ระเบียบการ
และหลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562
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DYNAMIC
UNIVERSITY
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สารบัญ

หน้า
005
010
023
025
037
050
061
065
068
097
098
099
099
100
101
104
105
106
106
107
109
110
110

		
ประวัติผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรมนักศึกษา บริการ และสวัสดิการนักศึกษา
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ห้องปฎิบัติการ
ข้อพึงรู้เกี่ยวกับการศึกษา
•  ระบบการศึกษา
•  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
•  การลงทะเบียนเรียน
•  การขอเพิ่มวิชาและการขอเพิกถอนรายวิชา
•  การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
•  สถานภาพการเรียนและสภาพนักศึกษา
•  ระยะเวลาการศึกษา
•  การย้ายคณะ เปลี่ยนภาควิชา เปลี่ยนสาขาวิชา
•  การลาพักการศึกษา
•  การเทียบวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต
•  การศึกษาข้ามสถาบัน
•  นักศึกษาพิเศษ
•  การสำ�เร็จการศึกษา
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สารบัญ

หน้า
112
113
119
127
153
168
191
213
221
229
261
274
286
307
314
331
348
350
356

		
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบัญชี
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะดิจิทัลมีเดีย
คณะนิติศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
สำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป
การสมัครเข้าศึกษาต่อ
ค่าเล่าเรียน ค่าบำ�รุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา
แผนผังภายในมหาวิทยาลัย
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ดร.สุข พุคยาภรณ์
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

5

“...ผมดีีใจและเป็็นสุุขมากที่่�วิิทยาลััยศรีีปทุุม
ได้้เป็็นมหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม เพราะว่่าเมื่่�อผม
จากโลกนี้้� ไปอยู่่�โลกอื่่�น ถ้้าคนในโลกนั้้�นถามผมว่่า
ตอนอยู่่�ในโลกมนุุษย์์ คุุณได้้ทำำ�อะไรบ้้าง
ผมก็็จะได้้ตอบอย่่างเต็็มภาคภููมิิว่่า ผมสร้้างมหาวิิทยาลััย
ให้้คนได้้เรีียนปีีละเป็็นหมื่่�นๆ คนมาแล้้ว...”

“การศึ ก ษาสร้ า งคน คนสร้ า งชาติ ” ปรั ช ญาที่ ท่ า น ดร.สุ ข พุ ค ยาภรณ์
ผู้เล็งเห็นความสำ�คัญของการศึกษา ได้ริเริ่มวางรากฐานก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ด้วยความเอาใจใส่ ทุม่ เทจากประสบการณ์ในการทำ�งานและการศึกษาด้วยตนเองและ
สั่งสมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างไม่ย่อท้อ
จากจุดเริ่มต้นอันแรงกล้า และความตั้งใจอันดีงามที่เกิดจากการทุ่มเท ของ
ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง ได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่อง  มาตลอดระยะเวลา 50 ปี
มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เติบโตอย่างงดงาม ทั้งด้านวิชาการ ด้านการขยายวิทยาเขต
ด้านบัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาร่วม 200,000 คน ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงต่างๆ
มหาวิทยาลัยยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�สำ�หรับคน
รุ่นใหม่ ทุกยุคสมัย เพื่อที่จะสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคม
และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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ชีวิตในเยาว์วัย
ดร. สุข พุคยาภรณ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2459 ที่บ้านริมน้ำ�  ตำ�บลคลองสิบ
อำ�เภอหนองจอก จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคนที่ 5 ของ นายพุกและนางหรั่ง พุคยาภรณ์
ดร. สุข พุคยาภรณ์ ได้รับการศึกษาเบื้องต้น ที่วัดแสนเกษม จนจบประถมการศึกษาปีที่ 4
เมือ่ พ.ศ. 2470 หลังจากนัน้ ได้บวชเป็นสามเณร 30 วัน แล้วจึงลาสิกขา เพือ่ กลับไปช่วยบิดามารดา
ทำ�การค้า
การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการกระทำ�
ในปี พ.ศ. 2475 ดร. สุข พุคยาภรณ์ ได้แยกตัวออกมาทำ�การค้าเอง โดยเริ่มจากการพายเรือ
ขายของ ซื้อขายของชำ� ซื้อขายข้าวเปลือกจนกระทั่ง ซื้อโรงสีดำ�เนินการเองใน พ.ศ. 2490 ใช้เวลา
ตั้งตัวในระยะต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2490 รวมระยะเวลา 15 ปีเศษ
ในปี พ.ศ. 2496 ดร. สุข พุคยาภรณ์ ได้เริ่มงานรับเหมาก่อสร้าง โดยร่วมกับเพื่อนตั้งบริษัท
ส่งเสริมสถาปัตย์ที่บริเวณประตูน้ำ� ซึ่งกิจการเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำ�ดับ
ดร. สุข พุคยาภรณ์ สะสมประสบการณ์จากการทำ�งานและการศึกษา ด้วยตนเอง ทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตถือเป็นบทเรียน ไม่เคยท้อถอย และคติประจำ�ใจที่ผู้ใกล้ชิดได้ยินได้ฟัง
ท่านพูด อยู่เสมอคือ “การศึกษา คือชีวิต ชีวิตคือการกระทำ�”
สู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ในปี พ.ศ. 2510 รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชน จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ดร. สุข พุคยาภรณ์
จึงได้สร้างสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และขยายกิจการออกไปหลายแห่ง ประกอบด้วย
โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โรงเรียนพัฒนวิทย์
โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยีและ
บริหารธุรกิจ โรงเรียนโปลีเทคนิคเชียงราย โรงเรียนรุง่ โรจน์ศกึ ษา โรงเรียนสิรวิ ฒ
ั นาบริหารธุรกิจและ
พาณิชยการ และโรงเรียนสุขฤทัย
จากวิทยาลัยศรีปทุมสู่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมแบ่งเบาภาระ การจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ดร. สุข พุคยาภรณ์ จึงได้กอ่ ตัง้ วิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานนามวิทยาลัยและเสด็จพระราชดำ�เนินเปิดอาคารเรียน
หลังแรก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2515
ดร. สุ ข พุ ค ยาภรณ์ เอาใจใส่ ต่ อ การดำ � เนิ น กิ จ การของวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ ด้ ว ยการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์มาบริหารและเป็นอาจารย์สอน มุ่งมั่น พัฒนาอย่างไม่ย่อท้อ
จนทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนัน้ ) ได้อนุญาตให้เปลีย่ นประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเมือ่
พ.ศ. 2530 นำ�ความปลาบปลื้ม และภาคภูมิใจมาสู่ท่านเป็นอย่างมาก ต่อมา ดร. สุข พุคยาภรณ์
เล็งเห็นว่ามี เยาวชนที่อยู่ห่างไกลอีกเป็นจำ�นวนมาก ต้องการศึกษาหาความรู้ จึงขออนุญาต
เปิดวิทยาเขตชลบุรีอีกแห่งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2530
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ตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
ด้วยประสบการณ์ ความมุง่ มัน่ และวิสยั ทัศน์อนั กว้างไกล ดร. สุข พุคยาภรณ์ ได้ด�ำ รงตำ�แหน่ง
ที่สำ�คัญๆ หลายตำ�แหน่ง อาทิ
• นายกสภามหาวิทยาลัยและผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
• ที่ปรึกษาสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย
• กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
• นายกสมาคมผู้กำ�กับนักศึกษาวิชาทหาร แห่งประเทศไทย
• นายกสมาคมโรงสี
• สมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพฯ
• ประธานกลุ่มโรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ
• ประธานศูนย์เยาวชนบางเขน
• ประธานจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญตราเชิดชูเกียรติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตราอื่นๆ ที่ได้รับ คือ
• ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
• ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
• เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 1
• เหรียญกาชาดสรรเสริญ
อนุสรณ์แห่งความทุ่มเทอันยิ่งใหญ่
ถึงแม้ ดร. สุข พุคยาภรณ์ จะจากโลกนี้ไป เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 สิริรวมอายุ
ได้ 76 ปี แต่ท่านได้ทิ้งไว้ซึ่งหลักการสำ�คัญในการดำ�เนินงานเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม
อันได้แก่ “ริเริ่ม รอบรู้ รวดเร็ว และเรียบร้อย” รวมทั้งอนุสรณ์แห่งความทุ่มเทอันยิ่งใหญ่ตลอด
ชีวิตของท่าน คือ สถาบันอุดมศึกษาซึ่งกำ�ลังเจริญก้าวหน้า มีความสมบูรณ์ ในทุกๆ ด้าน พร้อมที่
จะสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติต่อไป
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สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงเปิดป้ายวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2515
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยที่ ได้รับพระราชทานนามจาก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ก่่อตั้้�งขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีีพุุทธศัักราช 2513 บนพื้้�นฐานปรััชญา
“การศึึกษาสร้้างคน คนสร้้างชาติิ”
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ประวัติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกของไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรก ของประเทศไทย
ได้้รัับการสถาปนาเมื่่�อวัันที่่� 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 โดย ดร.สุุข พุุคยาภรณ์์ ผู้้�ที่่�มีีความเชื่่�อว่่า
การศึึกษาสร้้างคน คนสร้้างชาติิ และได้้รับั พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ จากสมเด็็จพระศรีีนคริินทราบรมราช
ชนนีี พระราชทานนาม “ศรีีปทุุม” พร้้อมความหมายว่่า “เป็็นบ่่อเกิิดแห่่งวิิชาที่่�เบิิกบานเช่่นดอกบััว”
รวมทั้้�งเสด็็จพระราชดำำ�เนิินเปิิดป้้ายนามสถาบัันและพระราชทานปริิญญาบััตร อนุุปริิญญา และ
ประกาศนีียบััตรแก่่ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา รุ่่�นที่่� 1, 2 และ 3
ขยายสู่วิทยาเขตชลบุรี
ในปีการศึกษา 2530 มหาวิทยาลัยได้ขยายวิทยาเขตออกไป ภายใต้แนวคิด 2 ประการ คือ
เพือ่ เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กบั เยาวชนในภาคตะวันออก และเพือ่
ตอบสนองต่อแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
ที่ต้องการพัฒนาแหล่งชุมชนและสังคมแถบจังหวัดตะวันออกของประเทศ
โดยได้จัดตั้งวิิทยาเขตที่สมบููรณ์แบบเป็นครั้งแรกที่ จังหวัดชลบุุรี ซึ่งได้รับพระมหากรุุณาธิิคุณ
จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขััตติยราชนารี เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวัันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
ขยายตัวรองรับเปิดประชาคมอาเซียนสู่ขอนแก่น
ในปีการศึกษา 2556 สภามหาวิทิ ยาลัยั มีมติให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมุ จัดตัง้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมุ
ขอนแก่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิต บััณฑิตที่มีคุณภาพ
ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุุรกิจการ
ค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพือ่ นบ้านในแถบฝัง่ แม่นำ�้ โขง รวมถึงเพือ่ เป็นการตอบ
สนองการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ปัจจุุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
จากพันธกิจสู่บัณฑิตที่เพียบพร้อม
นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ จนถึงปัจจุบนั รวมระยะเวลามากกว่า 4 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ปฏิบตั ิ
พันธกิจหลัก 4 ประการของสถาบันอุดมศึกษา คือ การสอน การวิจยั การให้บริการวิชาการแก่สงั คม
และการท�ำนุบ�ำรุงศิลป วัฒนธรรมได้อย่างครบถ้วน โดยมีปณิธานทีจ่ ะสร้างบัณฑิตศรีปทุมให้เป็นผู้
กอปร ด้วย “ปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และคุณธรรม”
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สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขััตติยราชนารี
เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายนาม
“มหาวิทยาลัยศรีปทุม” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530
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บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ส�ำเร็จการศึกษาออกสูส่ งั คม และท�ำหน้าทีร่ บั ใช้ประเทศชาติ
น�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นก�ำลังใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ก้าวไปข้าง
หน้าเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน�ำส�ำหรับคนรุ่นใหม่” อย่างแท้จริงต่อไป
มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในภูมิภาค
มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุมตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการพััฒนา ทั้้�งด้้านคุุณภาพและกายภาพ
เพื่่�อสร้้างทรััพยากรบุุคคลให้้มีีความพร้้อมในด้้านต่่างๆ โดยสรุุปดัังนี้้� 
1. ด้านวิชาการ ถือเป็นหัวใจส�ำคัญที่สุดของระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมคณาจารย์ให้เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ ด้วย
ทุนการศึกษาต่อทัง้ ใน และต่างประเทศ ทุนวิจยั ทุนส่งเสริม การแต่งต�ำรา ทุนอบรมและศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของสาขาวิชาชีพต่างๆ นอกจาก
ระบบการประกันคุณภาพทีด่ �ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รบั การรับรองระบบการ
จัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
ศึกษาทั้งระบบจาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2545
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยเปิดด�ำเนินการสอนหลักสูตรในระดับต่างๆ รวมทัง้ สิน้ 79 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 9 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโทจ�ำนวน 12 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีจ�ำนวน 68 หลักสูตร โดยก�ำหนดให้มีการผสมผสานทั้งด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นและปฏิบัติได้
นอกจากการสอนในชัน้ เรียน มหาวิทยาลัยจัดให้มโี ครงการฝึกงาน ในสถานประกอบการจริง ใน
ปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบนั มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รบั เลือกให้เป็นหนึง่ ในจ�ำนวน 17 สถาบัน เข้า
โครงการสหกิจศึกษา Co-operative Education) ซึง่ เป็นโครงการน�ำร่องของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ความส�ำเร็ จ ของนั ก ศึ ก ษาที่ เ กิ ด จากผลงานด้ า นวิ ช าการ ซึ่ ง น�ำความภาคภู มิ ใจมาให้ กั บ
มหาวิทยาลัย และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย มีดังต่อไปนี้
• รางวัลเกียรติยศ ALEXANDROS TOMBAZIS PRIZE จากผลงาน The Bangkok Kitchen
ในการประกวดแบบระดับนานาชาติ จัดโดยสมาพันธ์สถาปนิกนานาชาติ (Union Internationale des
Architectes) ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2541  
• รางวัลชนะเลิศการออกแบบสถาปัตยกรรม ในการประกวดผลงานการออกแบบระดับ
นานาชาติ ในหัวข้อ The Architecture and Cities in the 21st Century หรือสถาปัตยกรรมและเมือง
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดโดย Union Internationale des Architectes(UIA) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยผลงานชิ้นนี้ถูกน�ำไปแสดง ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ในเดือนกรกฎาคม
2545 ด้วย
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นประธานเปิด
อาคาร “ดร.สุข พุคยาภรณ์” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536
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• รางวัลเกียรติยศ (Honorable) จากผลงาน Recreating the Pedes-trian ShoppingStreet
along the Old Waterway ในการประกวดแบบระดับนานาชาติ หัวข้อ Celebration of Cities
จัดโดยสมาพันธ์สถาปนิกนานาชาติ (Union Internationale des Architectes) ณ ประเทศฝรั่งเศส
• รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์หุ่นยนต์สมองกล ประเภทหุ่นยนต์บริการและรางวัลหุ่นยนต์
ขวัญใจประชาชน ในการแข่งขัน Partner Robot ในมหกรรมหุ่นยนต์นานาชาติ “Robo Festa 2001”
ที่เมือง Yokohama ประเทศญี่ปุ่น
• รางวัลอันดับ 2 การประกวดออกแบบนานาชาติ International Council for Caring
Community 2005 (ICCC United Nations ACSA) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• รางวัลชนะเลิศจากการประกวดพูดสุนทรพจน์ ในฐานะนักศึกษาแลกเปลีย่ น ณ มหาวิทยาลัย
ไป่เซ่อ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2554
• ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจ�ำปี 2555 นักศึกษาคณะ
ดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต (นักศึกษาทุนกิจกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ประเทศญี่ปุ่น
ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์
• ผลงานนวัตกรรมใหม่ “หุ่นยนต์ช่วยเดินผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง” (Walking Assist Robot)
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้า 2 รางวัล เวทีนานาชาติ “Honorable
Mention” by Taipei Int’Invention Show & Technomart และ “Leading Innovation Award” by
International Intellectual Property Network Forum (IIPNF) งาน Taipei International Invention
Show & Technomart (INST 2015) ณ ประเทศไต้หวัน
• มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับรางวัลระดับนานาชาติ Outstanding ICT Education Award 2018
ในฐานะองค์กรทีม่ ผี ลงานการพัฒนาด้านไอทีมาอย่างยาวนาน ทัง้ รางวัลดีเด่นด้าน e-learning รางวัล
ต้นแบบด้านการใช้ Technology Enhanced Learning และการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ ในงานประชุมใหญ่ ASOCIO Digital Summit 2018 ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น จาก ASOCIO  
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน และเป็ น เครื่ อ งมื อ ส�ำหรั บ อาจารย์ นั ก ศึ ก ษาในการ
แสวงหาความรู้ ด้วยการมุ่งสู่ความเป็น ICT Campus โดยการสนับสนุนและความร่วมมือจาก
พันธมิตรชั้นน�ำระดับโลกด้าน ICTเพื่อโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อการบริการที่ดีขึ้น
3. ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกวิทยาเขตติดกับถนนสาย
หลักของประเทศ นักศึกษาจึงเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบาย รวมทั้งยังตระหนักถึงการจัดสภาพ
แวดล้อมภายในที่เอื้อต่อวิถีชีวิตความเป็นนักศึกษา จึงมุ่งจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม ในปี พ.ศ. 2540
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล “หน้าบ้านน่ามอง” จากกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ขึ้นหลายอาคาร ดังนี้
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อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
เปิิดทำำ�าการในปีี พ.ศ. 2535 โดยสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา
เจ้้าฟ้้ามหาจัักรีีสิิริินธร มหาวชิิราลงกรณวรราชภัักดีี สิริิ ิกิิจการิิณีีพีีรยพััฒน รััฐสีีมาคุุณากรปิิยชาติิ
สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำำ�เนิินมาทรงเป็็นประธานในพิิธีีเปิิด เมื่่�อวัันที่่� 30 มีีนาคม 2536
เป็็นอาคารสููง 12 ชั้้�น ภายในอาคารประกอบด้้วย คณะนิิติิศาสตร์์ คณะศิิลปศาสตร์์ วิิทยาลััย
การบิินและคมนาคม ที่่�ทำำ�าการฝ่่ายบริิหาร ห้้องเรีียน และห้้องประชุุม ความจุุ 1,200 ที่่�นั่่�ง
อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)
เปิดท�ำการในปี พ.ศ. 2539 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำานินมาทรงเป็นประธานในพิธเี ปิด เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2539
เป็นอาคารสูง 15 ชั้น จัดเป็นศูนย์รวมของคณะที่จัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในอาคารนีป้ ระกอบ
ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์อินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ห้องเรียน และห้องประชุม
อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9)
เปิดท�ำาการในปี พ.ศ. 2544 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.
2544 เป็นอาคารสูง 12 ชั้น ภายในอาคารประกอบด้วยที่ท�ำการของ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี
คณะนิเทศศาสตร์ ศูนย์สขุ ภาพ ศูนย์กฬี าในร่ม และห้องเรียนทีม่ โี สตทัศนูปกรณ์ทางการศึกษาทีท่ นั
สมัยทุกห้อง
อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11)
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ มีพ้ืนที่รวม 53,000 ตารางเมตร ตั้งแต่ช้ัน 3 - 7 เป็นห้องสมุด
มหาวิทยาลัยทีม่ คี วามทันสมัยแห่งหนึง่ โดยน�ำนวัตกรรมด้าน IT เข้ามามีสว่ นร่วมในการท�ำงานของ
ห้องสมุด ได้รบั การออกแบบตกแต่งอย่างทันสมัยด้วยรูปลักษณ์ทอี่ อกแบบจัดวางอย่างมีดไี ซน์ โดด
เด่นด้วยการเป็นศูนย์รวมความบันเทิงอย่างดี มีหอ้ งพิเศษต่างๆ อย่างห้องคาราโอเกะทีใ่ ช้ระบบไอที
เข้ามาช่วย พร้อมด้วยห้องชมภาพยนตร์ได้ฟรี ตั้งแต่ชั้น 8-14 เป็นห้องเรียน โดยในชั้น 8 จัดเป็น
มุมพักผ่อนสบายๆ ในสวนลอยฟ้าที่ร่มรื่น พร้อมด้วยมุมบริการเครื่องดื่ม ชั้น 14 เป็นห้องบรรยาย
3 ห้อง ที่สามารถจุคนได้ถึงห้องละ 200 คน ที่นั่งเป็นสเต็ปแบบโรงภาพยนตร์
ด้านซ้ายของตัวอาคารสูง 4 ชั้น จัดเป็นห้องโถงโล่งส�ำหรับจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ
อาคารนีม้ หี อ้ งเรียน 80 ห้องเรียน และมีชน้ั ใต้ดนิ 2 ชัน้ เพียบพร้อมด้วยการจัดการภายในตัวอาคาร
สะดวกสบายด้วยบันไดเลื่อน จ�ำนวน 34 ชุด จากชั้นล่างจนถึงชั้นที่ 14 นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
แรกที่น�ำระบบขนส่งทางแนวราบมารองรับการใช้งานของนักศึกษา ภายในอาคารประกอบด้วย
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะดิจทิ ลั มีเดีย
วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ
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ศูนย์มีเดีย “ดร.วีระ ปิตรชาติ
เป็็นอาคาร 4 ชั้้�น ออกแบบมาเพื่่�อใช้้เป็็นศููนย์์ปฏิิบััติิการด้้านวิิทยุุกระจายเสีียง และวิิทยุุ
โทรทััศน์์ที่่�ทัันสมััยสมบููรณ์์มากที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งของประเทศ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาได้้ฝึึกปฎิิบััติิและพร้้อม
ที่่�จะก้้าวไปสู่่�การทำำ�งานแบบมืืออาชีีพ โดยได้้รับั พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ จากสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำำ�เนิินเปิิดอาคารศููนย์์มีีเดีียอย่่างเป็็นทางการ เมื่่�อวัันที่่�  15
มกราคม พ.ศ. 2544
ภายในอาคารประกอบด้วยอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ท่ีทันสมัย
ได้แก่ ห้องบันทึกเสียง (Audio Recording Studio) จ�ำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการฝึกออกอากาศ
รายการวิทยุกระจายเสียงและตัดต่อเสียง (Audio Broadcast and Audio Editing) จ�ำนวน 3 ห้อง
ห้องปฏิบัติการถ่ายท�ำรายการโทรทัศน์ (Studio) พร้อมห้องควบคุมการถ่ายท�ำ  (Control Room)
จ�ำนวน 2 ห้อง ห้องตัดต่อระบบ Linear จ�ำนวน 5 ห้อง ห้องตัดต่อระบบ Non-Linear จ�ำนวน 4
ห้อง ห้องแปลงระบบเทป (Tape Transfer) จ�ำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการสถานีโทรทัศน์วงจรปิด
ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Channel) จ�ำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบตั กิ ารวิทยุชมุ ชน (Community
Radio) จ�ำนวน 1 ห้อง และชุดอุปกรณ์ถ่ายท�ำารายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (Outdoor Equipment)
จ�ำนวน 9 ชุด
จากความพร้อมของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ดังกล่าว ศูนย์มีเดียจึงได้ด�ำเนินโครงการผลิต
รายการโทรทัศน์ออกอากาศภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยใช้ชื่อสถานีว่า “SPU Channel” และ
โครงการผลิตรายการวิทยุออกอากาศ ทางสถานีวทิ ยุชมุ ชน FM.88.25 MHz โดยใช้ชอื่ สถานีวา่ “SPU
Radio” เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาคณะต่างๆ ได้เข้ามาเป็นทีมงานในการผลิตงานทัง้ เบือ้ งหน้าและ
เบื้องหลัง ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้บุคลากรของศูนย์มีเดียยังมีความเป็นมืออาชีพสูง สามารถถ่ายทอดประสบการณ์
ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาการ
โฆษณา และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ของคณะนิเทศศาสตร์ได้เป็นอย่างดี นักศึกษาคณะต่างๆ
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และการผลิตรายการ
วิทยุโทรทัศน์ในบางรายวิชา เป็นวิชาเลือกเสรี เพื่อเสริมทักษะให้กับตนเอง รวมทั้งจะได้รับความรู้
เพิ่มเติม ซึ่งจะน�ำไปใช้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย
ศูนย์กีฬาในร่ม (Gymnasium) 		
ตั้งอยู่ที่ชั้น 12 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) มีสนามกีฬาให้บริการ นักศึกษา สามารถใช้ใน
การออกก�ำลังกายในการเรียนวิชาพลศึกษา หรือใช้ส�ำาหรับฝึกซ้อม และจัดการแข่งขันได้ทงั้ ภายใน
และภายนอก
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)
เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ประกอบด้วยส่วนของศูนย์อาหาร 4 ชั้น และส่วนกิจการนักศึกษา สโมสร
นักศึกษา และชมรมต่างๆ เพื่อการให้บริการแก่นักศึกษาที่สมบูรณ์แบบ
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
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อาคาร “ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์” วิทยาเขตชลบุรี
เปิิดทำำ�การในปีี พ.ศ. 2543 โดยสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา
เจ้้าฟ้้ามหาจัักรีีสิิริินธร มหาวชิิราลงกรณวรราชภัักดีี สิริิ ิกิิจการิิณีีพีีรยพััฒน รััฐสีีมาคุุณากรปิิยชาติิ
สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำำ�าเนิินทรงเป็็นประธานในพิิธีีเปิิดเมื่่�อวัันที่่� 18 ธัันวาคม 2543
เป็็นอาคารเอนกประสงค์์สููง 14 ชั้้�น เพีียบพร้้อมด้้วยอุุปกรณ์์การเรีียน ที่่�ทัันสมััย ประกอบด้้วยห้้อง
ประชุุมสััมมนาขนาด 800 ที่่�นั่่�ง สำำ�นัักงานต่่างๆ ห้้องสมุุดสื่่�อประสม (Multimedia Library) Self
Access Learning Center ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถเรีียนรู้้� ค้้นคว้้า ด้้วยตนเองจากสื่่�อต่่างๆ ห้้องบรรยาย
50 ห้้อง พร้้อมสื่่�อการเรีียนการสอนที่่�ทัันสมััย
สิ่งที่น่าสนใจของอาคารหลังนี้ คือ มีการติดระบบเสาอากาศทีวีไปยังทุกห้อง เพื่อรองรับการ
เรียนการสอนทางไกลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อาคารศูนย์กิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
เปิดท�ำาการในปี พ.ศ. 2546 โดยจัดให้เป็นศูนย์กิจกรรมกีฬา ศูนย์อาหาร และศูนย์สุขภาพ
ให้แก่นักศึกษา ระบบการบริหารอาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย
ในทุกอาคารจะติดตัง้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิดไปยังห้องควบคุม พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ชาย-หญิงที่ท�ำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยประจ�ำทุกชั้นของอาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้างความอบอุ่นใจแก่นักศึกษา
วันที่ 26 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัล SVN Awards ส่งเสริมสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ภาคธุรกิจดีเด่นขนาดใหญ่ ในฐานะทีเ่ ป็นมหาวิทยาลัยไทยทีม่ งุ่ มัน่ พัฒนา ด้วยพืน้ ฐาน
แห่งจิตส�ำานึกอันแน่วแน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างคนรุ่นใหม่ให้เกิด
คุณค่าแห่งชีวิต ด้วยหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นผู้ให้ต่อสังคม
วัันที่่� 30 มีีนาคม 2555 มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุมยัังคว้้ามาได้้อีีก 1 รางวััล คืือ รางวััลด้้านผู้้�ส่่งเสริิม
การอนุุรัักษ์์พลัังงานและพลัังงานทดแทน ประเภทสถาบัันการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษาดีีเด่่น จาก
กรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและ อนุุรัักษ์์พลัังงาน กระทรวงพลัังงาน

18

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดอาคาร “ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์”
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2543

19

4. ด้้ า นกิิ จ การนัั ก ศึึ ก ษา มหาวิิ ท ยาลัั ย ให้้ ค วามสำำ �คัั ญ กัั บ พัั ฒ นาการ ของนัั ก ศึึ ก ษา
จึึ ง ส่่ ง เสริิ ม กิิ จ กรรมด้้ า นต่่ า งๆ เพื่่�อเสริิ ม สร้้ า งบุุ ค ลิิ ก ภาพ ทัั ศ นคติิ ความรอบรู้้� วิิ สัั ย ทัั ศ น์์
ความเบิิกบาน และคุุณธรรม โดยฝ่่ายกิิจการ นัักศึึกษา สโมสรนัักศึึกษา ชมรมต่่างๆ กิิจกรรม
เสริิมหลัักสููตรที่่�ทุุกสาขาวิิชาของแต่่ละคณะดำำ�เนิินการ จึึงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโอกาสที่่�นัักศึึกษาจะได้้
แสดงความสามารถตามความถนััดของแต่่ละบุุคคล นอกจากนี้้�ยัังจััดให้้มีีศููนย์์ให้้คำำ�ปรึึกษาสุุขภาวะ
ที่่�พร้้อมด้้วยผู้้�ชำำ�นาญการด้้านจิิตวิิทยา คอยให้้คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�อย่่างใกล้้ชิิดควบคู่่�ไปกัับระบบ
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา จนได้้รัับรางวััลสถานศึึกษาที่่�จััดบริิการจิิตวิิทยาแนะแนวดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2548
ของสมาคมแนะแนวแห่่งประเทศไทย
5. ด้านการกีฬา กีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬา สนับสนุนการพัฒนาทักษะความสามารถทางการกีฬา
ของนักศึกษา และสนับสนุนการพัฒนา ด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการจัดความพร้อม
ด้านสถานที่ เพื่อส่งเสริมการออกก�ำลังกาย การส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันแล้ว ยังจัดให้มีทุนการศึกษาส�ำหรับนักกีฬาปีละ ประมาณ 300 คน
จากการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี
2547 ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลเกียรติยศใน
ฐานะผูส้ นับสนุนกีฬา ดีเด่นแห่งชาติ จากสมาคมสุขศึกษาพลศึกษาและนันทนาการแห่งประเทศไทย
วัันที่่� 26-28 กัันยายน 2549 มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุมได้้รัับเกีียรติิจากคณะกรรมการอำำ�นวยการ
จััดการแข่่งขัันอัันประกอบด้้วยกระทรวงศึึกษาธิิการสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอุุดมศึึกษา (สกอ.)
คณะกรรมการบริิหารกีีฬามหาวิิทยาลััยแห่่งประเทศไทย (กกมท.) และสมาพัันธ์์กีฬี ามหาวิิทยาลััยโลก
(FISU) ให้้เป็็นคณะกรรมการดำำ�เนิินงานการจััดการแข่่งขัันวู้้�ดบอลชิิงชนะเลิิศ กีีฬามหาวิิทยาลััยโลก
ครั้้�งที่่�  2 ปีี 2549 ณ กรุุงเทพมหานคร และอธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม ได้้รัับเกีียรติิให้้เป็็น
ประธานคณะกรรมการฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ คณะกรรมการจััดการแข่่งขัันกีีฬามหาวิิทยาลััยโลก
ภาคฤดููร้อ้ นครั้้�งที่่� 24 พ.ศ. 2550 ซึ่่�งจััดการแข่่งขัันระหว่่างวัันที่่� 8-18 สิิงหาคม 2550 ณ ประเทศไทย
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ปีี 2550 มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม ได้้รับั เหรีียญทองเป็็นอัันดัับ 2 ในการแข่่งขัันกีีฬามหาวิิทยาลััยแห่่งประเทศไทย
ครั้้�งที่่� 34 “ราชพฤกษ์์เกมส์์”
ปี 2551 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 35 “วลัยลักษณ์เกมส์”
ปี 2551 ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษาแชมป์เปียนคัพ ครั้งที่ 4 ประจ�ำปี 2551
ปี 2551 ชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจ�ำปี 2551
ปี 2551 ชนะเลิศการแข่งขันเปตองทีมหญิง 2 คน ประจ�ำปี 2551
ปี 2552 ชนะเลิศทีมประเภทฟอยล์การแข่งขันฟันดาบชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย
ปี 2552 รองชนะเลิศทีมชายการแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซิตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ
ปี 2553 ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษาแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3
ปี 2553 ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษาแชมป์เปี้ยนคัพ
ปี 2554 ชนะเลิศแข่งขันกีฬาฟันดาบ
10th NAVY OPEN INTER-NATIONAL FENCING CHAMPIONSHIPS 2011
ปี 2554 รางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษาแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4
ปี 2555 ชนะเลิศทีมหญิง - ทีมชาย การแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษาชิง ชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ปี 2555 ชนะเลิศบุคคลหญิง-บุคคลชาย การแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ปี 2556 ชนะเลิศทีมชาย การแข่งขัน กอล์ฟอุดมศึกษา
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี  2557 ชนะเลิศทีมหญิง การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ดิวชิ นั่ 2) ประจ�ำปี 2557
ปี 2557 ชนะเลิศทีมชาย การแข่งขันทรู วอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2014
ปี 2557 ชนะเลิศทีมชาย การแข่งขัน “ทรู” วอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2014  
ปี 2558 ชนะเลิศทีมชาย การแข่งขันนอร์ทกรุงเทพฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 9 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ปี 2559 ชนะเลิศทีมหญิง การแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา 2016
ปี 2559 ชนะเลิศทีมหญิง การแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ดิวชิ นั่ 1  ประจ�ำปี 2559
ปี 2560 ชนะเลิศ แข่งขันบาสเกตบอล TOA WTBL “ทีโอเอ วูเมนไทยแลนด์ 2017”
ปี 2561 ชนะเลิศทีมหญิง การแข่งขัน “แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอล อุดมศึกษา 2018”
ปี 2562 ชนะเลิศ ทีมนักกีฬากอล์ฟ คว้าแชมป์ กอล์ฟอุดมศึกษา
ครั้้�งที่่� 3 ประจำำ�ปีี 2561-2562 “GSB University Golf Championship 2018”
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นอกจากนี้้� มหาวิิ ท ยาลัั ย ศรีี ป ทุุ ม ยัั ง ได้้ รัั บ คำำ �สั่่� งแต่่ ง ตั้้�งจากสำำ �นัั ก งานคณ
ะกรรมการการอุุ ด มศึึ ก ษา เป็็ น คณะกรรมการฝ่่ า ยประชาสัั ม พัั น ธ์์ ก ารจัั ด การ
วันสหกิจศึกษาไทย ครัง้ ที่ 1 ถึงครัง้ ที่ 5 (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2556) และยังได้รบั เกียรติ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการประชุม
สหกิจศึกษานานาชาติ 2011 จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย ในปี 2554 อีกด้วย
นับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความ
มุง่ มัน่ ในการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้าน วิชาการ เทคโนโลยีกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม กิจการนักศึกษา กีฬา รวมถึงศักยภาพในการ แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถของคณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อรองรับพันธกิจหลัก 4 ประการ ของ
สถาบันอุดมศึกษา คือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และ
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมน�ำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นก�ำลังใจที่จะท�ำให้
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก้าวไปข้างหน้า เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน�ำ” อย่างแท้จริง
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กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1. นางมาลินี  พุคยาภรณ์
ที่่�ปรึึกษาสภามหาวิิทยาลััย

• ดุุษฎีบัี ัณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
		 John Dewey University Consortium of America
• พุุทธศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2. ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย

• กศ.บ. (การประถมศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
• M.S. (Audio Visual Education),
Indiana University, U.S.A.
• Ph.D. (Honoris Causa) (Education Administration)
Kensington University, California, U.S.A.
• Cert (Media Leadership Audio-Visual and
Communication) Indiana University U.S.A.

3. 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

4. นายปราโมทย์ โชติมงคล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

• น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• น.บ.ท. สำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สนง. ก.พ.
รุ่นที่ 6 (หลักสูตร 1)
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39 (วปอ.)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง”
รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า

5. ดร.รััชนีีพร พุุคยาภรณ์์ พุุกกะมาน
กรรมการสภามหาวิิทยาลััย

• 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.
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19

6. ดร.สนั่น อังอุบลกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

• B.A. (Business Administration),
Oglethorpe University, Florida, U.S.A.
• Mini MBA รุ่น 1 จัดโดยธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ.) รุ่น 3
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

7. ดร.กุลภัทรา  สิโรดม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

• B.B.A. (First Class Honors – Finance),
Thammasat University, Thailand
• M.B.A. (Finance) West Virginia University, Morgantown,
West Virginia University, USA.
• Ph.D. (Finance) University of Pittsburgh, PA, USA.

8. ดร.เพ็ชร  ชินบุตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

• ศึกษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• Ph.D. (Professional Development)  
Victoria University, Switzerland
• ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต (การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์)  
มหาวิิทยาลััยบููรพา

23

9. ดร.สมเกียรติ  ชอบผล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

13. นายโสภณ  ผลประสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

10. ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต  เอกจริยกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

14. นายกฤช กาญจนาภา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

• กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์ – การสอน)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• กศ.ด. (พัฒนาศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• วปอ. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

• น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• น.บ.ท. สำำ�นัักอบรมศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบััณฑิิตสภา
• น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• D.S.U. De droit commercial มหาวิทยาลัย Paris 2
ประเทศฝรั่งเศส
• D.E.A. de Science Humaine et Juridique de la mar
(Option juridique) (mention assez bien)
มหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส
• Docteur de I’Unversite de Nantes กฎหมายพาณิชยนาวี
(เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัย Nantes
ประเทศฝรั่งเศส

• วศบ. (โยธา) Mapua Institute of Technology
• วศบ. (สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม)
Mapua Institute of Technology
• บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

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

11. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  จุลาสัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

• สถ.บ.(เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• M.Arch. University of Illinois, Champaign Urbana,
U.S.A.
• Cert.in Town and Regional Planning
Szczecin Technical University, Poland.
• Architecte  DPLG. Unite Pedagogique
d’ Architecture No. 1

12. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์  อัตชู
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

• วศ.บ. (ไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• วศ.ม. (ไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• วศ.ด. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย โตไก ประเทศญี่ปุ่น
• ประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของ
สถาบันอุดมศึกษา รุ่น 8 ทบวงมหาวิทยาลัย
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ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
1. 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

2. ดร.จันทร์  ชุ่มเมืองปัก
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

กศ.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
M.S. (Education), Indiana University Bloomington, U.S.A.
Ed.D. (Honoris Causa) (Education Administration), Kensington University, California, U.S.A.
e-mail : chatra.sh@spu.ac.th

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี  พุกกะมาน
ที่ปรึกษาอธิการบดี

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

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม
รองอธิการบดี

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. (Electrical Engineering), Stanford University, U.S.A.
Ph.D. (Electrical Engineering), University of Missouri, Rolla,U.S.A.
e-mail : narong.yo@spu.ac.th

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์
รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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

6. ดร.โสภิต  ภาโนมัย
รองอธิการบดี

ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูจันทรเกษม
กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : sopit.pa@spu.ac.th
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  พุคยาภรณ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

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

8. อาจารย์เปรมจิต  เสาวคนธ์
รองอธิการบดี

ศ.บ. (การเงินและการธนาคาร) เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Cert. (Higher Education management)
University of Oxford and University of Warwick, United Kingdom
ประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2
e-mail : premjit.so@spu.ac.th

9. รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์  ปานมะเริง
รองอธิการบดี

บช.บ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Certificate in Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manao, U.S.A.
ประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8
e-mail : kaiyaporn.pa@spu.ac.th

10. อาจารย์กิติกุล  ปุณศรี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

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

11. อาจารย์กฤช  กาญจนาภา
ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�ำส�ำนักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กศ.บ. (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
e-mail : grit.ga@spu.ac.th

12. อาจารย์กุศล  สังขนันท์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย และรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ
น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : kusol.sa@spu.ac.th
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13. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อััจฉราพร  โชติิพฤกษ์์
ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีีด้้านวิิชาการ และผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มงานมาตรฐานและบริิการการศึึกษา
บธ.บ. (การบััญชีี) มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
บธ.ม. (บััญชีีเพื่่�อการวางแผนและควบคุุม) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
กศ.ด. (การอุุดมศึึกษา) มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
Certificate in International Research Colorade Int. of EDU. Inc., U.S.A.
e-mail : atcharaporn.ch@spu.ac.th

14. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์เจีียมจิิต  สุุวรรณน้้อย  
คณบดีคณะนิติศาสตร์

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
e-mail : cheamchit.su@spu.ac.th

15. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์มานิินทร์์  เจริิญลาภ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  และผู้อ�ำนวยการศูนย์มีเดีย

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

16. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.รวิิภา  อััครจิินดานนท์์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.B.A. (Marketing In English), National Institute of Development Administration
Ph.D. (International Business), Asian Institute of Technology
e-mail : ravipa.la@spu.ac.th

17. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ฐิิตาภรณ์์  สิินจรููญศัักดิ์์�
คณบดีคณะบัญชี และผู้อ�ำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
e-mail : titaporn.si@spu.ac.th

18. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ชลธิิศ  เอี่่�ยมวรวุุฒิิกุุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. (Mechanical Engineering) Southern Illinois University, U.S.A.
Ph.D. (Mechanical Engineering) North Carolina State University, U.S.A.
e-mail : chonlathis.ei@spu.ac.th
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19. ดร.มณฑิิชา  เครืือสุุวรรณ์์
คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
พบ.ม. (บริหารงานบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
D.B.A. (Business Administration), Nova Southeastern University,U.S.A.
e-mail : monticha.kh@spu.ac.th

20. อาจารย์์ธีีรบููลย์์  ฉลองมณีีรััตน์์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.Arch. (Architecture), University of Florida,U.S.A.
e-mail : teeraboon.ch@spu.ac.th

21. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.กมล  จิิราพงษ์์
คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย

สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.Arch. (Architecture), Illinois institute of Technology, U.S.A.
Ph.D. (Architecture), Illinois institute of Technology, U.S.A.
e-mail : kamon.ji@spu.ac.th

22. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ธนา  สุุขวารีี
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : thana.su@spu.ac.th

23. อาจารย์์เกรีียงไกร  พุุคยาภรณ์์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

B.A. (Chinese Language) Capital Normal University, Beijing, People’s Republic of China
M.Sc. (Management with Marketing), Bournemouth University, U.K.
e-mail : kringkai.po@spu.ac.th

24. รองศาสตราจารย์์ ดร.วิิชิิต  อู่่�อ้้น
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
และรักษาการผู้อ�ำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
D.I.B.A. (International Management), Nova Southeastern University, U.S.A.
D.B.A. (Marketing), University of Sarasota, U.S.A.
e-mail : vichit.uo@spu.ac.th
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25. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.วราภรณ์์  ไทยมา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

คบ. (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

26. พลอากาศเอก พิิธพร  กลิ่่�นเฟื่่�อง
คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม

วท.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน) โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 17
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ.สปท. รุ่นที่  46
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.9) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 9
e-mail : pitthaporn.gl@spu.ac.th

27. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์  ดร.ธริินีี  มณีีศรีี
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
และผู้อ�ำนวยการลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : tharinee.ma@spu.ac.th

28. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์กิิตติิภููมิิ  มีีประดิิษฐ์์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
e-mail : kittipoom.me@spu.ac.th

29. ดร.อภิิรดีี  อำำ�นรรฆมณีี
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และรักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักหอสมุด
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นศ.ม. (การโฆษณา) มหาวิิทยาลััยศรีีปทุุม
D.B.A. (Management), Nova Southeastern University, U.S.A.
e-mail : apiradee.am@spu.ac.th

30. อาจารย์์ศรีีพรหมา  จัันทร์์เมืือง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานการคลัง

บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
M.A. (Economics), Long Island University, U.S.A.
e-mail : sriproma.ch@spu.ac.th
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31. อาจารย์พนรัญชน์  ยังสุข
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี   
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : bhanarunn.yo@spu.ac.th

32. อาจารย์สุรศักดิ์  ทรัพย์เพิ่ม
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา

กศ.บ. (พลศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.ม. (พลศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
e-mail : surasak.su@spu.ac.th

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  มังสิงห์
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
B.Sc.(Engineering) University of South Florida
วศ.ม.(วิศวอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
M.S.(Computer Science) Naval Postgraduate School
D.Eng.(Computer Science) Asian Institute of Technology
e-mail : surasak.mu@spu.ac.th

34. ดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ เป็นผศ.ป่ะ
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศ.บ.(การสื่อสารโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
M.B.A.(Marketing Track) Oklahoma city University
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : sooksawaddee.na@spu.ac.th

35. ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  มัลลิกะมาลย์
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Environmental Science), Hokkaido University, Japan.
e-mail : sunee.na@spu.ac.th

36. ดร.นันทพล  กาญจนวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
น.ม. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ด. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
e-mail : nuntapol.ka@spu.ac.th
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37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต  อินทมาโน
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
M.L.I (Business Law), University of Wisconsin-Madison, USA
LL.M. (Business Law), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
S.J.D. Doctor of Juridical Science, University of Wisconsin-Madison, USA
น.บ.ท. ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
e-mail : nisit.in@spu.ac.th

38. ดร.ธนชาติ  จันทร์เวโรจน์  
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กจ.ด. (การจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
e-mail : tanachat.ju@spu.ac.th

39. ดร.มนตรี  ช่วยชู
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.ม. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บช.ด. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : montree.ch@spu.ac.th

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสพันธ์  เผ่าพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
และผู้อ�ำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
D.B.A. (Business Administration and Information Systems), Nova Southeastern University, U.S.A.
e-mail : natsapun.pa@spu.ac.th

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์  เมืองแสน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
และผู้อ�ำนวยการหลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
M.B.A. (International Business) Asian institute of Technology
บธ.ด. มหาวิทยาลัยบูรพา
e-mail : Uthairat.Mu@spu.ac.th
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42. ศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ยิ้มวิไล
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
และผู้อ�ำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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 : chaiya.yi@spu.ac.th

43. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
รักษาการผู้อ�ำนวยหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
และรักษาการผู้อ�ำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : subin.yu@spu.ac.th

44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์  สวัสดิ์กิจ
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
e-mail : apirak.sa@spu.ac.th

45. รองศาสตรจารย์ ไพบูลย์  ปัญญาคะโป
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และหัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.ENG. (Structural Engineering) Asian Institute of Technology
D.ENG. (Structural Engineering) Asian Institute of Technology
e-mail : phaiboon.pa@spu.ac.th
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ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตชลบุรี

1. ดร.ธ.ธง พวงสุวรรณ
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
กศ.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
กศ.ด. (คณิตศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
e-mail : tau-tong.pu@chonburi.spu.ac.th

2. นางขวัญเดือน ชื่นใจ
ที่ปรึกษาส�ำนักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
e-mail : kwanduen.ch@chonburi.spu.ac.th

3. นายภูวกร ยิ้มแย้ม
ที่ปรึกษาส�ำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
บธ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
นศ.ม. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : phuvakorn.yi@chonburi.spu.ac.th

4. ดร.บุษบา ชัยจินดา
รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.P.A. (Public Affairs), Kentucky State University, U.S.A.
Psy.D. (Organizational Management) California School of Professional Psychology, U.S.A.
e-mail : busaba.ch@chonburi.spu.ac.th

5. รองศาสตราจารย์วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตชลบุรี

กศ.บ. (ประวัติศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
e-mail : wanee.th@chonburi.spu.ac.th

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย อิสรัมย์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

กศ.บ. (พลานามัย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
M.S. (Physical Education and Recreation) Emporia State University, U.S.A.
Ph.D. (Higher of Education Administration) University of North Texas,U.S.A.
e-mail : chartchai.es@chonburi.spu.ac.th
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7. รองศาสตราจารย์กาญจนา มณีแสง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน วิทยาเขตชลบุรี

กศ.บ. (คณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
e-mail : kanchana.ma@chonburi.spu.ac.th

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ พนาวาส
ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการรองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตชลบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
M.S. Distinction (Telecommunications Science) Assumption University
e-mail : narin.pa@chonburi.spu.ac.th

9. นายปรีชา ธีระวิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

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

10. นางณิชาภา เทียมคลี
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

ศศ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
กศ.ม.(การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
e-mail : nidchapa.ti@chonburi.spu.ac.th

11. นายบรรพต ปานจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

ค.บ. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ศษ.ม.(การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
e-mail : banpot.pa@chonburi.spu.ac.th

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ อุสาหะ
ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี

กศ.บ. (เคมี) วิทยาลัยการศึกษา ประสานมิตร
กศ.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Ph.D. (Education) Southern Illinois University - Carbondale, U.S.A.
e-mail : sutep.us@chonburi.spu.ac.th
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13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน
ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการรองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
และรักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจ วิทยาเขตชลบุรี
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Ed.D. (Human Resources and Professional Development)
Victoria University And Burapha University, Australia.
e-mail : jiraporn.ra@chonburi.spu.ac.th

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงษ์ จันทร์งาม
รองคณบดีคณะบัญชี วิทยาเขตชลบุรี

บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา
บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
e-mail :jirapong.ch@chonburi.spu.ac.th

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตชลบุรี

พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง) มหาวิทยาลัยบูรพา
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
e-mail : parichat.ku@chonburi.spu.ac.th

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตชลบุรี

วท.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
Ph.D. (นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
e-mail : sethachai.ch@chonburi.spu.ac.th

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระทิน ชัยทองค�ำ
รักษาการรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี

น.ด. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
น.ม. (กฏหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
น.บ.ท. ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
e-mail : suratin.ch@chonburi.spu.ac.th

18. รองศาสตราจารย์ เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง
รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
นศ.บ (สาขาการโฆษณา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คอ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
e-mail :yaowanart.pu@chonburi.spu.ac.th
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19. นายมนตรี พลเยี่ยม
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี

กศ.บ. (เกียรตินิยม) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
อ.ม. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : montree.po@chonburi.spu.ac.th

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
รองคณบดี คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตชลบุรี

ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (การจัดการด้านโลจิสติกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความเชี่ยวชาญ
e-mail : weerawit.le@chonburi.spu.ac.th

21. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ธนาพร ปาลกะวงศ์์ ณ อยุุธยา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาเขตชลบุรี
ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
e-mail :dhanaporn.pa@chonburi.spu.ac.th

22. นายสมเกียรติ สมบูรณ์เงิน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
และรักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกิจการนักศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
e-mail : somkiat.so@chonburi.spu.ac.th
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ปรัชญาและปณิธานอันแน่วแน่
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและเปิดดำ�เนินการเรียน
การสอนตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2513 ด้วยความ เชื่อมั่นในปรัชญาที่ว่า การศึกษาสร้างคน
คนสร้างชาติ และเจตนารมณ์ของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นให้มหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งรวมวิทยาการในการศึกษาค้นคว้าและให้ความรู้ และด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณที่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ศรีปทุม”
พร้อมพระราชทานความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาทีเ่ บิกบานเช่นดอกบัว” จึงนำ�ไปสูป่ ณิธาน
อั น แน่ ว แน่ ที่ จ ะเสริ ม สร้ า งให้ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม เป็ น ผู้ ก อปรด้ ว ยปั ญ ญา
ความเชี่ ย วชาญ ความเบิ ก บานและ คุ ณ ธรรม บั ณ ฑิ ต ที่ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย
ศรี ป ทุ ม จึ ง เป็ น ผู้ มี ปั ญ ญา มี ค วามรอบรู้ ใ นศาสตร์ ต่ า งๆ มี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าชี พ
มีความเบิกบานในการดำ�รงชีวิต มีคุณธรรมในการดำ�รงตนและในการประกอบอาชีพ
ศักยภาพความพร้อมของมหาวิทยาลัย
ด้วยความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยตามปณิธานดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการปฏิบัติตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนทั้ง 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้เสริมสร้างศักยภาพความ
พร้อมทัง้ ทางด้านคณาจารย์ ผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาต่างๆ จากในและต่างประเทศ รวมทัง้ หลักสูตร
ที่ทันต่อวิทยาการ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตต่อไป
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังได้พัฒนาความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ และตำ�รา ให้มีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีความทัน
สมัย เพือ่ รองรับเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไปและเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้ฝกึ ปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดความ
ชำ�นาญ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้ทำ�กิจกรรมที่จะเพิ่มพูนวิสัยทัศน์
จากศักยภาพความพร้อมในทุกๆ ด้าน นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุม จึง
สามารถผลิตผลงานที่มีคุณค่าและประสบความสำ�เร็จชนะรางวัลในด้านต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
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เครื่องหมายอันทรงเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานนาม “ศรีปทุม” แก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
พร้อมความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว” ดังนั้น ดอกบัวหลวงสีชมพู
จึงเป็นสัญลักษณ์แทนนามศรีปทุม

ดอกบัวแต่ละกลีบ หมายถึง ปัญญา ความเชี่ยวชาญ และความเบิกบาน ล้อมรอบด้วยรูป
หกเหลี่ ย ม ซึ่ ง หมายถึ ง คุ ณ ธรรม โดยคุ ณ ลั ก ษณะทั้ ง หมดนี้ จ ะเป็ น คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุมตลอดไป
สีประจำ�สถาบัน
สีฟ้าและสีชมพู
ดอกไม้ประจำ�สถาบัน
ดอกบัวหลวงสีชมพู
ต้นไม้ประจำ�สถาบัน
ต้นปาล์มขวด (Royal Palm)
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ พ.ศ. 2513 เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิ น เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพฯ
ห่างจากสี่แยกเกษตรประมาณ 3 กิโลเมตร เปิดดำ�เนินการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
โดยระดับปริญญาตรีเปิดสอนในคณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะดิ จิ ทั ล มี เ ดี ย วิ ท ยาลั ย การท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร วิ ท ยาลั ย การบิ น และคมนาคม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ
และวิทยาลัยบริทิช
วิทยาเขตชลบุรี
เปิดดำ�เนินการสอนตั้งแต่ พ.ศ.2530 ตั้งอยู่เลขที่ 79 ถนนบางนา-ตราด อำ�เภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี เพือ่ กระจายโอกาสทางการศึกษาสูภ่ มู ภิ าคตะวันออก และรองรับการพัฒนาชายฝัง่ ทะเลตะวัน
ออก ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก โดยเน้นการให้ความรู้ผ่านการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณภาพและการทำ�กิจกรรม
โดยให้นกั ศึกษาเป็นผูป้ ฏิบตั แิ ละฝึกฝน จัดให้นกั ศึกษาได้ไปทัศนศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ
จริง และได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ
วิทยาเขตขอนแก่น
เปิดดำ�เนินการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ตั้งอยู่เลขที่ 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้าในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และเพื่อการตอบสนองการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญาตรี
และปริญญาโท
การศึกษาในแต่ละวิทยาเขต
วิ ท ยาเขตทั้ ง สามแห่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ อำ � นวยความสะดวกในการศึ ก ษา
ต่อของนักศึกษา โดยใช้หลักสูตรเดียวกันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และศักยภาพความพร้อมของคณาจารย์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ในและต่ า งประเทศในสาขาวิ ช าต่ า งๆ คณาจารย์ พิ เ ศษ และ
ผู้ ชำ � นาญการที่ ป ระจำ � แต่ ล ะวิ ท ยาเขต โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การรั บ รองระบบการจั ด การ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต
ศึ ก ษาทั้ ง ระบบ นั ก ศึ ก ษาที่ ส มั ค รเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษา ณ วิ ท ยาเขตใด จะศึ ก ษา ณ วิ ท ยาเขตนั้ น
จนสำ�เร็จการศึกษา
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ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดการศึกษาระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปี ออกเป็น 2
ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาการศึกษาใน
แต่ละภาคไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาฤดูรอ้ น มีระยะเวลาในการศึกษา โดยมีสดั ส่วน
เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้การศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ
ยกเว้นหลักสูตรที่กำ�หนดให้ต้องศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาค 1
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาค 2
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
การรับรองมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทุกหลักสูตร จากสำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) รับรองคุณวุฒิและเทียบอัตราเงินเดือน โดยมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ทุกประการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากภาสถาปนิก
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากสภาทนายความและเนติบัณฑิตยสภา
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศได้
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คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
หลักสูตรปริญญาตรี
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต/หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาธุรกิจการบิน
• สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ
• สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์
• สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
• สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
• สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
• สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
• สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
• สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
• สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
• สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
• สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
• สาขาวิชาการบัญชี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
• สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ปี)
• สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาการออกแบบภายใน
• สาขาวิชาการสื่อสารสถาปัตยกรรม
คณะดิจิทัลมีเดีย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
• สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
• สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
Sripatum International College
Bachelor of Arts Program
• Airline Business
Bachelor of Business Administration Program
• Business Management
SPU’s British College
Bachelor of Business Administration Program
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หลักสูตรปริญญาโท
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์
• หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต
• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
คณะบัญชี
• หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิติศาสตร์
• หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาเอก
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
• หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะบัญชี
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสาตร์
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะนิติศาสตร์
• หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
หลักสูตรปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
• สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
• สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
• สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
คณะบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
• สาขาวิชาการบัญชี   

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
• สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
• สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและไมซ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
หลักสูตรปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
• สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
• สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
• สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
คณะบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
• สาขาวิชาการบัญชี     

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาธุรกิจการบิน
• สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
• สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์

หลักสูตรปริญญาโท
คณะนิติศาสตร์  
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นสากล เพื่อออกสู่สังคมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการปรับเปลี่ยนและเคลื่อนไหวของข้อมูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ดังนั้นมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ อาทิ
โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง The Consortium for Global Education (CGE)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน (Thai-ASEAN Student Exchange Program)
โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษานานาชาติเพือ่ การฝึกงานด้านเทคนิคประจำ�ประเทศไทย (IAESTE Thailand)
โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ Xi’an University of Arts and Science
โครงการพัฒนาความร่วมมือกับ The College of Arts and Sciences,Yunnan Normal University
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาและสถาบันชั้นนำ�ในต่างประเทศดังนี้
สหรัฐอเมริกา
• Consortium for Global Education
• United States Sports Academy
• Northern State University
สมาพันธรัฐสวิส
• Swiss College of Hospitality Management Lenk
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)
• Xi’an University of Arts and Science (XUAS)
• Yunnan College of Tourism Vocation (YCTV)
• Yunnan Jiaotong College (YJTC)
• Lincang Teachers College
• Beijing University of Applied Technology
• Yunnan Normal University
• Yunnan College of Tourism
• Thai-Chinese Language Culture Education Foundation (BLCC)
• Zhejiang University
• Taishan Polytechnic
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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
• I-Shou University
• TransWorld University
• Providence University
• Hsiuping University of Science and Technology
สาธารณรัฐเกาหลี
• Shinil High School
• Seoul Cyber University
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
• University of Social Sciences and Humanities
• University of Economics Ho Chi Minh City
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
• Sriwijaya University
• Institute of Teacher Training and Education PGRI Madiun
• State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya
• Pancasila University
• Gorontalo State University
• Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
มาเลเซีย
• Universiti Teknologi Malaysia
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
• MCC Training Institute
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ญี่ปุ่น
• Higashiosaka College
• Osaka International University
• Kwassui Women’s University
• Nara Sangyo University
• Sugiyama Jogakuen University
• University of Fukui
สหรัฐเม็กซิโก
• The Autonomous Universities of the State of Mexico
สหราชอาณาจักร
• University of Central Lancashire (UCLan)
สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว
• Bouthviset College
การพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จึงได้จัดสรรงบประมาณเป็นจำ�นวนมาก ดังนี้
1. ทุนการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดสรรงบประมาณเพือ่ เป็นทุนการศึกษาต่อของบุคลากร
ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเน้นการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก เนื่องจากผู้สอนของมหาวิทยาลัยทั้งหมดต้องมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทขึ้นไป นอกจากการให้ทุนกับบุคลากรภายในแล้ว มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมยังให้ทุนการศึกษาสำ�หรับบุคคลภายนอกที่มีผลการเรียนและมีประวัติดีเด่น
เพื่อสนับสนุนให้มีโอกาสศึกษาต่อและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อ
ไป ในปัจจุบันมีผู้รับทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุมศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองฮ่องกง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ จำ�นวน 80 ทุน รวมงบ
ประมาณในการจัดสรรทุนการศึกษาต่อทัง้ ในและต่างประเทศเป็นจำ�นวนกว่า 40 ล้าน
บาทต่อปีการศึกษา
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2. การจัดทำ�วิจัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การสนับสนุนการทำ�วิจัยอย่างเต็มที่ เพราะตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของการค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำ�มาพัฒนาศักยภาพการเรียนการ
สอน และเพื่อประกอบการขอตำ�แหน่งทางวิชาการ นอกจากการสนับสนุนในรูปของ
การให้ทุนเพื่อทำ�การวิจัยแล้ว มหาวิทยาลัยยังผลักดันให้การวิจัยดำ�เนินไปอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการลดภาระการสอนสำ�หรับนักวิจัย ตลอดปีการศึกษา เพื่อให้มีโอกาส
ได้ทำ�การวิจัยศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การจัดทำ�เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำ�สอน การแต่งตำ�ราและ
การเขียนบทความทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์จัดทำ�เอกสารประกอบการ
สอน เอกสารคำ�สอน และสนับสนุนการแต่งตำ�รา การเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อ
ประกอบการขอตำ�แหน่งทางวิชาการ ทัง้ นีม้ หาวิทยาลัยมีวารสารศรีปทุมปริทศั น์ เป็น
เวทีให้อาจารย์และบุคคลภายนอกเผยแพร่บทความทางวิชาการได้
4. การนำ�เสนอผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมี
โอกาสนำ�ผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ในทีป่ ระชุมทางวิชาชีพหรือวิชาการในประเทศ
และต่างประเทศ นำ�ไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการอันจะมีส่วนช่วยให้การเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถนำ�ผลงานมาประกอบการขอ
ตำ�แหน่งทางวิชาการได้อีกด้วย
5. การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาสมรรถนะในหน้าที่โดย
การอบรมหรือสัมมนา และนำ�ความรู้มาพัฒนาประสิทธิภาพในการทำ�งานเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการทำ�ให้อาจารย์มีความรู้
ทักษะประสบการณ์ความเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ และรอบรูใ้ นสหวิทยาการทีส่ อดคล้อง
กับเศรษฐกิจยุคใหม่ และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มี
ความเป็นมืออาชีพตามงานที่รับผิดชอบ จึงได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรใน
การอบรมหรือสัมมนา ทั้งสิ้น 10 ล้านบาทต่อปีการศึกษา
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กิจกรรมนักศึกษา
บริิการ และสวััสดิิการ
นัักศึึกษา
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กิจกรรมนักศึกษา
บริการ และสวัสดิการ
นักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา บริการ และสวัสดิการนักศึกษากิจกรรมทำ�ให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรง
มีทักษะในการดำ�เนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนงานสวัสดิการและบริการทำ�ให้นักศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข จึงนับได้ว่าทั้งสองส่วนเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่ทำ�ให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิตทีส่ มบูรณ์ เป็นคนเก่งและคนดีทสี่ งั คมต้องการทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เล็งเห็นความ
สำ�คัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีหน่วยงานดำ�เนินการด้านกิจกรรมนักศึกษา บริการ และสวัสดิการ
นักศึกษา ดังนี้
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
บริการและสวัสดิการ
กลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้จัดบริการและสวัสดิการให้กับนักศึกษาทุกคนเพื่อให้นักศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีความพร้อมในการเรียน บริการ และสวัสดิการ
ที่จัดให้มีดังนี้
งานพยาบาล
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการมีสขุ ภาพร่างกายของนักศึกษาและมีจติ ใจร่าเริงแจ่มใส ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จึงได้มีการลงนามเซ็นสัญญาร่วมกับโรงพยาบาลนวมินทร์ และได้จัดให้มีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพดูแลการรักษาพยาบาลเบื้องต้น นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับ
บริการได้ทหี่ อ้ งพยาบาล ตัง้ อยู่ ณ ชัน้ 1 อาคาร 6 โทร 0 2579 1111 ต่อ 1216 ในวันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 09.00-18.00 น.
บริการด้านสุขภาพอนามัยจัดให้มีดังนี้
1.ให้การรักษาอาการป่วยเบือ้ งต้นและบริการยาเฉพาะโรคปัจจุบนั ทีส่ ามารถบำ�บัดได้ดว้ ยยา
สามัญประจำ�บ้าน
2.ให้การปฐมพยาบาล อุบตั เิ หตุเบือ้ งต้นก่อนนำ�ส่งโรงพยาบาลหรือทำ�แผลทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุ
เล็กน้อย
3.ในกรณีที่ป่วยมากและได้รับอุบัติเหตุท่ีรุนแรง จะนำ�ส่งโรงพยาบาลรักษาตัวและแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบ
งานประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลต่อกรณีเกิด
อุบตั เิ หตุ 1 กรณี และหากนักศึกษาต้องสูญเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ สามารถเบิกเบีย้ ประกันได้ในวงเงิน
ได้ตามข้อตกลงของบริษัทประกันได้ในปีนั้นๆ
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ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
มีหน้าทีใ่ นการพัฒนานักศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์ให้กบั นักศึกษา
อย่างหลากหลาย ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมทีจ่ ดั เป็นกิจกรรมทีค่ ณะหรือหน่วย
งานต่างๆ จัดขึ้น และกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจในกิจกรรมอย่างเดียวกัน ได้รวมกลุ่มทำ�กิจกรรม
โดยมหาวิทยาลัยเป็นผูส้ นับสนุนและจัดสรรงบประมาณส่วนหนึง่ ให้นกั ศึกษาในการทำ�กิจกรรมต่างๆ
กลุม่ ทีจ่ ดั ทำ�กิจกรรมนอกหลักสูตรให้กบั นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ สโมสรนักศึกษา
ชมรม คณะ และหน่วยงานอื่นๆ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ได้เปิดให้บริการ
ด้านงานกิจกรรม และงานบริการต่างๆ ดังนี้
สโมสรนักศึกษา
เป็นศูนย์กลางในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสาน
งานในการทำ�กิจกรรมระหว่างนักศึกษาและมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
ประกอบด้ ว ยตั ว แทนนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กมาจากทุ ก คณะวิ ช าและได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
มหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวาระ 1 ปี
ชมรม
เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจในกิจกรรมอย่างเดียวกันมารวมกลุ่มกันทำ�กิจกรรม โดยตั้ง
เป็นชมรมต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีชมรมเกิดขึ้นมากมาย ประมาณ 40 ชมรม และมีกิจกรรมหลากหลาย
กิจกรรมให้นักศึกษาเลือกทำ�ได้ตามความสนใจ ซึ่งปีต่อๆ ไป ชมรมและกิจกรรมจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ
ตามความสนใจของนักศึกษา กิจกรรมทุกกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาทำ�หากเป็นการส่งเสริมจิตสำ�นึกความ
รับผิดชอบต่อสังคมหรือจิตอาสา จะได้รับการบันทึกลงในระบบกิจกรรมจิตอาสา ทรานสคริปต์
กิจกรรม ซึ่งจะเป็นหลักฐานอ้างอิงที่เป็นประโยชน์มากและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษา
ในการสมัครงานในอนาคต  ซึ่งสามารถใช้เป็นชั่วโมงจิตอาสายื่นต่อสัญญากองทุน กรอ. และกยศ.
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งานวิชาทหาร
ได้จัดให้บริการ ดังนี้
•  การศึกษาวิชาทหาร
•  การผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
•  การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ
การศึกษาวิชาทหาร (รับสมัครเดือนพฤษภาคม - มิถุนายนของทุกปี)
การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
1. มีอายุไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์
2. เป็นผูท้ สี่ �ำ เร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาทีห่ น่วยบัญชาการรักษา
ดินแดนไม่ได้เปิดทำ�การฝึกวิชาทหารมาก่อน
การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5
1. เป็นนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาวิชาทหารที่ย้ายมาจาก
สถานศึกษาอื่น ซึ่งปัจจุบันกำ�ลังศึกษาอยู่กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ต้องไม่เว้นช่วงระยะเวลาการฝึก/ศึกษาวิชาทหารติดต่อกัน 2 ปีการศึกษา
คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำ�หนด
การผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่สำ�เร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่ไม่
ประสงค์จะศึกษาต่อในชั้นปีที่ 5 นักศึกษาต้องติดต่อแสดงความประสงค์ขอผ่อนผันเรียกพลเพื่อฝึก
วิชาทหารได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคมของทุกปี
การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ
นักศึกษาชายทีไ่ ม่เคยเข้ารับการฝึกวิชาทหารหรือเข้ารับการฝึกวิชาทหาร แต่ไม่ส�ำ เร็จชัน้ ปีที่ 3
ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำ�หนดซึ่งมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (หรือมากกว่านั้นแต่ไม่ถึง 26
ปี และนักศึกษาใหม่โอนย้ายสถานศึกษา กรณีเคยได้รับการผ่อนผันฯ มาก่อนจากสถานศึกษาเดิม)
รับสมัคร ยื่นเรื่องขอผ่อนผัน เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายนของทุกปี
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชมรม และงานบริการอื่นๆ ติดต่อได้ที่
ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา
(อาคาร 10 ห้อง 501) เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร 0 2579 1111
ต่อ 2116  2162, 2630, 2631   
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ศูนย์ ให้คำ�ปรึกษาสุขภาวะ
ศูนย์ให้ค�ำ ปรึกษาสุขภาวะ ให้การดูแลนักศึกษาและบุคลากร ให้มสี ขุ ภาพกายแข็งแรง สุขภาพ
จิต ที่เข้มแข็ง ส่งเสริมทักษะการดำ�เนินชีวิต ให้ความช่วยเหลือแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อ
ให้นักศึกษามีชีวิตที่มีความสุขตามอัตภาพและสำ�เร็จการศึกษาได้ตามต้องการ มีอาจารย์ที่จบทาง
ด้านจิตวิทยาช่วยดูแลให้ค�ำ ปรึกษาแก่นกั ศึกษา บุคลากร นอกจากนี้ ศูนย์สขุ ภาวะ ยังมีบริการอืน่ ๆ
ทีจ่ ดั ให้แก่นกั ศึกษาและบุคลากร บริการด้านแบบทดสอบ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รจู้ กั ตนเองในด้านต่าง
ๆ เช่น ด้านการเรียน บุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ ความสนใจบริการให้คำ�ปรึกษาทางสาย
ด่วนโทรศัพท์ (Hot Line) โดยนักศึกษาสามารถโทรเข้ามาสอบถามทางศูนย์สุขภาวะได้ตลอดเวลา
ทำ�งาน ที่หมายเลข 02 579 1111 ต่อ 2143 หรือ ปรึกษาทาง e-mail : Wellness.spu.ac.th และ
Facebook Fan Page : Center For Wellness บริการข้อสนเทศต่างๆ ด้านจิตวิทยา เอกสาร แผ่น
พับที่เป็นประโยชน์ บริการห้องผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง (Relaxation Room) เพื่อช่วยให้นักศึกษา
ได้ผ่อนคลาย สบายใจและมีสมาธิในการเรียน
ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาสุขภาวะเปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา เวลา 09.00-17.00 น. ห้อง
510 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจ
หลักสำ�คัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีหน้าที่พัฒนานักศึกษาทางด้าน
อารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักและเล็งเห็น
คุณค่าของความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทยทีบ่ รรพชนได้สงั่ สมสืบต่อถ่ายทอดเอาไว้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมประจำ�ชาติจนถึงปัจจุบัน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีกิจกรรมที่มี
ส่วนในการพัฒนานักศึกษามากมาย อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตาคุณ กิจกรรม
เนื่องในวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการฝึกปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ทางจิตใจให้
มีสติและสมาธิทมี่ นั่ คง กิจกรรมทางด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กิจกรรมเนือ่ งในเทศกาลและประเพณีไทย
และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น กิจกรรม
ดังกล่าวนี้ จะมีสว่ นสำ�คัญทีจ่ ะพัฒนานักศึกษา หล่อหลอมทางด้านจิตใจของนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิต
ในอุดมคติที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง 10-503
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2138
สำ�นักงานการกีฬา
เพือ่ ให้นกั ศึกษามีพลานามัยทีส่ มบูรณ์ มีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง สำ�นักงานการกีฬาได้จดั ให้
นักศึกษามีการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ มีสถานที่ออกกำ�ลังกายและมีกิจกรรมด้านกีฬาที่หลากหลาย
อีกทั้งยังมีการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสามัคคีในหลายๆ ระดับ รวมทั้งยังมีการแข่งขันกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันอีกด้วย

54

ศูนย์กีฬาในร่ม (Indoor Gymnasium)
ศูนย์กีฬาในร่มตั้งอยู่ ณ อาคาร 9 ชั้น 12 มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร เปิดให้บริการ
ตัง้ แต่เวลา 08.30-21.00 น. สนามกีฬาทีใ่ ห้บริการประกอบด้วย สนามบาสเกตบอล จำ�นวน 1 สนาม
สนามวอลเลย์บอล จำ�นวน 1 สนาม สนามฟุตซอล จำ�นวน 1 สนาม สนามแบดมินตัน จำ�นวน 3
สนาม สนามเซปักตะกร้อ จำ�นวน 1 สนาม โต๊ะเทเบิลเทนนิส จำ�นวน 4 โต๊ะ
ภายในศูนย์กีฬาในร่ม มีอัฒจันทร์ไว้รองรับการชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งสามารถ
บรรจุผู้ชมได้ประมาณ 800 คน และยังมีห้องพักนักกีฬา ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ไว้บริการแก่ผู้
มาใช้บริการ นอกจากนี้ศูนย์กีฬาในร่ม มีบริการเบิกยืมอุปกรณ์กีฬาให้กับนักศึกษา อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการออกกำ�ลังกาย เช่น บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล แชร์บอล ฟุตบอล
เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน วู้ดบอล อุปกรณ์การตัดสิน โต๊ะเทคนิคกรรมการ และอุปกรณ์
นันทนาการต่างๆ รวมทัง้ สกอร์บอร์ด เครือ่ งเสียงและแสงสว่าง ภายในศูนย์กฬี าในร่มมีสปอร์ตไลท์
ที่ให้ความสว่างในขณะที่จัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
ศูนย์สุขภาพ (Health Club)
ศูนย์สขุ ภาพมหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดสร้างขึน้ เพือ่ ให้เป็นสถานทีใ่ นการออกกำ�ลังกาย โดยเป็น
ศูนย์สุขภาพที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมีอุปกรณ์การออก
กำ�ลังกายมากกว่า 160 ชิ้น มีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ ชั้น 11 อาคาร 9 เปิดให้บริการ
ตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น. ภายในศูนย์สุขภาพประกอบด้วย
• ห้องแอโรบิค สามารถรองรับผู้ใช้บริการในการออกกำ�ลังกาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
กิจกรรมแอโรบิค
• ห้องออกกำ�ลังกายโดยใช้น้ำ�หนัก (Weight Training) ประกอบด้วยเครื่องออกกำ�ลังกายเพื่อ
พัฒนาระบบไหลเวียนของโลหิต และระบบหายใจ รวมทัง้ อุปกรณ์ทสี่ ามารถพัฒนาความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้ออย่างครบครัน
• ห้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Fitness Test) เป็นห้องสำ�หรับใช้ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายก่อนการเข้าโปรแกรมการออกกำ�ลังกายและจะมีการประเมินผลสมรรถภาพทางกายภายหลัง
เข้าโปรแกรมเป็นช่วงๆ
• ครูฝึกที่มีความรู้ความชำ�นาญ เพื่อให้คำ�แนะนำ�และดูแลในการเลือกออกกำ�ลังกายแต่ละ
ประเภทให้เหมาะสม
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for Excellence)
สำ�นักงานการกีฬาได้ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา โดยให้ทุน
การศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะสำ�เร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ทั้งนี้ ยังได้สร้างโอกาสให้นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ
นานาชาติ อาทิ การแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา การแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนและการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก เป็นต้น
สำ�นักงานการกีฬาเปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง 504 ชั้น 5
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2136
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (Cooperative Education and Career Development
center) เป็นหน่วยงานกลางในระดับสถาบันที่ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้การดำ�เนิน
งานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะสามารถทำ�งานได้ทนั ทีหลังสำ�เร็จการศึกษา และยังมุง่ เน้นการ
สร้างโอกาสในการได้งานทำ�และพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้แก่บัณฑิต ศิษย์เก่า ทั้งนี้ภารกิจงาน
หลักของศูนย์แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ
1. งานสหกิจศึกษา มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการดำ�เนินงานสหกิจศึกษาของคณะต่างๆ เพื่อ
สร้างโอกาสให้แก่นกั ศึกษาได้ออกไปปฏิบตั งิ านจริงทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับวิชาชีพ ณ สถานประกอบ
การ ทำ�ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูแ้ ละสร้างเสริมทักษะประสบการณ์วชิ าชีพก่อนสำ�เร็จการศึกษา และก้าว
ออกสู่ตลาดแรงงานเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
2. งานพัฒนาอาชีพ มุง่ เน้นการจัดอบรมสัมมนา เพือ่ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ
ให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้
งานทำ�และพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนือ่ งให้แก่นกั ศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า โดยทำ�หน้าทีเ่ ป็นหน่วยงาน
กลางประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกีย่ วกับตำ�แหน่งงานและแหล่งงาน ทัง้ ลักษณะ
งานประจำ� (Full Time) และงานพิเศษ (Part Time) เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาใน
ระหว่างศึกษา และสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่บัณฑิตและศิษย์เก่า
3. บริการด้านอื่นๆ
		 บริการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาด้วยการทำ�งานมีค่าตอบแทน
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดให้มีโครงการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ด้วยการทำ�งานมีค่า
ตอบแทนในทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นการช่วยเหลือนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ให้มี
รายได้ส�ำ หรับเป็นค่าใช้จา่ ยในการครองชีพและมีประสบการณ์ในการทำ�งานจริง นักศึกษาจะมีโอกาส
ได้ทำ�งานเป็นผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการต่างๆ หรือทำ�งานในห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ
ทำ�งานเป็นผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั นักศึกษาทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดได้ทคี่ ณะทีน่ กั ศึกษา
สังกัด หรือศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. ณ ห้อง
508 - 509 ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2243, 2244, 2245,
2425, 2426 E-mail : Job@spu.ac.th
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ศูนย์ ICT
1. บริการ MS Office 365
บริการ MS Office 365 เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับบริษัท Microsoft ใน
การให้บริการ E-mail แก่นักศึกษาภายใต้โครงการที่ใช้ชื่อว่า MS Office 365 ซึ่งนักศึกษาทุกคน
จะมี E-mail เป็นของตัวเอง โดยกำ�หนดรูปแบบเป็น Name.Sur@spulive.net (ชื่อ.นามสกุล 3 ตัว
แรก (ภาษาอังกฤษ) @spulive.net) และสามารถใช้งานได้ตลอดชีพ แม้จบการศึกษาไปแล้วก็ตาม ซึ่ง
การเข้าใช้งานครั้งแรก นักศึกษาจะเป็นผู้กำ�หนดรหัสผ่านได้ด้วยตัวเอง  โดยผ่านระบบเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกและการเข้าใช้งาน
นอกจากนี้การให้บริการต่างๆ ของ MS Office 365 จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างง่ายดายในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นโลกของ Social Network ซึ่งนักศึกษา
สามารถใช้บริการต่างๆ ได้อย่างมากมาย เช่น
• การติดต่อสื่อสาร E-mail ด้วย Microsoft Outlook web
• พื้นที่เก็บข้อมูล และเอกสารต่างๆ รวมถึงการ Share รูปภาพ ด้วย Microsoft One Drive
• การพูดคุยติดต่อสื่อสารด้วย Skype
2. บริการ Google For Education
บริการ Google For Education เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับบริษัท Google
ในการให้บริการ E-mail และบริการอืน่ ๆ แก่นกั ศึกษาภายใต้โครงการทีใ่ ช้ชอื่ ว่า Google For Education  
ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะมี E-mail เป็นของตัวเอง โดยกำ�หนดรูปแบบเป็น Name.Sur@spumail.net
(ชื่ อ .นามสกุ ล 3 ตั ว แรก (ภาษาอั ง กฤษ) @spumail.net) และสามารถใช้ ง านได้ ต ลอดชี พ
แม้จบการศึกษาไปแล้วก็ตาม ซึง่ การเข้าใช้งานครัง้ แรก นักศึกษาจะเป็นผูก้ �ำ หนดรหัสผ่านได้ดว้ ยตัวเอง
โดยผ่านระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกและการเข้าใช้งาน
นอกจากนี้การให้บริการต่างๆ ของ Google จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างง่ายดายในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นโลกของ Social Network ซึ่งนักศึกษาสามารถ
ใช้บริการต่างๆ ได้อย่างมากมาย เช่น
•  Google Drive ไดร์ฟเก็บข้อมูลออนไลน์ โดยไม่จำ�กัดโควตา
•  Google Calendar ปฏิทินออนไลน์
•  Google Docs โปรแกรมการทำ�เอกสารออนไลน์
•  Google Sheet โปรแกรมการทำ�ตารางออนไลน์
•  Google Slide โปรแกรมการนำ�เสนอออนไลน์
•  Google Plus โปรแกรมการสนทนาออนไลน์
•  Google Form โปรแกรมการสร้างฟอร์มแบบสอบถามออนไลน์
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3. บริการสารสนเทศออนไลน์สำ�หรับนักศึกษา
เป็นระบบเพื่อมุ่งเน้นการสนับสนุนข้อมูลและการบริการสารสนเทศสำ�หรับนักศึกษาแบบ
ออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ http://scms.spu.ac.th อาทิ การสมัครเข้าศึกษา การลง
ทะเบียนรายวิชาการเพิ่มถอนรายวิชา การยื่นขอกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเมินการสอนของ
อาจารย์ การสมัครและเข้าร่วมกิจกรรม การขึน้ ทะเบียนบัณฑิต การยืน่ คำ�ร้องต่างๆ และการสืบค้น
ข้อมูลประวัตินักศึกษา รายวิชาที่เปิดสอน ตาราเรียน ตารางสอบ การเข้าเรียน คะแนนเก็บ ผลการ
เรียน โครงสร้างหลักสูตร ประวัติการได้รับทุนการศึกษาหรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา การชำ�ระ
เงิน ฯลฯ เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อขอข้อมูลกับส่วนงานต่างๆ โดยช่วยในการประหยัดเวลาและได้
รับข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง ทั้งนี้ได้ทำ�การปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง ใน
การตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายในการรับบริการของนักศึกษา
4. บริการระบบ Wi-Fi SPU
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน) ได้ตดิ ตัง้ และให้บริการระบบเครือข่ายแบบ
ไร้สาย (Campus Wireless) ตามมาตรฐานเทคโนโลยี 802.11a/b/g/n ซึ่งสามารถรองรับความเร็ว
ในการถ่ายโอนข้อมูลได้สูงสุดที่ 600 Mbps. เพื่อใช้เชื่อมต่อระบบ Internet หรือระบบสารสนเทศ
ภายในของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ระบบยื่นคำ�ร้องต่างๆ และระบบ
เว็บไซต์ภายในของแต่ละคณะ เป็นต้น โดยมีจำ�นวน Access Point ภายในมหาวิทยาลัยประมาณ
900 จุด ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่ให้บริการภายในอาคารเรียนและภายนอกอาคารเรียน โดยนักศึกษาที่
ผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ Username และ Password เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการ
เข้าใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายของมหาวิทยาลัย
5.บริการรีโมทระยะไกล
สำ�หรับนักศึกษาที่ใช้งาน ADSL หรือโมเด็มต่อเชื่อมกับผู้ให้บริการ (ISP) ทั่วไป (ที่ไม่ใช่ของ
มหาวิทยาลัย) สามารถสืบค้นข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือใช้งานระบบต่างๆ ที่จำ�เป็นต้อง
ใช้ IP Address ของมหาวิทยาลัย ซึ่งศูนย์ ICT ได้เปิดให้ใช้งานระบบ SSL VPN Access สามารถ
เข้าได้ที่ URL : https://sslvpn.spu.ac.th โดยใช้ Username และ Password เดียวกับอินเทอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลัย
6. บริการ Internet
นักศึกษาสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เพื่อการสืบค้นข้อมูลการเรียน
หรือกิจกรรมอื่นๆ ได้ สามารถใช้งานได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการ ต่อเชื่อมกับ
ทุกจุดภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการใช้งานนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานระบบเครือข่าย
(Internet Policy) ของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าไปได้ที่ http://userportal.spu.ac.th เลือกลงทะเบียน
บัญชีผใู้ ช้นกั ศึกษา กรอกเลขประจำ�ตัวนักศึกษา เลขประจำ�ตัวประชาชน รหัสผ่าน เพือ่ เข้าไปกำ�หนด
รหัสผ่านของตนเอง
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7. SPU Smart Card
Smart Card คือบัตรนักศึกษาที่เก็บข้อมูลของนักศึกษา และใช้งานกับการบริการต่างๆ
ส่วนการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ เข้า-ออก ห้องสมุด การเข้าห้องที่จองใช้งานในห้องสมุด
Check in เข้าร่วมงานกิจกรรมของนักศึกษา ชำ�ระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าปรับต่างๆ
การพิมพ์งานที่เครื่อง Multifunction (ใช้บัตรแทนการ Login ด้วยการป้อนข้อมูล)
8. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง สำ�หรับ
นักศึกษาทุกระดับได้ฝึกการใช้งานโปรแกรมสำ�เร็จรูป และโปรแกรมเฉพาะด้านของแต่ละสาขาวิชา
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการและใช้งานจริง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางภาษา ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูง เพื่อนักศึกษาทุกระดับได้ฝึกภาษาต่างประเทศ ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูป และมีการ
โต้ตอบกับผู้สอนได้ในชั้นเรียน
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์คณะดิจทิ ลั มีเดีย เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ เี ครือ่ งคอมพิวเตอร์ Mac
ที่มีสมรรถภาพสูง เพื่อให้บริการนักศึกษาที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างเกมส์ หนังการ์ตูน หรือภาพ
เคลื่อนไหว รวมทั้งแอนิเมชันต่างๆ
บริการด้านอื่นๆ
บริการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาด้วยการทำ�งานมีค่าตอบแทน
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดให้มโี ครงการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ด้วยการทำ�งานมีคา่ ตอบแทน
ในทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีรายได้
สำ�หรับเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และมีประสบการณ์ในการทำ�งานจริง นักศึกษาจะมีโอกาสได้
ทำ�งานเป็นผูช้ ว่ ยสอนในห้องปฏิบตั กิ ารต่างๆ หรือทำ�งานในห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือทำ�งาน
เป็นผู้ช่วยผู้วิจัย นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
หรือศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
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บริการหอพักนักศึกษา “บ้านอยู่สบาย”
หอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 188 ซอยพหลโยธิน 49 แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ บนพื้นที่ 9,255 ตารางเมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ความสูง 6 ชั้น มีห้อง
พักจำ�นวน 220 ห้อง สะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการเดินทาง เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภายในห้องพักตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยและสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ครบครัน อาทิ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะเขียน หนังสือ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์
ตู้เย็น ห้องน้ำ�ในตัว อีกทั้งมีบริการเคเบิลทีวี Internet Cafe และมีบริการ Wireless Lan ร้านอาหาร
สะดวกซื้อ ห้องรับรองขนาดใหญ่ บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง และผู้ดูแลหอพักที่พร้อมเอาใจใส่ และให้บริการดุจญาติมิตร บ้านอยู่สบายหลังนี้
จะเป็นบ้านทีส่ ร้างความมัน่ ใจในความสะดวกสบายและความอบอุน่ ใจให้กบั ผูป้ กครองและนักศึกษา
ได้เป็นอย่างดี
ผูป้ กครองและนักศึกษาทีส่ นใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์
0 2579 1111, 0 2561 2222 ต่อ 1189 และที่หอพักหมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 4888
บริการข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยจัดให้มนี ทิ รรศการข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นประจำ�ทุกปี และให้บริการ
ข้อมูลคำ�แนะนำ�ในการเข้าศึกษาต่อในประเทศต่างๆ ได้ที่สำ�นักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 12 อาคาร 1
บริการที่จอดรถ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน มีอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น สำ�หรับให้บริการจอดรถได้ประมาณ
500 คันและบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยสามารถจอดรถได้อีกประมาณ 400 คัน สำ�หรับที่
วิทยาเขตชลบุรี มีพื้นที่สำ�หรับจอดรถได้ประมาณ 300 คัน
บริการงานธนาคาร
ด้วยความร่วมมือจากธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) มหาวิทยาลัย ได้จดั ตัง้ ธนาคารกรุงเทพ
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการให้บริการงานด้านการธนาคารแก่
นักศึกษา ในการฝาก-ถอนเงิน การโอนเงิน การรับชำ�ระเงินค่าบริการต่างๆ และมีเครื่องฝาก-ถอน
เงินอัตโนมัติ รวมถึงงานด้านอื่นๆ ของธนาคาร โดยสำ�นักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น L อาคาร 1 เปิด
ทำ�การวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลา 08.30-16.00 น.
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ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กทม.
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ด้ า นการศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี มีความรู้ความสามารถด้าน
วิชาการและด้านกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถเหล่านั้น
ได้ศึกษาจนสำ�เร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาให้ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ใช้งบ
ประมาณกว่า 300 ล้านบาท จำ�นวนกว่า 2,000 ทุน ประกอบด้วยทุนการศึกษาประเภท
ต่างๆ ดังนี้
ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายในการส่งเสริมการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นภารกิจหลักสำ�คัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่ถือว่าการรักษา
วัฒนธรรมคือการรักษาชาติ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความสามารถใน
การวงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสตริง วงดนตรี แชมเบอร์
นักร้อง นักแสดงนาฏศิลป์ไทย นักแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง Modern dance หางเครื่อง
จินตลีลา โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำ�รุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ได้
รับการพัฒนาทักษะการกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ กีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและกีฬาระดับอุดมศึกษา โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่า
หน่วยกิตและค่าบำ�รุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปการแสดง
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักร้อง นักแสดง ผู้มีชื่อเสียงในสังคมที่บำ�เพ็ญตนเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี โดยผู้ที่ได้
รับทุนจะได้รบั ค่าหน่วยกิตและค่าบำ�รุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาโทและระดับ
ปริญญาตรี
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สำ�หรับนักเรียนโรงเรียนในเครือไทย-เทค
มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ทนุ การศึกษาแก่นกั เรียนทีส่ �ำ เร็จการศึกษาจากโรงเรียนใน
เครือของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทักษิณาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี วิทยาลัย
เทคโนโลยีไทย อโยธยาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริ
วัฒนาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น (เงือ่ นไขตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
สำ�หรับบุคลากรและบุตรบุคลากรประจำ�ชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน
มหาวิทยาลัยมีความตระหนักถึงความสำ�คัญของความผูกพันและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรและบุตรบุคลากรประจำ�ชมรม หน่วยงานย่านพหลโยธิน โดยผู้ขอรับ
ทุนจะต้องแสดงเอกสารการรับรองการเป็นบุคลากร การรับรองการเป็นบุคลากร
ของหน่วยงานย่านพหลโยธิน หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวบุคลากรของหน่วยงานย่าน
พหลโยธิน (กรณีเป็นบุตร ต้องแสดงเอกสารสูตบิ ตั ร) เงือ่ นไขตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
สำ�หรับบุตรและญาติที่มีนามสกุลเดียวกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีความตระหนักถึงความสำ�คัญของความผูกพันและความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุตรและญาติที่มีนามสกุลเดียวกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
จึงจัดให้มที นุ สนับสนุนการศึกษา เพือ่ เป็นการแบ่งเบาภาระด้านการเงินให้กบั บุตรและ
ญาติทมี่ นี ามสกุลเดียวกันของศิษย์เก่าศิษย์ปจั จุบนั (เงือ่ นไขตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม)
สำ�หรับนักเรียนที่สมัครรอบโควตาพิเศษ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ
โควตาพิเศษ สาขาวิชาละ 30 ทุน (เงื่อนไขตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม)
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กองทุนมูลนิธิ
ดร.สุข พุคยาภรณ์
ปัจจุบนั มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้จดั ทุนการศึกษา มอบให้นกั ศึกษาทีเ่ รียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
นักศึกษาที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเป็นเงินที่ได้จากดอกผลของกองทุนที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วม
บริจาค และได้จัดตั้งขึ้นเป็นกองทุน ซึ่งขณะนี้มีกองทุนต่างๆ รวม 110 กองทุนและเตรียมจัดตั้งเป็นกองทุนอีก
1 กองทุน ยอดเงินรวม 20,837,680.00 บาท ประกอบด้วย
1. กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2. กองทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. กองทุนอาจารย์มาลินี  พุคยาภรณ์
4. กองทุนคุณประมวล  สภาวสุ
5. กองทุน ดร.วิระ  รมยะรูป
6. กองทุนพลเอกเสรี - ดร.รัชนีพร  พุกกะมาน
7. กองทุนแม่เลื่อน - ดร.ชำ�นาญ ณ สงขลา
8. กองทุนบริษัทโปรเกส จำ�กัด
9. กองทุนอาจารย์ประสิทธิ์  สุนทโรทก
10. กองทุนบริษัทอาคเนย์ประกันภัย  จำ�กัด
11. กองทุนมหาบัณฑิต  Ex-MBA 1
12. กองทุนอาจารย์ประจวบ  แสงอินทร์
13. กองทุน ดร.จันทร์  ชุ่มเมืองปัก
14. กองทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม
15. กองทุนคุณกนกศักดิ์  ปิ่นแสง  และครอบครัว
16. กองทุน ดร.สนั่น  อังอุบลกุล
17. กองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม
18. กองทุนอาจารย์ธเนศ  วีระศิริ
19. กองทุนพลเอกสราวุธ  บูรณดิลก
20. กองทุน ศ.พล.อ.ต.ดร.ธวัชชัย  ไชยสระแก้ว
21. กองทุน รศ.ดร.สุทธิพันธ์  สุจริตตานนท์
22. กองทุน รศ.ดร.อุทัย  ภิรมย์รื่น
23. กองทุน ร.อ.ประยุทธ - อาจารย์เปรมจิต
เสาวคนธ์   
24. กองทุนพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ
25. กองทุน ผศ.ถาวร  อมตกิตติ์
26. กองทุนอาจารย์เตี้ยม - อาจารย์กองสิน  
บุณยากร
27. กองทุน ดร.บุษบา  ชัยจินดา
28. กองทุน ดร.จรรยา  พุคยาภรณ์

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.
55.
56.
57.

กองทุน ดร.ชาติชาย  พุคยาภรณ์
กองทุนคุณฐาปนพงศ์ - ผอ.รังสิยา  พุคยาภรณ์
กองทุนรวมทั่วไป
กองทุน ผศ.ดร.นิ่มนวล  ศรีจาด
กองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กองทุนนางสาวพิริยาพร  ไทยมงคล
กองทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
กองทุนคณะเศรษฐศาสตร์
กองทุน รศ.ดร.ประพันธ์  เจียรสกุล
กองทุน รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม
กองทุนจามจุรีศรีปทุม
กองทุนคณะสารสนเทศศาสตร์
กองทุน ดร.ศรีประภา  สร้อยพาน
กองทุนคุณธัญญา  โพธิ์วิจิตร
กองทุน ผศ.กัลยาภรณ์  ปานมะเริง เบอร์ค
กองทุนคุณสุธรรม  เจริญพงศ์
กองทุน ดร.อภิรดี  อำ�นรรฆมณี
กองทุนศิษย์เก่านิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กองทุนนางอุไรวรรณ  ทรงผาสุข
กองทุน ม.ร.ว.ชาญวุฒิ - คุณหญิงกษมา
วรวรรณ ณ อยุธยา
กองทุนอาจารย์ยงค์  วนาไสว
กองทุนอาจารย์เจือ  หมายเจริญ
กองทุนนายศรัณยู  ไทยมา    
กองทุนนนทรี - ศรีปทุม
กองทุนอาจารย์และศิษย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กองทุน รศ.วาณี  ฐาปนวงศ์ศานติ
กองทุนสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย
กองทุนนายเท้ง  สุขสุดประเสริฐ
กองทุนนายสมเกียรติ  เหล่าทวีสุข
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58. กองทุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
38 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
59. กองทุนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร
60. กองทุนอาจารย์กมลา  ตรีสาร
61. กองทุนอาจารย์วทัญญู  สุขสำ�ราญ
62. กองทุนเรือเอกหญิงจุฑามาศ  สุคนธา
63. กองทุนคุณหญิงสุภัทรา  ตันติพิพัฒน์พงศ์
64. กองทุนอาจารย์สุนันท์  อยู่คงดี
65. กองทุน ดร.ไชยา  ยิ้มวิไล
66. กองทุนพลเอก ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ และ
ดร.ยุพวรรณ  นังคลาภิวัฒน์
67. กองทุนคุณกุลิสรา  ซิ้มประยูร
68. กองทุนสีตลายัน
69. กองทุนคุณพ่อโป๊ะลัก  แซ่ลู่
70. กองทุนพระอนุวัฒน์ราชนิยม (ยี่กอฮง)
ต้นสกุลเตชะวณิช
71. กองทุนคุณสะสม  พบประเสริฐ
72. กองทุนคุณตระการ  พันธุมเลิศรุจี
73. กองทุนพันตำ�รวจโทชัยยง  ขำ�เปี่ยม
74. กองทุนคุณสายันต์  แสงวงศ์
75. กองทุนคุณเรวัต  เจษฎาน์สาร
76. กองทุนรต.อ.ณรงค์  อาจารยุตต์
77. กองทุนพันเอกพิเศษวรวุฒิ  ทองศรีงาม
78. กองทุนคุณดำ�รง  ประทีป ณ กลาง
79. กองทุน หจก ศิวศักดิ์  อินเตอร์เทรดดิ้ง
80. กองทุนอาจารย์โสภิต  ภาโนมัย
81. กองทุนว่าที่ พ.ต.ดร.นิพนธ์  ซิ้มประยูร
82. กองทุนร่วมใจ
83. กองทุนคุณเดชา  เดชะตุงคะ
84. กองทุนคุณขันธ์ชัย  วิจักขณะ     
85. กองทุนนายศุภชัย  บานพับทอง
86. กองทุนนายธีรภัทร  สันติเมทนีดล
87. กองทุนเลิศไพฑูรย์พันธ์
88. กองทุนคุณเพิ่มศักดิ์ คุณเบญจรัตน์
สิงห์สมบุญและครอบครัว
89. กองทุนนายวีรยุทธ  จงสถาพรพงศ์

90. กองทุนนายสมาน  เปรมตั้งธนา
91. กองทุนนางสาวอัปสรฤดี  จันทหิรัญ
92. กองทุนนางพรรณี  ตันตระกูล
93. กองทุนนางสาวสกมล  นรธีร์ดิลก
94. กองทุนนางเยาวลักษณ์  เพ็งอิ่ม
95. กองทุนนางวันวิสาข์  กาญจนศรีกุล
96. กองทุนนางสาวนฤมล  เพ็ชรสุวรรณ
97. กองทุนนางสาววนิดา  สกุลเจริญไพโรจน์
98. กองทุนนางณิชากร  บำ�รุงนอก
99. กองทุนนางสาววรเวียร์  ละมูลพันธ์
100. กองทุนนางสุมนา  เสือเอก
101. กองทุนนางนงลักษณ์  ตระกูลวงศ์
102. กองทุนนางสาวณัฐนรี  ไทยาภิรมย์
103. กองทุนนางเอื้อมพร  ชุ่มสีดา
104. กองทุนนางวาสนา  ศรีบุปผา
105. กองทุนนางสาวจุฑารัตน์  แสงลอย
106. กองทุนนางอรัญญา  ชัยเนตร
107. กองทุนนางสาวเลิศลักษณ์  มูลตา
108. กองทุนคุณสุเทพ  วงศ์กำ�แหง
109. กองทุนพ.อ.หญิง กรองสกุล  รักษ์กุล
110. กองทุนคณะบริหารธุรกิจ
เตรียมจัดตั้งเป็นกองทุน  
1. กองทุน ผศ.ปรเมษฐ์  ปัญญาเหล็ก
ผู้ที่มีความสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ อาคาร 10 ชั้น 6 ห้อง 604
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1332
E-mail : fdspu@ac.th
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
สำ�นักงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น 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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กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานในกำ�กับของกระทรวง
การคลังได้เริ่มดำ�เนินการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2539 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา แบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง
และเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุง่ หวังว่าผูก้ ยู้ มื เงินกองทุนฯ
จะสามารถเล่าเรียนได้สำ�เร็จตามหลักสูตรมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดย
มีจิตสำ�นึกในการชำ�ระเงินคืนกองทุนฯ หลังจากสำ�เร็จการศึกษาแล้ว เพื่อนำ�มาเป็น
ทุนหมุนเวียนให้รุ่นน้องได้มีโอกาสกู้ยืมเรียนต่อไป
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตาม “ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา” เรือ่ ง “หลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ.
2544” และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546 นักเรียน/นักศึกษา ผู้มีสิทธิขอกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้
ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่า (ต่อเนื่อง) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
(ยกเว้นผู้ขอกู้ยืมรายเก่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ย้อนหลังไป จะต้องมีรายได้ต่อ
ครอบครัวไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี)
3. เป็นผูท้ ม่ี ผี ลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการ
ศึกษา
4. เป็นผูท้ มี่ คี วามประพฤติดี ไม่ฝา่ ฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขัน้
ร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพ
ติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณ หรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
5. เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือ
กำ�กับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ
6. ไม่เคยเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
7. ไม่เป็นผู้ที่ทำ�งานประจำ�ในระหว่างการศึกษา
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำ�คุก โดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็น
โทษสำ�หรับความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
10. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และ
ระยะเวลาผ่อนชำ�ระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
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ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี/สาขาวิชา

1. สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
   มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
   1.1. กลุ่มสาขาวิชาที่ขาดแคลนและ
         เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
         ได้แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ
         นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
         (ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์
         คณิตศาสตร์) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
         โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบริการ
         ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจการบิน
  1.2 กลุ่มสาขาอื่นๆ
       1.2.1 ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เคยกู้ยืม
              ในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี
              ในสาขาวิชาที่อยู่ใน 1.2
              นี้มาก่อน 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

(บาท/ราย/ปี)
ค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา/ปี

ค่าครอง
ชีพ

รวม/ปี

60,000

26,400

86,400

60,000

26,400

86,400

50,000

26,400

76,400

70,000
70,000

26,400
26,400

96,400
96,400

70,000
90,000

26,400
26,400

96,400
116,400

200,000

26,400

226,400

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำ�นักงานทุนการศึกษา กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ อาคาร 10 ชั้น 6 ห้อง 602
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2130, 2133, 2134
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กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา
ที่ผูกกับรายได้ ในอนาคต (กรอ.)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาจะดำ�เนินการลดข้อจำ�กัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาขั้นสูง โดยจัดให้มีโครงการกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) โดยให้ผู้กู้เริ่ม
ใช้คนื เมือ่ มีรายได้เพียงพอทีจ่ ะเลีย้ งตัวได้ และพักชำ�ระหนีแ้ ก่ผทู้ เี่ ป็นหนีก้ องทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.)
โดยปรับเปลี่ยนการชำ�ระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต
รูปแบบการดำ�เนินการ
โครงการกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ครอบคลุมเฉพาะนักเรียน นักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าเท่านั้น เฉพาะหลักสูตร สาขาวิชาที่เป็นความต้องการและมีความชัดเจนของ
การผลิตกำ�ลังคน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ที่มิใช่ผู้กู้ยืมรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้
ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยกเว้นกรณีผู้กู้ยืมรายเก่าของกยศ. ที่เปลี่ยนระดับจาก ม.6 หรือเทียบเท่า เป็นระดับ
อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2555
การกำ�หนดหลักสูตร สาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำ�ลังคนในเบือ้ งต้น
ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีฐานะยากจนมีสิทธิได้รับค่าครองชีพเพิ่มเติมจากค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
การศึกษาทีส่ ถานศึกษาเรียกเก็บตามกฎหมาย โดยใช้อตั ราเดียวกับกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) และ
เพื่อมิให้การดำ�เนินการมีความแตกต่างและสร้างความสับสนต่อนักเรียน นักศึกษา ให้ใช้แนวทางเช่นเดียวกับ
กยศ. ยกเว้นหลักเกณฑ์การชำ�ระเงินคืนเงินกู้โครงการฯ ที่ควรต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักการชำ�ระคืน
เงินกู้ที่ยึดโยงกับความสามารถในการหารายได้ในอนาคตเป็นสำ�คัญ
ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี/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

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำ�นักงานทุนการศึกษา กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ อาคาร 10 ชั้น 6 ห้อง 602
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2130, 2133, 2134
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ห้องปฏิบัติการ
68

ห้องปฏิบัติการภาษาระบบคอมพิวเตอร์
(The Computerized Language Laboratories)
อาคาร 11 ชั้น 8 จำ�นวน 4 ห้องเรียน
เป็นห้องเรียน (Classroom) ภาคปฏิบัติของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ต่างๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญีป่ นุ่ ภาษาจีน ภาษาฝรัง่ เศส และภาษาเกาหลี เป็นต้น
จำ�นวน 4 ห้อง คือ 11-802, 11-803, 11-805 และ 11-806 เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา
สำ�หรับรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งสามารถรองรับนักศึกษา
ได้ถึง 240 คน ทั้งสี่ห้องเชื่อมต่อ Internet ที่เป็นระบบใหม่ทันสมัยล่าสุดสามารถใช้สื่อ
Multimedia ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ใช้คอมพิวเตอร์และจอภาพ LCD (Liquid Crystal
Display) หรือที่เรียกว่า “จอภาพแบบผลึกเหลว” ซึ่งเป็นจอภาพแบบแบน ที่แสดง
ภาพด้วยวิธกี ารปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านระหว่างชัน้ กระจกของจอภาพ เพือ่ ให้ผลึกเหลว
ที่ลอยอยู่เรียงตัว เพื่อแสดงเป็นภาพบนหน้าจอและจอภาพนี้เป็นแบบ Active-matrix
ที่มีความคมชัดของภาพมาก มีทั้งจอขนาด 20 นิ้ว ติดตั้งห้องละ 60 เครื่อง มูลค่ารวม
ไม่ต่ำ�กว่า 18 ล้านบาท วัสดุอุปกรณ์การฝึกฝน ฝึกปฏิบัติที่มีความทันสมัยใหม่ล่าสุดนี้
สามารถช่วยเพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอนและอำ�นวยความสะดวกรองรับความ
ต้องการของอาจารย์และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็นการเตรียมข้อมูลการสอน
ที่ใช้เวลาน้อยลง การนำ�สื่อ Multimedia ในรูปแบบต่างๆ ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะ
ด้วยตนเองหรือกับอาจารย์ผสู้ อนก็ตาม ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของการเรียนรูแ้ ละ
ประสิทธิภาพของการสอนภาษาทั้งสิ้น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Laboratory)
อาคาร 11 ชั้น 12 และ อาคาร 5 ชั้น 9 ชั้น 10
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ของสถาบันวิทยาการสารสนเทศประกอบด้วย Web
Innovation Lab, Learning Technology Lab, Cybersecurity Lab, Interactive Media
Lab, และ Mobile & Cloud Software Engineering Lab ซึ่งห้องปฏิบัติการเหล่านี้จะ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในการ
ทดลองและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีท่ีห้องปฏิบัติการเน้น
คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android, iOS
(iPhone & iPad), Windows Mobile 10 และการพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบคอมพิวเตอร์
เมฆ (Cloud Computer) นอกจากนี้ยังเน้นการวิจัยและพัฒนาระบบที่มั่นคงปลอดภัย
และสามารถตอบสนองต่อสภาวะภัยพิบตั ไิ ด้ นักวิจยั ของสถาบันวิทยาการสารสนเทศ
สนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม อุตสาหกรรม และความมั่งคงของประเทศ
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ห้องปฏิบัติการ Internet Zone
(Internet Laboratory)
อาคาร 11 ชั้น 3 โซน C และบริเวณ Multi Media ชั้น 4, 5, 6, 7
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นักศึกษาใช้งาน Internet เพื่อศึกษา
และค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาให้มีความรู้เพิ่มเติมและ
ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ มีการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกเครือ่ ง เพือ่ รองรับการใช้งาน Internet ของนักศึกษาทีม่ า
ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
(Computer Laboratory : Undergraduate)
อาคาร 5 ชั้น 9 และ 10
เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป สำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุก
คณะในการใช้งานซอฟต์แวร์สำ�เร็จรูป และโปรแกรมเฉพาะด้านของแต่ละสาขาวิชา
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้งานจริง ทำ�ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชา
ที่ศึกษามาอย่างแท้จริง เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อให้
ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การติด
ตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจะทำ�ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปลี่ยนการทำ�งานของห้องปฏิบัติ
การให้เป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะวิชานั้นๆ
ห้องปฏิบัติการ Mobile Technology
(Mobile Technology Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 9
เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mobile Technology ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการ
ใช้งานในส่วนของการเรียนการสอน โดยใช้อุปกรณ์ของบริษัท Apple เป็นหลัก ซึ่งรวม
ไปถึงการเรียนการสอนด้าน Mobile Application และระบบปฏิบัติการ ios ที่เป็นระบบ
ปฏิบัติการที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในวงการศึกษาและภาคเอกชน
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Cisco Networking
(Cisco Networking Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 10
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านเครือข่าย (Networking) ที่เน้นไปทางด้านอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีของ CISCO ซึ่งเป็นผู้นำ�ด้านเครือข่ายอันดับหนึ่งของโลก นักศึกษาจะได้
เรียนรู้และปฏิบัติจริงโดยอิงตามมาตรฐานตามเกณฑ์สากล CCNA ของ CISCO มี
การออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่าย รวมทั้งการวัดผลความรู้แบบออนไลน์ไปยังฐาน
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การเรียนการสอนของ CISCO ที่เป็นมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ
ปัจจุบันห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ได้ถูกพัฒนาเพื่อให้รองรับการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานของ CISCO ในระดับ CCNP ด้วย
ห้องปฏิบัติการการเขียนชุดคำ�สั่งวิชวล 1
(Visual Programming Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 9 ห้อง 904
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอนวิชา MTN102 การเขียน
ชุดคำ�สัง่ วิชวล โดยทำ�การศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง เช่น Visual C++,
Borland C++Buider หรือ Visual Basic ฯลฯ โดยทำ�การศึกษาการเขียนโปรแกรมใน
หัวข้อต่างๆ เช่น แถวลำ�ดับตัวชี้ การจัดแฟ้มข้อมูล การเรียกใช้ฐานข้อมูล รวมไปถึง
การติดต่อกับพอร์ตบนเครื่อง PC เช่น พอร์ตอนุกรม พอร์ตขนาน ฯลฯ โดยใช้ภาษา
ข้างต้น นักศึกษาจะใช้เรียนรู้ทักษะการออกแบบโปรแกรมการวิเคราะห์โครงสร้างของ
โปรแกรม และการทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง VLSI/Embedded System
(VLSI/Embedded System Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 11 ห้อง 1104
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอน การ
ประยุกต์ดา้ นวีแอลเอสไอ/ระบบสมองกลฝังตัว (VLSI/Embedded system) โดยเฉพาะ
โดยเทคโนโลยีด้าน VLSI/Embedded system นับเป็นเทคโนโลยีที่สำ�คัญที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาของประเทศไทยในขณะนี้ นอกจากนี้แล้ว ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้
ยังเป็นฐานทีส่ �ำ คัญในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
SME ให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Operating System
(Operating System Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 11 ห้อง 1103
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอน การ
ประยุกต์ใช้งานในเชิงลึก ในส่วนของระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่เป็นระบบปฏิบัติการ
หลักในปัจจุบัน เช่น ระบบ Linux ระบบปฏิบัติการ windows ระบบ Servers ต่างๆ
ฯลฯ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในด้านระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของภาครัฐและเอกชนในด้านนี้อย่างแท้จริง
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ห้องปฏิบัติการโครงงานนักศึกษา
(Student-Project Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 11 ห้อง 1105
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทถี่ กู พัฒนาขึน้ เพือ่
รองรับให้ค�ำ แนะนำ� ช่วยเหลือนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทีท่ �ำ โครงงาน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้นกั ศึกษา
สามารถที่จะหล่อหลอมความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษามา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งใน
ศาสตร์หลักและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่นักศึกษาจะสำ�เร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1, 2
(Physics Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 16 ห้อง 1601, 1604
เป็นห้องปฏิบัติการสำ�หรับสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
ซึง่ อยูใ่ นกลุม่ วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 1 สำ�หรับ
ศึกษาทดลองด้านกลศาสตร์ และห้องปฏิบตั กิ ารฟิสิกส์ 2 สำ�หรับศึกษาทดลองด้านแม่
เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั้ง 2 ห้อง มีอุปกรณ์
การทดลองทันสมัยมากมาย โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้ทดลองอย่างทั่วถึง และ
ครอบคลุมเนื้อหาสำ�คัญๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนด้านทฤษฎี เพื่อให้ประสบการณ์
จากการทดลองช่วยเสริมความเข้าใจทฤษฎีดังกล่าวได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ห้องปฏิบัติการเคมี
(Chemistry Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 16, 1603
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารเคมีทวั่ ไปเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ทดลอง ฝึกทักษะและเสริมความ
รู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีที่สำ�คัญให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำ�คัญ คือ การ
วิเคราะห์ทางเคมี ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ จลนพลศาสตร์เคมี ไฟฟ้าเคมีสมดุล
เคมี กรด-เบส ตลอดจนศึกษาถึงเคมีประยุกต์ในทางวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ห้องปฏิบัติ
การนอกจากจะจัดให้มีเครื่องมือมาตรฐานต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนพื้นฐาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้ว ยังมีเครื่องมือเพื่อใช้ในงานวิจัยสำ�หรับคณาจารย์ใน
การผลิตผลงานใหม่ๆ ของตนเองและสำ�หรับนักศึกษา ที่ทำ�โครงงานก่อนที่จะสำ�เร็จ
เป็นบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภายใน ห้องปฏิบตั กิ ารได้ตดิ ตัง้ ระบบป้องกันสาร
พิษและไอระเหย และระบบป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติการ อาทิ
หน้ากาก ถุงมือ ชุดล้างตา และชำ�ระร่างกาย ตลอดจนจัดให้มีตู้ยาปฐมพยาบาลไว้ให้
ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะทำ�การทดลอง
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ศูนย์อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Software Center)
อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 401
ศูนย์อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านวิศวกรรมโยธา ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์
คือ เครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทที่ นั สมัย 40 ชุด ต่อผ่านระบบเครือข่ายแบบเคเบิล้
(Cable Network) และเครือข่ายไรสาย (Wireless Network) พร้อมด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีใ่ ช้ในงานวิศวกรรมโยธา เช่น โปรแกรม SAP2000 Advanced
V.9 Add on Bridge Modeler, ROBOT MILLENNIUM, Construction management
software : PRIMAVERA, GEAR, GRASP เป็นต้น
ศูนย์อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้จะใช้ประกอบการเรียนการสอนทั้ง ระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนความชำ�นาญ
ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญใน
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการทำ�งานและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
ที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน
ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม
(Control System Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 12 ห้อง 1201
เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาทำ�การทดลองระบบควบคุมโดยใช้อุปกรณ์
ในการควบคุมแบบดั้งเดิม (Classical Control) อันประกอบด้วยการควบคุมระดับ
ของเหลว (Level Control) การควบอุณหภูมิ (Temperature Process Control) และ
การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า (Moter/Generator System) รวมทั้งการทดลองระบบ
ควบคุมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Process Control Simulation Software) ซึ่งเป็น
ทัง้ การทดลองบนคอมพิวเตอร์และเชือ่ มโยงอุปกรณ์การทดลองได้แบบเวลาจริง (Real
Time Mode) นอกจากนี้ยังมีการทดลองการควบคุม แบบลำ�ดับ (Sequential Control)
ด้วยชุดทดลองที่สามารถจำ�ลองรูปแบบทางอุตสาหกรรมได้หลายรูปแบบ ห้องปฏิบัติ
การยังมีชุดปฏิบัติการระบบควบคุมขั้นสูง คือ การควบคุมขบวนการอุตสาหกรรม (Industrial Process Control) ซึง่ เป็นขบวนการลำ�เลียงตรวจสอบทีม่ ชี ดุ จัดเก็บ ชุดลำ�เลียง
แบบสายพาน และชุดตรวจสอบที่เป็นอุปกรณ์ตรวจจับ พร้อมด้วยชิ้นงาน ขบวนการ
ผลิตหรือประกอบชิ้นงานอัตโนมัติที่เป็นการควบคุมแบบหลายมิติ และระบบแขนกล
อัตโนมัติ โดยขบวนการสามารถเชื่อมต่อทำ�งานร่วมกันได้ รวมทั้งยังมีชุดปฏิบัติการ
ควบคุมสนามแม่เหล็กแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Magnetic Suspension) ซึง่ เป็นระบบควบคุม
ตำ�แหน่งของวัตถุที่ลอยอยู่โดยสนามแม่เหล็ก การประมวลผลผ่านทางคอมพิวเตอร์
ด้วยซอฟแวร์เชิงอัจฉริยะ (Intelligent Control) และระบบควบคุมคานสมดุล (Pendulum
Control) เป็นระบบควบคุมตำ�แหน่งของคานทั้งแบบตรงและแบบผกผัน การประมวล
ผลผ่านทางคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟแวร์เชิงอัจฉริยะ (Intelligent Control)
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ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
(Electrical Machine Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 12 ห้อง 1202
เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการต่อวงจรเพื่อเดิน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า และศึกษาคุณสมบัติ รวมทั้งการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบ
ต่างๆ โดยชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องมือวัดและชุดทดลองอินเตอร์เฟสเป็น
อุปกรณ์มาตรฐานจากประเทศเยอรมัน ประกอบด้วย 9 ชุด การทดลอง โดยแบ่งเป็น
กลุ่มใหญ่ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
1. การทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า เพือ่ ศึกษาคุณสมบัตใิ นการใช้งาน ขณะไม่มโี หลด
และมีโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า ทัง้ หม้อแปลงชนิด 1 เฟส และหม้อแปลง ชนิด 3 เฟส
2. การทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อศึกษาคุณสมบัติและการควบ
คุมเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานและแบบอนุกรม
2.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม
2.3 เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้ากระแสตรง ทั้งแบบมีสนามกระตุ้นภายในและสนาม
กระตุ้นภายนอก
3. การทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อศึกษาคุณสมบัติและการคว
บคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบต่างๆ ที่ใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกร
รม ประกอบด้วย
3.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
3.2 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
3.3 เครือ่ งกำ�เนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบซิงโครนัสและการขนานเครือ่ งกำ�เนิด
ไฟฟ้า
3.4 การทดลองลิเนียร์มอเตอร์ เพื่อศึกษาแนวคิดการออกแบบและศึกษา
คุณสมบัติ รวมถึงการควบคุมลิเนียร์มอเตอร์ในสภาวะการทำ�งานแบบต่างๆ
ห้องปฏิบัติการระบบวิศวกรรมไฟฟ้ากำ�ลัง
(Electrical Power System Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 12 ห้อง 1205
ห้องปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
กำ�ลัง ซึง่ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักด้วยกันคือ ระบบผลิตไฟฟ้า (Generation System)
ระบบสายส่งจ่ายกำ�ลังไฟฟ้า (Transmission System) และระบบจำ�หน่ายไฟฟ้า
(Distribution System) โดยทั้ง 3 ระบบนี้จะมีระบบควบคุมและระบบป้องกันคอยทำ�
หน้าทีค่ วบคุมการทำ�งานและป้องกันความเสียหายอันเนือ่ งมาจากความผิดปกติตา่ งๆ
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในระบบไฟฟ้า นักศึกษาจะได้ศกึ ษาและทำ�การทดลองในรายละเอียด
ของทุกระบบ ดังนี้
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1. ปฏิบัติการขนานเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า เพื่อศึกษาการขนานเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า
เข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ทำ�การทดลองจ่ายกำ�ลังไฟฟ้าจริง (ActivePower) และ
กำ�ลังไฟฟ้าเสมือน (Reactive Power) เข้าไปในระบบของการไฟฟ้า
2. ปฏิบัติการสายส่งจ่ายกำ�ลังไฟฟ้า เพื่อศึกษาผลของแบบจำ�ลองสายส่งระยะ
สั้นและระยะไกลที่มีต่อค่ากำ�ลังสูญเสีย และ Voltage Regulation ในขณะที่จ่ายโหลด
ระบบ 3 เฟส ที่ค่าตัวประกอบกำ�ลังต่างๆ
3. ปฏิบัติการจำ�ลองการจ่ายไฟในระบบจำ�หน่าย เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำ�งาน
ร่วมกันของ Switchgear และ Circuit Breaker ในสถานีไฟฟ้าย่อย
4. ปฏิบตั กิ ารจ่ายโหลด 3 เฟส เพือ่ ศึกษาผลกระทบของโหลด 3 เฟส แบบสมดุล
และไม่สมดุลที่มีค่า R, L และ C ต่างๆ ที่มีต่อค่ากระแสและแรงดันที่โหลดกำ�ลังไฟฟ้า
จริง กำ�ลังไฟฟ้าเสมือน และค่าตัวประกอบกำ�ลังไฟฟ้า ทั้งในกรณีที่ต่อโหลดแบบ Y
และแบบ
5.ปฏิบตั กิ ารหม้อแปลงกระแส เพือ่ ศึกษาลักษณะสมบัตขิ องหม้อแปลงกระแส ที่
ใช้ในงานระบบป้องกันทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ในสภาวะที่มีค่า burden ต่างๆ กัน
โดยเน้นการศึกษาคุณสมบัตทิ เี่ กีย่ วกับอัตราส่วนการแปลงเฟสและความคลาดเคลือ่ นที่
เกิดจากการแปลงกระแสอุปกรณ์การทดลองเครือ่ งจักรกลไฟฟ้า ชุดทดลองและเครือ่ ง
มือวัดทุกชนิดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศเยอรมัน ตาม
มาตรฐาน VDE ของประเทศเยอรมัน
ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 12 ห้อง 1206
ห้องปฏิบตั กิ ารอิเล็กทรอนิกส์มจี ดุ ประสงค์ให้นกั ศึกษาได้ท�ำ การทดลองเกีย่ วกับ
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ รวมถึงการออกแบบและประเมินการทำ�งานของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องมือ เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทันสมัย มีความเที่ยง
ตรงสูง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
1. การทดลองเพื่อศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ เช่น
Diode, Zener Diode, LED, BJT, FET, UJT และ LDR เป็นต้น
2. การทดลองเพื่อศึกษาการทำ�งานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น Rectification, Clipping and Clamping Circuits, Transistor Biasing, Multistage Amplifier,
Op-Amp Circuits, Comparator, Oscillator, Timer, Power Supplies, Regulators และ
Filters เป็นต้น
3. โครงงานย่อย ซึง่ มีจดุ ประสงค์ให้นกั ศึกษานำ�ความรูพ้ นื้ ฐานทีไ่ ด้ศกึ ษาและที่
ทำ�การทดลองผ่านมาเพื่อทำ�การออกแบบสร้าง และวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
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ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
(Electric Circuit Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 14 ห้อง 1402
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาได้ทดลอง เพื่อศึกษาทฤษฎีวงจร
ไฟฟ้าและสร้างทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดย
เครื่องมือวัดที่ใช้ในการทดลองนั้น เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานจากประเทศ
เยอรมัน และญี่ปุ่น และยังมีการทดลองโดยใช้แบบจำ�ลองด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
สำ�เร็จรูปที่ทันสมัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 20 เครื่อง โดยแบ่ง ออกเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ ดังนี้
1. การทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เป็นการทดลองเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กฎ
ของเคอร์ชอฟฟ์ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ� เพื่อให้
เข้าใจทฤษฎีวงจรเบื้องต้น
2. การทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นการทดลองเกีย่ วกับการตอบสนองแบบ
ต่างๆ ของวงจรอาร์-แอล อาร์-ซี และอาร์-แอล-ซี วงจรเรโซแนนซ์ วงจรกรองความถี่
3. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจำ�ลองและทดสอบ การวิเคราะห์วงจร
ไฟฟ้า
ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
(Electrical Measurement Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 14 ห้อง 1403
เป็นห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองเกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
อันประกอบด้วยเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้า การวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิ้ล
การวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มิสเตอร์ อุปกรณ์ตรวจจับแบบต่างๆ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าการวัดค่าความเหนี่ยวนำ�ไฟฟ้า การวัดด้วยสเตรนเกจ ซึ่งจะ
เป็นการทดลองปฏิบัติการเปรียบเทียบกับทฤษฎีเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและนักศึกษา
จะได้ลงมือทดลองจริงกับอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงในระดับอุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการแบบจำ�ลองคอมพิวเตอร์และออกแบบอินเตอร์เฟสในงานวิศวกรรม
ไฟฟ้า (Computer Simulation for Electrical Engineering Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 14 ห้อง 1405
การทดลองแบบจำ � ลองในงานวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
การคำ � นวณการประมวลผลและการวิ เ คราะห์ ง านวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
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ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
(FM Transmitter Testing Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 14
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารฯนี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น เงิ น จากสำ � นั ก งาน กสทช. จำ � นวน
2,899,700.00 บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และได้ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบมาตรฐานของเครือ่ งส่งวิทยุกระจายเสียง
สำ�หรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง กสทช. กับ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม เพื่อให้บริการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
สำ�หรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง มีการทดสอบจำ�นวน 6 หัวข้อ
ประกอบด้วย กำ�ลังคลื่นพาห์ที่กำ�หนด การแพร่แปลกปลอม ค่าผิดพลาดทางความถี่
การเบี่ยงเบนทางความถี่ การแพร่นอกแถบ และการตรวจสอบออดิโอลิมิตเตอร์
ห้องปฏิบัติการสื่อสารและโทรคมนาคม
(Telecommunications Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 15 ห้อง 1501
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารสำ�หรับนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าสือ่ สาร การฝึกปฏิบตั ใิ นห้อง
ปฏิบัติการนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำ�การศึกษาทดลองในส่วนต่างๆ ของสาขา
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร แบ่งเป็น 6 ส่วนคือ
1. ระบบผสมสัญญาณแบบแอนนาล็อค
2. ระบบผสมสัญญาณแบบดิจิทัล
3. ระบบการสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ
4. ระบบการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำ�แสง
5. ระบบสายอากาศและสื่อสารดาวเทียม
6. ระบบการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์การทดลอง ชุดทดลองและเครื่องมือวัดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนี้เป็น
ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมันและประเทศสหรัฐอเมริกา
ห้องปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
(Digital Circuits Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 15 ห้อง 1502
ห้องปฏิบัติการดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำ�การ
ทดลองเพื่อศึกษาการทำ�งานของวงจรรวม การหาคุณสมบัติของอุปกรณ์และการ
ออกแบบวงจรดิจิทัล โดยทำ�การออกแบบและวิเคราะห์วงจรดิจิทัลด้วยโปรแกรมทาง
วิศวกรรมบนเครือ่ งคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และทำ�การทดลองสร้างวงจรดิจทิ ลั ต่างๆ
เพื่อศึกษาการทำ�งานจริงบนชุดทดลอง FPGA โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ส่วน คือ
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1. การออกแบบและทดลองโดยใช้ชดุ ทดลอง FPGA แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
1.1 การศึกษาพื้นฐานของวงจรดิจิทัล
1.2 การวิเคราะห์วงจรดิจิทัล
1.3 การสังเคราะห์วงจรดิจิทัล
2. การออกแบบและจำ�ลองการทำ�งานของวงจร โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 15 ห้อง 1505
ห้องปฏิบตั กิ ารไมโครโปรเซสเซอร์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาศึกษาชุดคำ�สัง่
ต่างๆ ของไมโครโปรเซสเซอร์ ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสแซมบลี้ ทำ�การ
ออกแบบวงจรควบคุมโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นส่วนประมวลผลและสร้างวงจร
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มอเตอร์ ควบคุมการแสดงผล
ของอะเรย์ หลอดไฟและ LED ควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ทางด้านแมคคานิกส์ต่างๆ
เป็นต้น
ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำ�ลัง
(Power Electronics Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 15 ห้อง 1506
ห้องปฏิบัติการที่มีจุดประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทำ�การทดลองการทำ�งานของ
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำ�ลังชนิดต่างๆ เพื่อการศึกษาคุณลักษณะของการ
ขับเคลื่อนในรูปแบบต่างๆ อาทิ เช่น
1. วงจรคอนเวอร์เตอร์ ที่ใช้ไทริสเตอร์ แบบต่างๆ เป็นอุปกรณ์สวิตช์ในระบบ
ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส
2. วงจรคอนเวอร์เตอร์ ที่ใช้การสวิตช์ที่ความถี่สูงแบบต่าง ๆ
3. การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
4. การวิเคราะห์รูปแบบสัญญาณไม่เป็นเชิงเส้นและผลของอาร์มอนิกที่เกิดขึ้น
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ อี ปุ กรณ์ทที่ นั สมัย ทัง้ ในส่วนของโต๊ะปฏิบตั กิ ารและเครือ่ ง
มือวัดต่างๆ นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้ และเข้าใจการทำ�งานของวงจรและวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ เพื่อนำ�ไปใช้ใน
การทำ�งานในภาคอุตสาหกรรมต่อไป
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ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี
(Concrete Technology Laboratory)
อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 105
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทดสอบคุณภาพของ
วัสดุผสมคอนกรีตและการควบคุมคุณภาพคอนกรีต เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุที่ใช้
เป็นโครงสร้างอาคาร ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของส่วน
ผสมคอนกรีต จึงจำ�เป็นต้องมีการทดสอบคุณภาพของคอนกรีตในด้านต่างๆ เช่น การ
ยุบตัว ระยะเวลาการก่อตัว การรับแรงอัด ประลัย การรับแรงดึงและการรับแรงอัด
ของคอนกรีต เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้โครงสร้างอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงตามที่วิศวกร
ออกแบบไว้ นักศึกษาจะเรียนรู้การทดสอบต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM) ประเทศอังกฤษ (BS) และประเทศไทย (มอก.)
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์
(Automotive Engineering Laboratory)
อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 106
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ ประกอบด้วย
• ชุดปฏิบัติการเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ
• ปฏิบัติการเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดระเบิด
• ปฏิบัติการส่งกำ�ลังและบังคับเลี้ยว
• ปฏิบัติการไฟฟ้ารถยนต์
ห้องปฏิบัติการฝึกฝีมือช่าง
(Workshop Practice)
อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 201, 202
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างทักษะเบือ้ งต้น ให้นกั ศึกษาสามารถ
ใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องตามลักษณะงาน ได้แก่ งานตะไบ งานเจาะ งานเชื่อม งาน
กลึง งานไส งานพับ งานเจียรผิว งานกัดผิว โดยมีผลงานเป็นเครือ่ งทดสอบทักษะต่างๆ
เหล่านี้ ผลงานเหล่านี้ นักศึกษาสามารถนำ�ไปใช้งานได้อย่างแท้จริง เครือ่ งมือทีใ่ ช้มที งั้
แบบ Manual และแบบอัตโนมัติ ซึง่ เป็นอุปกรณ์และเครือ่ งจักรนำ�เข้าจากทางยุโรปและ
ญี่ปุ่น
ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
(Soil Mechanics Laboratory)
อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 203
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทดลองหาคุณสมบัติทาง
วิศวกรรมของดินด้านต่างๆ เช่น สมบัติทางกายภาพ กำ�ลังรับแรงเฉือน การยุบอัด
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ตัว ความซึมผ่านน้ำ�ของดิน การบดอัดดิน เป็นต้น นักศึกษาจะเรียนรู้วิธีการทดสอบ
ต่างๆ ตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุของประเทศสหรัฐอเมริกา (ASTM) มาตรฐาน
การทดสอบของหน่วยงานวิศวกรรมในประเทศไทย
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing Laboratory)
อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 301
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารฝึกปฏิบตั กิ ารเขียนแบบพืน้ ฐานทางวิศวกรรมบนโต๊ะงานเขียน
แบบ เพื่อฝึกฝนเขียนแบบจริง ตามหัวข้อการเรียนการสอน ตามเนื้อหาวิชาเขียนแบบ
วิศวกรรม ซึ่งประกอบด้วย
• การเขียนรูปทรงเรขาคณิต
• การเขียนรูปสามมิติ
• การเขียนภาพฉาย
• การเขียนภาพตัด
• การเขียนภาพแผ่นคลี่
• การเขียนภาพประกอบ
ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์
(Pneumatic Laboratory)
อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 303
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำ�  ความรู้ภาคทฤษฎีมา
วิเคราะห์ และประยุกต์กลไกนิวเมติกส์ตามเงือ่ นไขของกระบวนการทีก่ �ำ หนดให้ในห้อง
ปฏิบัติการ ผู้เรียนสามารถใช้งานได้จริงเพื่อการออกแบบ โดยแบ่งส่วน
ของปฏิบัติการเป็น 2 ระบบใหญ่ คือ
1. ระบบนิวเมติกส์ที่ควบคุมการทำ�งานด้านสัญญาณทางกล
2. ระบบนิวเมติกส์ที่ควบคุมการทำ�งานด้วยสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้
แยกย่อยลักษณะของรูปแบบปฏิบัติการออกเป็น 3 ระดับ คือ
2.1 ระดับพื้นฐาน เรียนรู้สัญลักษณ์และทิศทางการไหลของอากาศในวาล์ว
ชนิดต่างๆ และออกแบบกระบวนการที่มีเงื่อนไขอย่างง่าย
2.2 ระดับปานกลาง ออกแบบกระบวนการที่ควบคุมการทำ�งานด้วยระบบ
นิวเมติกส์แบบสัญญาณทางกลที่มีความซับซ้อนของกระบวนการหรือเงื่อนไขเพิ่มขึ้น
2.3 ระดั บ สู ง นำ � ความรู้ ก ารเขี ย นโปรแกรมซึ่ ง เป็ น ภาษาที่ ใช้ กั บ PLC
(Programmable Logic Controller) ในการออกแบบการทำ�งานด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และการสาธิตการทำ�งานบนคอมพิวเตอร์กอ่ นการเชือ่ มต่อเข้ากับระบบนิวเมติกส์แบบ
ไฟฟ้าเพื่อการควบคุมจริง
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ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
(Material Testing Laboratory)
อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 305, 307
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้รู้ถึงวิธีการหา คุณสมบัติของ
วัสดุและวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของรอยเชื่อมและรอยร้าวหรือการเกิดการ
กัดกร่อนของสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวของโลหะ โดยจำ�แนกชนิดของการทดสอบและตรวจ
สอบได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. การตรวจสอบแบบทำ�ลาย
2. การตรวจสอบแบบไม่ทำ�ลาย
โดยการตรวจสอบแบบทำ�ลายนัน้ ประกอบด้วย การทดสอบ ความสามารถในการ
ต้านแรงดึงและแรงอัด ความสามารถในการต้านแรงบิด ความสามารถในการต้านแรง
กระแทก ความแข็งแรงของผิว สำ�หรับวัสดุชนิดต่างๆ และในส่วนที่ 2 เป็นการทดสอบ
โดยไม่ท�ำ ลาย เช่น การวิเคราะห์ลกั ษณะของรอยเชือ่ มโดยการขัดผิวและส่องกล้องเพือ่
ถ่ายรูป และนำ�รูปมาวิเคราะห์ การตรวจสอบรอยร้าวที่ซ่อนอยู่ใต้ผิววัสดุ โดยใช้คลื่น
อัลตราโซนิคอ่านผลจากกราฟสัญญาณที่ปรากฏบนเครื่องมือวัดชิ้นงานทดสอบและ
วิธกี ารทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของ ASTM โดยตัวเครือ่ งเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
ของยุโรป
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบและออกแบบชิ้นส่วนทางกล
(CAD/CAE and Machine Design Laboratory)
อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 401
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดการเขียนแบบด้วย
ซอฟต์แวร์ Solid Work และการออกแบบชิ้นส่วนทางกล นักศึกษาจะได้ใช้ Solid Work
ในการออกแบบ รวมทั้งการวิเคราะห์แบบในเชิงวิศวกรรมด้วยซอฟต์แวร์ Cosmos
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในห้องนีป้ ระกอบด้วย เครือ่ งคอมพิวเตอร์ PC Pentium IV 2.6 Ghz
จำ�นวน 32 เครื่อง เชื่อมโยงเข้ากับระบบเครือข่าย ภายในห้องประกอบด้วยอุปกรณ์
สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียที่ทันสมัย
ห้องปฏิบัติการการวัดและวิศวกรรมควบคุม
(Measurement and Control Engineering Laboratory)
อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 403
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำ�  ความรู้ภาคทฤษฎีมา
วิเคราะห์และสามารถประยุกต์ให้กับการวัดค่าต่างๆ ของตัวแปรในขบวนการทางกล
อย่างแท้จริง ซึง่ เกีย่ วข้องกับการใช้งานจริงในกระบวนการอุตสาหกรรมซึง่ ประกอบด้วย
• เครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิดต่างๆ
• เครื่องมือวัดระดับน้ำ�
81

• เครื่องมือวัดอัตราการไหล
• เครื่องมือวัดตำ�แหน่งหรือระยะทางเชิงเส้นและเชิงมุม
• เครื่องมือวัดแรงโมเมนต์ และแรงบิด
• เครื่องมือตรวจจับและตรวจนับวัสดุหรือชิ้นงานชนิดต่างๆ
• เครื่องมือวัดความชื้น
• เครื่องมือวัดความดัน
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเซนเซอร์ การวัด และเครื่องมือวัด
(Sensor Technology, Measurement and Instrumentation Laboratory)
อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 404
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางเครื่องกล
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การทำ�งานของวงจร sensors และวงจร transducers ที่ใช้
ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อวัด แรงทอร์ค ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระยะขจัด
และความเครียด รวมทั้งการประยุกต์ เพื่อนำ�มาใช้งานในระบบเมคคาทรอนิกส์ การ
ศึกษาจะรวมไปถึงการนำ�เอา signal processing มาใช้ร่วมกับวงจร sensors และวงจร
transducers ตัวอย่างวงจร sensors ที่ศึกษาเช่น Ultrasonic sensor, photoelectric
sensor, Strain gauge, Position sensors และ Displacement sensors การเลือกชนิด
ของ sensor ให้ถูกต้องกับการใช้งานซึ่งรวมไปถึงการปรับแต่งสัญญาณที่ได้ให้เหมาะ
กับการใช้งาน วิธีการส่งผ่านสัญญาณที่ได้และการกรองสัญญาณรบกวนออกไป
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Laboratory)
อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 405, 406
ห้องปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมเครื่องกลเป็นห้องทดลองและทดสอบเกีย่ วกับอุปกรณ์
หรือวิธีการต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในภาคทฤษฎีเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามี
ทักษะในการปฏิบัติ และนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง การทดลองดังกล่าวสามารถ
แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้
กลุ่ ม การทดลองทางด้ า นความร้ อ นและอุ ณ หพลศาสตร์ (Heat and
Thermodynamic) ประกอบด้วย
• ชุดทดลองการนำ�ความร้อนของวัสดุ (Thermal Conductivity)
• ชุ ด ทดลองการพาความร้ อ นและการแผ่ รั ง สี ค วามร้ อ นของวั ส ดุ (Heat
Convection and Radiation)
• ชุดทดลองการแลกเปลี่ยนความร้อนของของไหลแบบ Shell และ Tube (Shell
and Tube Heat Exchanger)
• ชุดทดลองการศึกษาการทำ�งานระบบการไหลเวียนของอากาศและระบบการ
ทำ�ความเย็นแบบอัดไอ (Air Recirculation and Refrigeration)
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• ชุดทดลองการศึกษาการทำ�งานระบบการทำ�ความเย็นแบบดูดกลืน (Absorption
Refrigeration)
• ชุดทดลองระบบหอคอยระบายความร้อน (Cooling Tower)
กลุ่มการทดลองด้านกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanic) ประกอบด้วย
• ชุดทดลองการสูญเสียพลังงานของน้�ำ ขณะไหลผ่านอุปกรณ์ตา่ งๆ ในระบบท่อ
(Energy Loss in Pipe)
• ชุดทดลองการหาอัตราการไหลของน้�ำ ขณะไหลผ่านฝาย และอุปกรณ์วดั อัตรา
การไหลชนิดต่างๆ
• ชุดทดลองการไหลแบบหมุนวน (Vortex Flow)
• ชุดทดลองการไหลของน้ำ�ขณะผ่านรูระบายขนาดเล็ก (Small Orifice)
• ชุดทดลองการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของน้ำ�ขณะเคลื่อนที่กระทบกับแผ่น
ทดสอบลักษณะต่างๆ (Jet Momentum)
กลุ่มการทดลองด้านวัสดุศาสตร์และเครื่องจักรกล (Materials and Machinery)
ประกอบด้วย
• ชุดทดลองการโก่งและระยะแอ่นของคาน (Deflection of Beam)
• ชุดทดสอบแรงกระแทก (Impact Test)
• ชุดทดสอบแรงดึง (Tensile Test)
• ชุดทดสอบความแข็งผิวของวัสดุ (Hardness Test)
• ชุดทดสอบหาการเปลีย่ นแปลงรูปร่างของวัสดุชนิดต่างๆ เมือ่ รับแรงบิด (Torsion
Test)
• ชุดทดลองการออกแบบพลศาสตร์ของกลไก (Mechanism Design)
• ชุดทดสอบสมรรถนะของปั๊ม (Pump Test)
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำ�รวจ
(Survey Engineering Laboratory)
อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 503B
ในการวางแผนก่อสร้างโครงการทางวิศวกรรมต่างๆ จำ�เป็นจะต้องมีการสำ�รวจ
รังวัดค่าระดับและทิศทางของสถานทีก่ อ่ สร้างโครงการ เพือ่ จัดทำ�เป็นแผนผังและแผนที่
ภูมปิ ระเทศของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ อันเป็นประโยชน์ในการรองรับงานวิศวกรรมโยธาต่างๆ เช่น
การวางแนวถนน คลองชลประทาน เขือ่ น ฝายน้�ำ ล้นทางด่วน งานอาคาร เป็นต้น ห้อง
ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมสำ�รวจ มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะให้นกั ศึกษาได้มโี อกาส ฝึกการใช้เครือ่ ง
มือสำ�รวจในการก่อสร้างจริง โดยประยุกต์ทฤษฎีที่เรียนเข้ากับสภาพการทำ�งานได้ ใน
การฝึกภาคปฏิบตั นิ จี้ ะมีการออกปฏิบตั กิ ารสำ�รวจในพืน้ ทีจ่ ริง เพือ่ ให้นกั ศึกษามีทกั ษะ
ในการปฏิบัติงานภาคสนามที่สมบูรณ์แบบ
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ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้างและวัสดุการทาง
(Structural and Highway Material Testing Laboratory)
อาคาร 6 ชั้น 1 และชั้น 5 ห้อง 107, 502A
ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้างและวัสดุการทาง แบ่งเป็นสองส่วนคือ
1. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้าง มีหน้าที่ทำ�การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ
โดยเน้นหนักในเรื่องคุณสมบัติทางกลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำ�ลังรับแรงดึง (Tension) แรง
อัด (Compression) แรงดัด (Flexure) แรงเฉือน (Shear) เป็นต้น
นอกจากนัน้ ยังทำ�การทดสอบทีเ่ กีย่ วข้องในทางวิศวกรรมโครงสร้าง เช่น ทดสอบ
คานคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาและแผ่นพื้น โดยห้อง ปฏิบัติการมีเครื่องมือทดสอบหลัก
ได้แก่ เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine) ที่ควบคุมการทำ�งาน
ได้ทั้งด้วยตนเองและด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถนำ�ข้อมูลผลการทดสอบออกมา
วิเคราะห์โดยละเอียดได้ เครื่องทดสอบอเนกประสงค์สามารถให้น้ำ�หนักได้ถึง 200
ตัน สามารถทดสอบคานทีม่ คี วามลึกได้ถงึ 80 ซม. เครือ่ งทดสอบการสัน่ สะเทือน และ
เครือ่ งทดสอบโครงสร้างขนาดใหญ่ และยังมีเครือ่ งมืออิเลคทรอนิคส์ส�ำ หรับการทดลอง
ขั้นสูงปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการนี้ใช้เพื่อการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท เพื่อการทำ�วิจัยและนอกจากนั้นยังให้บริการทดสอบวัสดุแก่หน่วยงานบริษัท ห้าง
ร้านภายนอกอีกด้วย
2. ปฏิบตั กิ ารทดสอบวัสดุการทาง มีหน้าทีท่ ดสอบคุณสมบัตขิ องวัสดุทใี่ ช้ในงาน
ก่อสร้างผิวจราจร ซึง่ จะเน้นหนักทางด้านวัสดุจ�ำ พวกบิทมู นิ สั (แอสฟัลต์) ซึง่ ห้องปฏิบตั ิ
การ มีเครื่องทดสอบที่สำ�คัญ ได้แก่ การทดสอบความถ่วงจำ�เพาะ ความข้นเหลว จุด
วาบไฟ ความเหนียว ความทึบน้ำ� และการแข็งตัว เป็นต้น
ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์
(Hydraulics Laboratory)
อาคาร 6 ชั้น 1 และ 5 ห้อง 108, 503B
ห้องปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำ�การทดลองที่ สอดคล้อง
กับเนือ้ หาวิชาชลศาสตร์ ปฏิบตั กิ ารชลศาสตร์นจี้ ะศึกษาเกีย่ วกับคุณสมบัตกิ ารไหลของ
น้� 
ำ การไหลในทางระบายเปิดการไหลผ่านฝายน้�ำ ล้น การไหลผ่านท่อและรูระบายแรง
กระทบเนื่องจากการเปลี่ยนโมเมนตัมของน้ำ�  รวมถึงเครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบ
ต่างๆ เป็นต้น
ห้องปฏิบัติการวิทยาการหุ่นยนต์ ในภาคอุตสาหกรรม
(Robotics in Industry Laboratory)
อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 508
ศึกษาเกี่ยวกับหุ่นยนต์และการทำ�งานของหุ่นยนต์มาตรฐานแบบต่างๆ และ
เปรียบเทียบกับหุน่ ยนต์ทมี่ ใี ช้กนั อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรม ศึกษาการออกแบบศึกษาองค์
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ประกอบและระบบย่อยของหุ่นยนต์ การควบคุมแขนหุ่นยนต์ การแปลงพิกัดตำ�แหน่ง
ระบบควบคุมป้อนกลับแบบดิจิทัลและแอนะล็อก ขอบเขตการทำ�งาน ข้อจำ�กัด ข้อดี
และข้อเสีย ของหุ่นยนต์แต่ละชนิด ศึกษาระบบควบคุมการทำ�งานของหุ่นยนต์แบบ
ต่างๆ รวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำ�งานของหุ่นยนต์
ห้องปฏิบัติการพลาสติกเทคโนโลยี
(Plastic Technology Laboratory)
อาคาร 6 ห้อง 601
ห้องปฏิบตั กิ ารพลาสติกเทคโนโลยี เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ งุ่ เน้นให้นกั ศึกษาศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก เช่น พลาสติกอ่อน (Thermoplastic) และพลาสติก
แข็ง (Thermosetting) ได้แก่ ที่มาของพลาสติก คุณสมบัติทั่วไปของพลาสติก ชนิดของ
พลาสติกแบบต่างๆ และการนำ�ไปใช้งาน ซึง่ ห้องปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีพลาสติกยังได้มงุ่
เน้นไปในกระบวนการที่ใช้ผลิตวัสดุพลาสติกแบบต่างๆ เช่น ปฏิบัติการพลาสติกแบบ
Dome Blowing ปฏิบัติการพลาสติกแบบ Extrusion และ Injection Molding ปฏิบัติการ
พลาสติกแบบ Dip Coating และ Welding ปฏิบัติการพลาสติกแบบ Vacuum Forming
โดยใช้เครือ่ งผลิตวัสดุพลาสติกแบบ Thermoforming Machine ซึง่ เป็นเครือ่ งปฏิบตั กิ าร
พลาสติกขนาดพอเหมาะกับห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ CNC และ CAD/CAM
(CNC and CAD/CAM Laboratory)
อาคาร 6 ห้อง 602
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำ�ความรู้จากการออกแบบ
ด้วย CAD มาประยุกต์ใช้กับ CAD/CAM ซอฟต์แวร์ เพื่อการควบคุมเครื่อง CNC โดย
แบ่งระดับของปฏิบัติการเป็น 3 ระดับคือ ระดับต้น ศึกษาอุปกรณ์และโครงสร้างการ
ทำ�งานของเครื่อง CNC รวมถึงภาษาที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักร CNC ระดับกลาง
เป็นการศึกษาการใช้ซอฟท์แวร์ CAD/CAM ในการออกแบบและควบคุมเครื่องจักรให้
ได้รูปแบบตามต้องการ ระดับสูงเป็นการวิเคราะห์การออกแบบกระบวนการ และการ
เลือกใช้เครื่องมือเพื่อให้ได้งานที่รวดเร็ว และมีความถูกต้อง โดยเครื่องจักร CNC เป็น
เครื่องจักรนำ�เข้าจากประเทศอังกฤษ
ห้องปฏิบัติการจำ�ลองระบบการผลิต
(Process Simulation Laboratory)
อาคาร 6 ห้อง 602
ห้องปฏิบตั กิ ารจำ�ลองระบบการผลิต เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ งุ่ เน้นให้นกั ศึกษาได้
ศึกษาความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับการผลิตสมัยใหม่ เช่น ปฏิบัติการ CAD/CAM คือ การ
เขียนโปรแกรมควบคุม เครื่องกลึงและเครื่องกัด ซี เอ็น ซี และปฏิบัติการ CNC แบบ
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2 มิติ (การใช้เครื่อง CNC แบบ Turning Maching) คือ กระบวนการผลิตด้วยเครื่อง
กลึง และปฏิบัติการ CNC แบบ 3 มิติ (การใช้เครื่อง CNC แบบ Milling Machine)
คือ กระบวนการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด โดยนักศึกษาจะทราบถึงวิธีการจับชิ้นงาน
ต่างๆ รวมไปถึงเข้าใจคำ�สั่งในการใช้เครื่องกัด ซี เอ็น ซี สามารถควบคุมเครื่องกัด
ซี เอ็น ซี ด้วยตนเองได้ และยังรวมไปถึงปฏิบัติการ Open CIM (Computer Integrated
Manufacturing) คือการจำ�ลองระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยปราศจากการ
ใช้สถานที่จริงในการทำ�งาน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำ�หรับวิศวกรรมอุตสาหการ
(Computer for Industrial Engineering Laboratory)
อาคาร 6 ห้อง 602
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำ�หรับวิศวกรรมอุตสาหการ ใช้ประกอบการเรียน
การสอนรายวิชา IEG 442 การจำ�ลองระบบ และรายวิชา IEG 341 คอมพิวเตอร์ส�ำ หรับ
วิศวกรรมอุตสาหการ โดยปฏิบัติการระบบจำ�ลอง สถานการณ์ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป ARENA VERSION 8.0 ซึ่งนักศึกษา
สามารถใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ และเพื่อที่จะนำ�ข้อมูล
สถานการณ์นั้นไปจำ�ลองและฝึกหัดการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำ�เร็จรูปอื่นๆ เช่น Solver ใน MS-EXCEL ซึ่งสามารถใช้
ในการแก้ปัญหาทางด้าน วิศวกรรมอุตสาหการได้
ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มีหน้าที่ส่งเสริมสนุบสนุนให้อาจารย์นำ�ความรู้มาดำ�เนินงานวิจัยและบริการ
วิ ช าการอั น ก่ อ ประโยชน์ ต่ อ ทุ ก ภาคส่ ว นไม่ ว่ า จะเป็ น ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาค
อุตสาหกรรม ภาคสังคม ซึง่ จะเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการนำ�ความ
รู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดำ�เนินงานวิจัยและบริการวิชาการมาถ่ายทอดให้กับ
นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันจะเกิดประโยช์สูงสุดในการเรียนและการ
ทำ�งานของบัณฑิตในอนาคต ตัวอย่างโครงการวิจัยและบริการ วิชาการที่ผ่านมา
งานวิจัยที่ ได้รับทุนจากภายนอก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั ภายนอก โครงการ “กำ�ลังต้านทานแผ่นดินไหวของโครง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ตะแกรงเหล็กฉีกเสริมกำ�ลังผนังอิฐก่อ” จากบริษัท
วี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล จำ�กัด งบประมาณ 330,000 บาท ดำ�เนินการในปี
การศึกษา 2556
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์และออกแบบอาคารระบบผนัง
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คอนกรีตสำ�เร็จต้านทานแผ่นดินไหว” จากบริษทั เซาท์รมิ เทคโนโลยี จำ�กัด งบประมาณ
460,000 บาท ดำ�เนินการในปีการศึกษา 2556
3. ดร.ชิษณุ อัมพรายน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย เรื่ อ ง”การบู ร ณาการระบบโครงการสร้ า งพื้ น ฐานให้
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่” จากบริษัท
พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำ�กัด วงเงินวิจัย 350,000 บาท ดำ�เนินการในปีการศึกษา 2556
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program) แก่ผู้
ประกอบการ SMEs ในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ (Industrial Cluster) โดยเชือ่ มโยงกลุม่
อุตสาหกรรมเพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาธุรกิจให้กับบริษัท ศรีโรจน์ฟูดส์ จำ�กัด หัวข้อ “การ
พัฒนาระบบการวางแผนการผลิตและระบบการบำ�รุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน” งบ
ประมาณ 247,500 บาท ดำ�เนินการในปีการศึกษา 2556
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย ดีศีริ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รบั อนุมตั ทิ นุ วิจยั จากกองทุนสนับสนุน
เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) “โครงการลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานเพิม่ รายได้โดยเตาเผาถ่าน
ประสิทธิภาพสูงผลิตไฟฟ้าและการผลิตไอน้ำ�ในโรงเรือนเพาะเห็ด” งบประมาณ
338,000 บาท ดำ�เนินการในปีการศึกษา 2556
งานบริการวิชาการแบบมีรายได้
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นทีป่ รึกษาในโครงการ “เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN) ประจำ�ปี พ.ศ. 2557” จากอุตสาหกรรม จังหวัด
สมุทรปราการ ในงบประมาณ 8,950,000 บาท ดำ�เนินการในปีการศึกษา 2557
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์ อาจารย์ประจำ�ภาค
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) จังหวัด
ราชบุรีประจำ�ปี พ.ศ. 2557 ในงบประมาณ 397,000 บาท ดำ�เนินการในปีการศึกษา
2557
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชา
วิศวกรรม ระบบเครื่องกลและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค
(OPOAI) จังหวัดชัยภูมิ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 ในงบประมาณ 200,000 บาท ดำ�เนิน
การในปีการศึกษา 2557
4. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการอบรมในหัวข้อ “พัฒนาความรูเ้ พือ่ การสอบใบประกอบ
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วิชาชีพภาคีพเิ ศษสาขาวิศวกรรมโยธา (พย) รุน่ ที่ 1-3 ให้กบั บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ในงบประมาณ 1,340,000 บาท ดำ�เนินการใน ปีการศึกษา 2556
SOA Architectural and Interior Design Studio
อาคาร 5 ชั้น 2-4
ห้องปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในการออกแบบ ห้อง
ปฏิบตั กิ ารออกแบบของคณะฯ เปิดให้นกั ศึกษาใช้ท�ำ งานภาคปฏิบตั ใิ นวิชาพืน้ ฐานการ
ออกแบบ การเขียนแบบ วิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม และการออกแบบภายใน
วิชาวัสดุและการก่อสร้าง และการก่อสร้างอาคาร ทุกชั้นปี
SOA Digital Lab for Design
อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5-204
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Macintosh จำ�นวน 40 เครื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกกับเครื่องมือที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษา
เรียนรู้ระบบปฏิบัติการทั้งของ Mac และ PC โดยมี Software ที่สนับสนุนในการเรียน
การสอน และการฝึกฝน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพต่อไป
SOA Review
อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5-201
ห้องปฏิบัติงานสำ�หรับสนับสนุนการทำ�งาน ค้นคว้า ตรวจแบบ นอกเวลาใน
ตารางเรียน เพือ่ เป็นพืน้ ทีใ่ ห้นกั ศึกษาทุกสาขาสามารถมีพนื้ ทีๆ
่ จะทำ�งานร่วมกัน และ
แชร์ความคิดเห็นร่วมกันได้ โดยมีรปู แบบการจัดในลักษณะเดียวกับ Co-working Space
SOA Playground
อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5-202
ห้องเรียนรู้สำ�หรับจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่างๆที่ต้องการพื้นที่รองรับนักศึกษา
จำ�นวนมากตัง้ แต่ 100-200 คน โดยเป็นการจัดกิจกรรมทัง้ ในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
โดยมีรูปแบบการจัดพื้นที่ๆ กระตุ้นการแลกเปลี่ยน และเรียนรู้แตกต่างจากการจัด
ห้องเรียนขนาดใหญ่ทั่วไป
SOA Student Lounge
อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5-206
ห้องสันทนาการสำ�หรับสนับสนุน กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตา่ งๆ ทีน่ อกเหนือจาก
ด้านวิชาการ เพื่อเป็นพื้นที่เสมือนห้องนั่งเล่น รับรอง พักผ่อน ระหว่างการเรียน อัน
จะเป็นการกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ จากวิธกี ารจัดพืน้ ที่ โดยมีรปู แบบการจัดในลักษณะ
Casual Lounge
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SOA Exhibition
อาคาร 5 ชั้น 2 บริเวณโถงทางเดินคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
พื้นที่สำ�หรับจัดแสดงผลงานการตรวจแบบสำ�หรับ นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขา
เพือ่ กระตุน้ การเรียนรูร้ ว่ มกันและเปิดโอกาสการเรียนรู้ นอกห้องเรียนและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นของนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขา รวมถึงเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจ ใน
โอกาสที่ได้รับคัดเลือกนำ�ผลงานมาจัดแสดงในพื้นที่นี้
SOA Storage
อาคาร 5 ชั้น 2,3,4 ห้อง 5-207, 5-307, 5-407
ห้องเก็บผลงานนักศึกษาในการจัดแสดงทุกชั้นปีทุกสาขาโดยจัดเตรียมไว้ในชั้น
2, 3 และ 4 เพื่อเป็นพื้นที่สำ�หรับเก็บผลงานในการจัดแสดงทั้งภายในและภายนอก
คณะฯ ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนได้ตลอดปีการศึกษา
SOA Thesis Studio
อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5-302/402
ห้องปฏิบตั กิ ารพิเศษสำ�หรับนักศึกษาทีท่ �ำ วิทยานิพนธ์ทงั้ 2 สาขา โดยจะมีความ
ยืดหยุ่นในการเปิดใช้งานตามสถานการณ์และช่วงเวลาการทำ�งาน โดยสามารถเปิดใช้
งานได้ 24 ชม.ตามความจำ�เป็น และเป็นพื้นที่ Open Studio ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา
สามารถจัดการพื้นที่ภายในได้ด้วยตนเอง
SOA Production Lab
อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5-304
ห้องปฏิบัติการสำ�หรับให้นักศึกษาทุกสาขาสามารถใช้ในการผลิตสื่อผลงาน
บันทึกภาพ เพื่อสามารถนำ�มาใช้ผลิตสื่อดิจิทัล หรือมีเดียทุกชั้นปีต่างๆ ในการเผย
แพร่ออกสู่ภายนอก หรือจัดทำ� Portfolio ของตนเอง
SOA Research Lab (CISR+IDDC)
อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5-305/1-2
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อันประกอบด้วย
1.ศูนย์บูรณาการภาพพื้นที่และสังคม (CISR)
2.ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ (IDDC)
3.ห้องประชุมศูนย์
SOA Student Committee Co-Working Space
อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5-308
ห้องปฏิบตั กิ ารสำ�หรับ ทีมกิจการนักศึกษา ในการใช้เป็นห้องประชุมร่วมกัน และ
ดำ�เนินงานกิจการนักศึกษาภายในคณะฯ
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SOA Workshop
อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5-402
ห้องปฏิบตั กิ ารพิเศษสำ�หรับโครงการเฉพาะของคณะฯ เพือ่ เปิดโอกาสให้เกิดการ
ทำ�งานร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในโครงการพิเศษ เช่น งานประกวดแบบ
งานวิจัยและงานอื่นๆที่ไม่อยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอน
SOA Alumni Co-working Space
อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5-408
ห้องปฏิบตั กิ ารสำ�หรับนักศึกษาเก่าทีจ่ ะกลับมาใช้พนื้ ทีค่ ณะฯในการทำ�กิจกรรม
ร่วมกัน หรือกิจกรรมกับคณะฯ โดยจัดให้เป็นลักษณะห้อง Casual meeting room
สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ครบวงจร
หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งอยู่ชั้น 3-7 ภายในอาคาร 40 ปีศรีปทุม ใน
พื้นที่โซน C มีเนื้อที่รวม 5,509 ตารางเมตร โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำ�
ของประเทศ ให้บริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทัน
สมัย ในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา” บรรยากาศภายในห้องสมุดแต่ละชั้น มีการตกแต่ง
อย่างสวยงาม ทันสมัย ภายใต้แนวความคิด “การเรียนรู้ นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ” การ
จัดพื้นที่ใช้สอย ใช้แนวคิดแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย จัดทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็ทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ตามหมวด
สาขาวิชา ได้แก่ การออกแบบ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร การสร้างงานศิลปะ
ด้วยอุปกรณ์ดิจิทัล วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการและการจัดการ
การบัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ศิลปศาสตร์ การโรงแรม การท่องเที่ยว และหมวด
ความรู้ทั่วไป เป็นต้น เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะต่างๆ แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และ
เอกของมหาวิทยาลัยศรีปทุม การจัดให้บริการสื่อมัลติมีเดียหลากหลายทั้งประเภท
วิชาการและบันเทิง เพื่อการเรียนรู้และความจรรโลงใจ (Edutainment) ในพื้นที่ ชั้น 3
การคัดสรร วรรณกรรมไทย และต่างประเทศประเภท Pocket Book  นอกจากนี้ ยัง
มีพื้นที่ให้บริการเล่นบอร์ดเกม และได้จัดบริการสารสนเทศทันสมัยเฉพาะด้าน ได้แก่
มุมหนังสือคุณธรรม มุมหนังสือความรู้ตลาดทุน มุมความรู้อาเซียน เพิ่มในพื้นที่ห้อง
สมุด เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่านและการค้นคว้า
บรรยากาศมีชีวิตชีวา ของหอสมุด อยู่ภายใต้ระบบการจัดการอาคารที่ทันสมัย
มีที่นั่งอ่านส่วนบุคคลประเภทต่างๆ (Private Reading Room) ห้องศึกษารายกลุ่ม
(Group Study Room) ห้องสร้างสรรค์จินตนาการ (Idea Room) จำ�นวนกว่า 20 ห้อง
ห้องกิจกรรมกลุ่มจำ�นวน 50 ที่นั่ง (Briefing Room) เพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือ
จัดฉายภาพยนตร์ของสำ�นักหอสมุด นอกจากการจัดบริการห้องสมุดด้านกายภาพ
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ภายในอาคารดังกล่าวแล้ว สำ�นักหอสมุดมีบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library
Services) ได้แก่ บริการทางเข้า-ออกห้องสมุดและการจองใช้ห้องในอาคารด้วยระบบ
บัตรประจำ�ตัวอัจฉริยะ (ID Smart Card) บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัตเิ พือ่ การสืบค้น
ทรัพยากรห้องสมุด (Library OPAC) บริการต่ออายุการยืมทรัพยากรในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (e-Renew) และการใช้ QR code ซึ่งบริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ประเภท
หนังสือและวารสารและฐานข้อมูลวิชาการ (e-Resources) สามารถค้นคว้าผ่านระบบ
เครือข่ายVPN ที่มหาวิทยาลัยให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริการช่วยการค้นคว้า
และการทำ�วิจัย (Research Clinic) โดยทีม Subject Specialist ผู้เชี่ยวชาญการบริการ
สารสนเทศ เฉพาะวิชา เป็นต้น
การบริการเพือ่ การเรียนรูอ้ ย่างครบวงจรของสำ�นักหอสมุดดังกล่าว เพือ่ ส่งเสริม
การเรียนรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมสูก่ ารเป็นบัณฑิต
ที่มีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ห้องปฏิบัติการศูนย์มีเดีย
(Media Center)
ศูนย์มีเดีย เป็นอาคาร 4 ชั้น อยู่ด้านหลังอาคาร 9 (อาคาร 30 ปี ศรีปทุม)
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินเปิดอาคารศูนย์มีเดียอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม
พ.ศ. 2544 ภายในอาคารศูนย์มีเดีย ประกอบด้วยอุปกรณ์ในการผลิตรายการวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และอุปกรณ์สำ�หรับผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่
ทันสมัย รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ ห้องบันทึกเสียง Mix&mastering เสียง
(Sound For Film Surround 7.1 Studio) ห้องผลิตเสียงประกอบภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล (Foley Sound For Film Studio) ห้องฝึกจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและตัดต่อ
เสียง (Audio Broadcast and Audio Editing) ห้องจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและออก
อากาศ FM 88.25 MHz ห้องปฏิบัติการถ่ายทำ�รายการโทรทัศน์ (Studio 1) พร้อมห้อง
ควบคุมการถ่ายทำ� (Control Room 1) ห้องปฏิบตั กิ ารและเก็บอุปกรณ์ส�ำ หรับการผลิต
ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ห้องตัดต่อระบบ Non-Linear Editing Mac Pro ห้องปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร์สำ�หรับฝึกตัดต่อภาพและเสียง MacProLab นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์
สำ�หรับการถ่ายทำ�รายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (Outdoor Equipment) โดยเป็นชุด
กล้องโทรทัศน์ความคมชัดสูง (HD) และอุปกรณ์สำ�หรับผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
Digital Film Camera & Mirror Less Camera
จากความพร้อมของห้องปฏิบตั กิ ารและอุปกรณ์ดงั กล่าว ศูนย์มเี ดีย จึงได้ด�ำ เนิน
การโครงการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยใช้ชื่อสถานีว่า “SPU Channel & SPU Radio” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะ
ต่างๆ ได้เข้ามาเป็นทีมงานในการผลิตงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอันจะสามารถ
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สร้างเสริมประสบการณ์ การปฏิบตั งิ านจริงให้กบั นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ทัง้ นีเ้ พือ่ เสริม
ทักษะให้กับตนเอง รวมทั้งจะได้รับความรู้เพิ่มเติมซึ่งจะนำ�ไปใช้เป็นทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย
บุคลากรของศูนย์มีเดีย มีความเป็นมืออาชีพสูงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์
ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาวิทยุ
กระจายเสียง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะนิเทศศาสตร์
(Computer Laboratory)
อาคาร 5 ชั้น 10
เป็นห้องคอมพิวเตอร์สำ�หรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ในรายวิชาที่เกี่ยวกับ
การผลิตสือ่ ด้วยคอมพิวเตอร์ทงั้ สือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ อินเทอร์เน็ตในการเรียนภาคปฏิบตั ิ
นักศึกษาสามารถฝึกฝนการสร้างสือ่ ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์รวมถึงการ
ออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟิก การนำ�เสนองานการออกแบบสือ่ สิง่ พิมพ์ ด้วยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ทีท่ นั สมัยทีต่ ดิ ตัง้ ภายในห้อง พร้อมเชือ่ มโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทีม่ คี รบครันสำ�หรับนักศึกษาทุกคน ทำ�ให้นกั ศึกษาคณะนิเทศศาสตร์สามารถสร้างสรรค์
งานด้านมัลติมีเดียได้ในระดับมืออาชีพ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะนิเทศศาสตร์
(Creation Lab)
อาคาร 9 ชั้น 7
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ส�ำ หรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ การตกแต่งภาพดิจิทัล และการ
ผลิตสื่อด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถฝึกฝนการออกแบบสร้างสรรค์ตลอดจน
การออกแบบชิ้นงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ที่ทัน
สมัย ทั้งยังรองรับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
ศึกษางานทางด้านระบบมัลติมเี ดีย บนเครือข่ายออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาย
ใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ผู้สอนทุกขั้นตอน
Visual Lab
อาคาร 9 ชั้น 7
เป็นห้องผลิตและสร้างสรรค์ภาพถ่ายของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ในรายวิชาที่
เกีย่ วข้องกับการสือ่ สารทางภาพเช่น การถ่ายดิจทิ ลั เพือ่ การสือ่ สารการถ่ายภาพโฆษณา
การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการถ่ายภาพ วารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่
เป็นต้น โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ที่ทันสมัย เหมาะสมกับงานการจัดการ
ไฟล์ดิจิทัล การพัฒนาคุณภาพไฟล์ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยทัดเทียบกับระดับมืออาชีพ
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ทั้งอุปกรณ์กล้องดิจิทัล ชุดคอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการจัดการไฟล์ดิจิทัล ทำ�ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ ต่างๆ จนเกิดความชำ�นาญภายใต้การแนะนำ�
ดูแลจากอาจารย์ผู้สอนในทุกขั้นตอน
ห้องนิทรรศการ
(Exhibition Hall)
อาคาร 9 ชั้น 8
เป็นห้องแสดงผลงานนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ทมี่ งุ่ หมายให้นกั ศึกษามีโอกาส
นำ�เสนอแนวคิดผ่านผลงานเป็นชิ้นงานรูปธรรมที่ได้จากการเรียนในภาคปฏิบัติ โดยมี
การจัดทำ�รูปแบบชิ้นงานเพื่อนำ�เสนอผลงานต่อสาธารณชน ผลงานที่รับการนำ�เสนอ
ในห้องนิทรรศการไม่เพียงแต่เป็นต้นแบบความคิดในการผลิตชิ้นงานให้กับนักศึกษา
รุ่นน้อง แต่ยังสร้างความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาเจ้าของผลงานอีกด้วย
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ
(Photography Studio)
อาคาร 9 ชั้น 8
เป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งสรรค์ แ ละผลิ ต ผลงานภาพถ่ า ยของนั ก ศึ ก ษาคณะ
นิเทศศาสตร์ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางภาพ เช่น การถ่ายภาพโฆษณา
การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการถ่ายภาพวารสารศาสตร์ ผ่านสื่อใหม่
เป็นต้น นักศึกษาสามารถเรียนรู้เรื่องการวัดแสง การจัดแสง และการจัด
องค์ประกอบภาพภายในสตูดิโอ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยทัดเทียบกับมืออาชีพ
ทั้งอุปกรณ์กล้องดิจิทัล อุปกรณ์สตูดิโอ อุปกรณ์ไฟ และคอมพิวเตอร์ Macintosh เพื่อ
นำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในสายงานนิเทศศาสตร์ ภายใต้การ
แนะนำ�จากอาจารย์ผู้สอนทุกขั้นตอน
ศูนย์การบัญชีมืออาชีพ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Sripatum Univesity Professional Accounting Center (S-PAC)
อาคาร 9 ชั้น 10 ห้อง 1003
จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในด้านการจัดทำ�บัญชี ด้านภาษี
ตลอดจนการนำ�รายงานที่ได้จากการจัดทำ�มาสรุปและนำ�เสนอให้กับหัวหน้าหรือผู้
บังคับบัญชา ศูนย์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สมาคมสำ�นักงานบัญชีไทย และบริษัท อินทิเกรท แอคเคาท์แทนท์ จำ�กัด
ศูนย์การบัญชีมืออาชีพ ยังเป็นศูนย์ให้บริการงานในด้านการจัดทำ�บัญชีด้าน
ภาษีดว้ ยโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางบัญชี ตามทีก่ รมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กำ�หนด

93

ห้องปฏิบัติการการบินจำ�ลอง
(Mock Up Room)
อาคาร 11 ชั้น 3
อุปกรณ์ประกอบการสอนในห้องปฏิบัติการการบินจำ�ลอง (Mock Up Room)
ประกอบด้วย
1.ห้องตรวจบัตรโดยสาร (CHECK-IN) ประกอบไปด้วย
• เคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร
• เครื่องชั่งน้ำ�หนักกระเป๋าผู้โดยสาร
• เก้าอี้และโต๊ะสำ�หรับให้ผู้โดยสารนั่งรอ
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้นกั ศึกษาทีเ่ รียนวิชา ALB230 การบริการและภาษาอังกฤษ
สำ�หรับการบริการผู้โดยสารสายการบิน ได้ทราบถึงขั้นตอนการตรวจบัตรโดยสาร
ตรวจหนังสือเดินทาง  ตรวจเอกสารผ่านแดน (VISA) เอกสารในการเดินทางต่างๆ ตรวจชัง่
นำ�ห้ นักกระเป๋าเดินทางของผูโ้ ดยสาร รวมถึงการใช้ภาษาในการสนทนากับผูโ้ ดยสาร และ
ช่วยเหลือแก้ไขกรณีผโู้ ดยสารมีปญ
ั หาในการเดินทาง ตลอดจนประสานกับนักบินและ
พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน ในการแจ้งจำ�นวนผู้โดยสารทีจ่ ะเดินทางในเที่ยวบินนัน้
ซึ่งเป็นผลดีทำ�ให้นักศึกษาทราบรายละเอียดในการทำ�งานเมื่อจบการศึกษา
2. ห้องผูโ้ ดยสารและห้องครัวบนเครือ่ งบิน (CABIN & GALLEY) ประกอบไปด้วย
• เก้าอี้นั่งผู้โดยสารชั้น Economy Class จำ�นวน 50 ที่นั่ง
• เก้าอี้สำ�หรับลูกเรือจำ�นวน 2 ชุด
• อุปกรณ์ในการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เครื่องดับเพลิงแบบน้ำ�
เครื่องดับเพลิงแบบโฟม อุปกรณ์สำ�หรับการบริการบนเครื่องบิน เช่น ตู้อาหาร ตู้เก็บ
สิ่งของต่างๆ ฯลฯ  
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชา ALB324 โภชนาการและครัวการบิน
และวิชา ALB327 การบริการบนเครือ่ งบิน ได้ทราบขัน้ ตอนปฏิบตั ใิ นการบริการอาหาร
และเครือ่ งดืม่ แก่ผโู้ ดยสาร ตลอดจนรูจ้ กั ขัน้ ตอนการผลิตอาหารขึน้ บริการแก่ผโู้ ดยสาร
บนเครื่องบิน
นักศึกษาทราบรายละเอียดในการทำ�งานเมื่อจบการศึกษา
3. ห้องพัฒนาบุคลิกภาพ (GROOMING ROOM) ประกอบด้วย
• ห้องกรุด้วยกระจกรอบด้าน
• โต๊ะสำ�หรับทำ�การตรวจการแต่งหน้าและทรงผม
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชา ALB113 บุคลิกภาพ และการพัฒนา
อัตลักษณ์ ได้ทราบถึงการแต่งกายให้เรียบร้อย รวมถึงการแต่งหน้าทำ�ผม ก่อนขึน้ ปฏิบตั ิ
หน้าทีบ่ นเครือ่ งบิน
เป็นผลดีต่อนักศึกษาในการรู้จักการแต่งกายและการวางตัวเมื่อทำ�งาน
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ห้องปฏิบัติการโรงแรม
อาคาร 9 ชั้น 11
โดยมุ่ ง เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านแบบครบวงจรตั้ ง แต่ แ ผนกต้ อ นรั บ ส่ ว นหน้ า
แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ไปจนถึงแผนกครัว เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจร
ะบบการบริหารจัดการต่างๆ ในโรงแรมได้อย่างมืออาชีพ
1. ห้องปฏิบัติการด้านงานส่วนแม่บ้าน
(Housekeeping Operation Room)
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชางานส่วนแม่บา้ นควบคู่
ไปกับภาคทฤษฎี เน้นในเรือ่ งของการปูเตียง เก็บเตียง การจัดวางสิง่ ของในห้องพักแขก
การจัดดอกไม้ และการทำ�ความสะอาด
2. ห้องปฏิบัติการด้านเครื่องดื่ม
(Beverage Operation Room)
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาด้านเครือ่ งดืม่ มุง่ เน้น
ในเรื่องของเทคนิคการผสมเครื่องดื่มและความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆ รวมทั้ง
การบริการเครื่องดื่มในงานเลี้ยง
3. ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่
(Bakery Operation Room)
เป็นห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาด้านขนมอบ และเบเก
อรี่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ การอบขนมขั้นพื้นฐาน การแต่งหน้าเค้ก การผสมเครื่อง
ดื่ม การวางแผนการดำ�เนินธุรกิจเบเกอรี่ รวมถึงการบริการเครื่องดื่มในงานจัดเลี้ยง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
อาคาร 1 ชั้น 10 และชั้น 11
เป็นห้องเรียน (Classroom) ภาคปฏิบัติของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ต่างๆ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน
เป็นต้น โดยจัดแบ่งจำ�นวน 3 ห้องปฏิบัติการ คือ 1-1004, 1-1102 และ 1-1103 ห้อง
ปฏิบัติการทางภาษาได้จัดแบ่งพื้นที่การใช้งานออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วน Audio Lab
เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะในการฟัง และส่วน Computer Lab โดยห้องนี้สามารถ
รองรับผู้ใช้งานได้ถึงสูงสุด 360 คน (ห้องละ 120 คน x 3 ห้อง) และทั้งสามห้องติดตั้ง
ระบบ LAB300-SANAKO, Tell Me More และ ICM-DUO 4.0 ในการควบคุมการใช้งาน
และเชื่อมต่อกับ INTERNET & INTRANET ที่ทันสมัย สามารถใช้งาน MULTIMEDIA
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยจอภาพ LCD ขนาด 15-17 นิ้ว ซึ่งเป็นแบบ Active-matrix
ที่มีความคมชัดสูง เป็นจำ�นวน 60
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ห้องปฏิบัติการออกแบบแอนิเมชัน
จากภาพวาดในกระดาษสู่ภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวิตบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ห้อง
ปฏิบัติการนี้สอนให้นักศึกษาลงมือสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยคอมพิวเตอร์ที่รองรับ
โปรแกรมการทำ�งานด้าน Animation ในระดับมืออาชีพ เพื่อเปิดโอกาสในการใช้ความ
คิด สร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยไม่มีข้อจำ�กัดด้านเทคโนโลยีอีกต่อไป
ห้องปฏิบัติการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
สำ�หรับผู้เรียนที่ชอบสร้างสรรค์ผลงานที่มีการตอบสนองจากผู้ใช้งานได้ เช่น
เว็บไซต์ ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว รวมถึงการพัฒนาผลงานเกมในรูปแบบต่างๆ ห้อง
ปฎิบัติการนี้พร้อมต้อนรับนักศึกษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มัลติมีเดียที่เหมาะกับการออกแบบแต่ละด้าน
ห้องปฏิบัติการทางความคิด (THINK Lab)
(THINK : Technology Human Intelligence Network Knowledge)
ห้องปฏิบตั กิ ารแห่ง “ความคิด” จุดเริม่ ต้นของผลงานทีโ่ ดดเด่น และเป็นทีย่ อมรับ
เราสอนวิธกี ารคิดอย่างสร้างสรรค์ จุดประกาย ความคิด และพัฒนาความคิดให้เป็นจริง
ศาลจำ�ลอง
(Moot Court)
อาคาร 1 ชั้น 8
คณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีศาลจำ�ลอง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและทำ�ความ
เข้าใจบทบาทการดำ�เนิน คดีในห้องพิจารณาของศาล ขัน้ ตอนในการปฏิบตั กิ ารในศาล
ระหว่างพิจารณาคดี โดยจำ�ลองจากห้องพิจารณาคดีของศาลจริง ห้องปฏิบัติการศาล
จำ�ลองนี้ นอกจากจะใช้เป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนการสอนของรายวิชานิตศิ าสตร์แล้ว
ยังใช้สำ�หรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะในวิชาต่างๆ ที่มีวิธีพิจารณาความเป็น
พิเศษนอกจากวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา เช่น คดีล้มละลาย
คดีแรงงานคดีเด็กและเยาวชน คดีภาษีอากร คดีปกครอง และคดีครอบครัว เป็นต้น ซึง่
จะทำ�ให้นกั ศึกษาได้เห็นภาพของการดำ�เนินคดีในห้องพิจารณา โดยเฉพาะการดำ�เนิน
คดีของศาล การซักถาม พยาน และการถามค้านพยานของทนายความทั้งฝ่ายโจทก์
และฝ่ายจำ�เลย
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ข้อพึงรู้
เกี่ยวกับการศึกษา
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ข้อพึงรู้เกี่ยวกับการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดท�ำแนวปฏิบัติที่นักศึกษาควรรู้นี้ เพื่อเป็นคู่มือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้เป็นแนวทางส�ำหรับนักศึกษาให้เข้าใจกับระบบการจัดการ
ศึกษา รายละเอียด โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา ระบบการลงทะเบียน การวัด
และประเมินผลการศึกษา ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ และ
ข้อปฏิบตั ทิ จี่ �ำเป็นในการด�ำเนินการในเรือ่ งต่างๆ ตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษาในหลักสูตร
เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา โปรดยึดถือแนวปฏิบัตินี้ รวมทั้งติดตามข้อมูล ข่าวสารที่
มหาวิทยาลัย ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจ�ำ หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัย ในระหว่างการศึกษา ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะ
ได้รับประโยชน์จากแนวปฏิบัตินี้ตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยแบ่งเป็นรายละเอียด
ดังนี้
1. ระบบการศึกษา
2. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
3. โครงสร้างหลักสูตร
4. แผนการศึกษา
5. การลงทะเบียนเรียน
6. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
7. การลงทะเบียนเรียนซ�้ำและปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม
8. สถานภาพการเรียนและสภาพนักศึกษา
9. ระยะเวลาการศึกษา
10. การย้ายคณะ เปลี่ยนภาควิชา เปลี่ยนสาขาวิชา
11. การลาพักนักศึกษา
12. การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
13. การศึกษาข้ามสถาบัน
14. นักศึกษาพิเศษ
15. การส�ำเร็จการศึกษา
ระบบการศึกษา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี เป็นการศึกษาระบบทวิภาค
ประกอบด้วยภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีการจัดการศึกษาภาค
การศึกษาฤดูร้อน ซึ่งระยะเวลาในการเรียนส�ำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนจะมีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่
บังคับส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ ยกเว้นหลักสูตรที่ก�ำหนดให้ต้อง
ศึกษาภาคฤดูร้อนด้วย อนึ่ง นักศึกษาแรกเข้าของทุกหลักสูตร จะต้องเริ่มเรียนตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นภาคการศึกษาแรก ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อให้
เกิดความคุ้นเคยกับระบบการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัย
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การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึน้ ทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเอง ตาม
วัน เวลา และสถานทีท่ มี่ หาวิทยาลัยก�ำหนด โดยจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาเมือ่ ได้ขนึ้
ทะเบียนนักศึกษา และท�ำการลงทะเบียนเรียนพร้อมช�ำระเงินค่าหน่วยกิต ค่าบ�ำรุง ค่า
ธรรมเนียมแล้ว กรณีทไี่ ม่อาจขึน้ ทะเบียนนักศึกษา ตามวันเวลาทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
จะต้องแจ้งเหตุขดั ข้องเป็นลายลักษณ์อกั ษร ต่อส�ำนักงานทะเบียนก่อนวันขึน้ ทะเบียน
และจะต้องท�ำการขึน้ ทะเบียนนักศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ �ำหนดภายหลัง มิฉะนัน้ จะ
ถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษา
ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ ในกรณีมีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจ
ประกาศปิดรายวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือกลุ่มเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของรายวิชา หรืออาจ
จ�ำกัดจ�ำนวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนในวิชาใดวิชาหนึง่ หรือกลุม่ เรียนใดกลุม่ เรียน
หนึ่งได้ ทั้งนี้การประกาศปิดรายวิชาหรือกลุ่มเรียนใดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไป
แล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาอืน่ หรือกลุม่ เรียนอืน่ ทดแทน หรือขอ
ถอนรายวิชาเพือ่ โอนเงินค่าหน่วยกิตไปภาคการศึกษาถัดไป อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย
ได้มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับลงทะเบียน ซึ่งนักศึกษาควรทราบเพิ่มเติมดังนี้
1. นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนตาม
รายวิชา และจ�ำนวนหน่วยกิตทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด โดยไม่มกี ารเพิม่ หรือถอนรายวิชาใด
2. การลงทะเบียนเรียน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และหากรายวิชาใดที่หลักสูตรก�ำหนดให้ต้องศึกษาหรือสอบผ่านรายวิชาบังคับก่อน
นักศึกษาต้องศึกษาตามเงื่อนไขให้เรียบร้อยแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น
ได้
3. นักศึกษาทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 14 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรือภายใน 7 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูรอ้ น จะหมดสิทธิส์ �ำหรับการลง
ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ และจะต้องยืน่ ค�ำร้องขอลาพักการศึกษา เพือ่ รักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นค�ำร้องขอ
ลาพักการศึกษาภายใน 8 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 4
สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
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จ�ำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน ให้กระท�ำตามเกณฑ์ ต่อไปนี้
1. นักศึกษาสถานะการเรียนปกติ (เกรดเฉลีย่ สะสม ไม่ตำ�่ กว่า 1.75) ให้ลงทะเบียน
เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
• นักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร้อนไม่เกิน 9
หน่วยกิต
• นักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ ต้องลงทะเบียนเรียนตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
ไว้ในแต่ละภาคการศึกษา
2. นักศึกษาสถานะการเรียนรอพินิจ (เกรดเฉลี่ยสะสม ต�่ำกว่า 1.75) ให้ลง
ทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
• นักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต และในภาคการศึกษาฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียน
ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
• นักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ ต้องลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก�ำหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา
3. นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเวลาเรียน หรือ
เวลาสอบตรงกันได้ อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนเอง มหาวิทยาลัย
จะนับผลการสอบเพียงรายวิชาเดียว และอีกรายวิชาทีต่ ารางสอนตรงกันนัน้ จะบันทึก
“W” และไม่มีสิทธิ์ขอคืนหรือโอนค่าหน่วยกิต
4. นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนสูงกว่าหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดได้ ไม่
เกิน 3 หน่วยกิต เฉพาะกรณีการลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่า
จะส�ำเร็จการศึกษาเท่านั้น โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด
5. นักศึกษาทุกหลักสูตรอาจลงทะเบียนเรียนตำ�่ กว่าหน่วยกิตทีก่ �ำหนดไว้ได้โดย
ได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
การขอเพิ่มวิชาและการขอเพิกถอนรายวิชา
ให้กระท�ำตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. การขอเพิ่มรายวิชา จะกระท�ำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยการ
เพิ่มรายวิชานั้นจะต้องไม่เกินจ�ำนวนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
2. การขอถอนรายวิชา จะกระท�ำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยไม่
บันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบรายงานผลการ ศึกษา และนักศึกษาจะได้รับโอนเงินค่า
หน่วยกิตของรายวิชาทีถ่ อนไปใช้ในรายวิชาทีข่ อเพิม่ หรือใช้ในภาคการศึกษาถัดไปทีล่ ง
ทะเบียนเรียนโดยจะได้เต็มจ�ำนวน
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3. การขอถอนรายวิชาภายหลัง 2 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ นับจากวันเปิด
ภาคการศึกษาปกติหรือภายใน 1 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 6 สัปดาห์ นับจากวันเปิดการศึกษา
ภาคฤดูร้อน รายวิชาที่ถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W และนักศึกษาไม่มีสิทธิ์ขอคืนหรือ
โอนค่าหน่วยกิต
4. การขอถอนรายวิชาหลัง 12 สัปดาห์ นับแต่วนั เปิดภาคการศึกษาปกติ รายวิชา
ที่ถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ F และนักศึกษาไม่มีสิทธิ์ขอคืนหรือโอนค่าหน่วยกิต
5. การขอเพิ่มรายวิชาและหรือการขอถอนรายวิชา จะต้องมีจ�ำนวนหน่วยกิต
รวมต่อภาคการ ศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
รายวิชา โดยด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
การวัดผลการศึกษา
1. การวัดผลการศึกษาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือ
ผู้ที่คณะเจ้าของรายวิชาก�ำหนด ซึ่งอาจจะกระท�ำ  โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้
เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบหรือ
วิธีอื่น ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
2. หากเวลาเรียนของนักศึกษาไม่ถึงร้อยละ 80 ในรายวิชาใด อาจถูกตัดสิทธิ์
สอบพร้อมกับการบันทึก “W” ในรายงานผลการศึกษา
3. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบทุกครัง้ ทีม่ กี ารสอบทุกประเภทของแต่ละรายวิชา
ได้แก่ การสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค หากไม่เข้าสอบให้ถอื ว่า
นักศึกษาได้คะแนนศูนย์ในการสอบครั้งนั้น
4. กรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบกลางภาคหรือปลายภาค เนื่องจากเจ็บป่วยหรือมี
เหตุสุดวิสัย ให้นักศึกษายื่นค�ำร้อง ขอสอบกรณีเหตุ สุดวิสัย ภายใน 10 วันท�ำการ นับ
จากวันที่ขาดสอบนั้น เพื่อขออนุมัติถอนรายวิชาที่ขาดสอบ โดยได้สัญลักษณ์ W
5. กรณีนักศึกษาประสงค์จะสอบชดเชย มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเฉพาะกรณี
ที่เป็นเหตุสุดวิสัยเท่านั้น โดยให้นักศึกษาหรือผู้ปกครองยื่นค�ำร้องพร้อมหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ภายใน 10 วันท�ำการ นับจากวันทีข่ าดสอบนัน้ และให้นกั ศึกษา
ช�ำระค่าธรรมเนียมการสอบชดเชย ภายใน 3 วันท�ำการ หลังจากการได้รับอนุมัติ โดย
ด�ำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
6. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดให้มีการสอบแก้ตัวได้ ส�ำหรับนักศึกษาที่สอบ
ไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆ โดยผลการศึกษาในรายวิชาที่สอบแก้ตัวจะมีระดับคะแนนไม่
เกิน 2.00 หรือสัญลักษณ์ C
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การประเมินผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้มีการประเมินเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับ
คะแนน จ�ำนวน 8 ระดับ ดังนี้
สัญลักษณ์ ค่าระดับคะแนน
ความหมาย
A
4.0
ดีเยี่ยม (Excellent)
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)
2. การนับหน่วยกิตสะสม (Credit Earned) เพื่อให้ครบหลักสูตร คือ การนับ
หน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านเท่านั้น ในกรณีที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วยกิตที่สอบผ่านเป็น
หน่วยกิตสะสมเพียง ครั้งเดียว
3. การค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยประจ�ำภาค (Grade Point Average – GPA) ให้
ค�ำนวณจากผลการศึกษาของทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
นั้นๆ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาหาร
ด้วยผลรวมของหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่มีสัญลักษณ์ค่าระดับคะแนนศึกษาในภาค
การศึกษานั้นๆ
4. การค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA)
ให้ค�ำนวณจากผลการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคสุดท้าย โดยเอาผลรวมของ
ผลคูณของหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกวิชาหารด้วยผลรวมของหน่วยกิตทุก
รายวิชาที่สอบผ่าน โดยน�ำผลการศึกษาครั้งที่ได้ค่าระดับคะแนนสูงสุดของรายวิชา
นั้นมาใช้ในการค�ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมและแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้ ไม่น�ำวิชาที่
ได้สัญลักษณ์ S มาค�ำนวณ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นับ
หน่วยกิตเพียงครั้งเดียว
5. ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ที่มีค่าระดับคะแนนดังกล่าว
ข้างต้น ให้ใช้สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ ดังนี้
สัญลักษณ์            ความหมาย
I
ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
  
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)
AU การร่วมเรียน (Audit)
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6. สัญลักษณ์ “I” (Incomplete) หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์และจะกระท�ำ
ได้ ดังต่อไปนี้
6.1 การให้ “I” จะกระท�ำได้ในกรณีทกี่ ารวัดผลไม่สมบูรณ์ ซึง่ ไม่ได้เกิดจากความ
บกพร่องทางวิชาการของนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน เห็นสมควรให้รอผลการศึกษา
โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา หรือโดยความเห็นชอบของคณบดีในกรณีที่
คณะไม่มีสาขาวิชา
6.2 นักศึกษาทีไ่ ด้รบั สัญลักษณ์ “I” ในรายวิชาใดจะต้องท�ำการศึกษาให้สมบูรณ์
ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันประกาศเกรด มิฉะนั้น สัญลักษณ์ “I” จะเปลี่ยนเป็น “F”
หรือ “U” แล้วแต่กรณีโดยอัตโนมัติ และให้บันทึกผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น
7. สัญลักษณ์ “S” (Satisfactory) หมายถึง การเรียนเป็นทีน่ า่ พอใจ นักศึกษาสอบ
ผ่านวิชานั้น
8. สัญลักษณ์ “U” (Unsatisfactory) หมายถึง การเรียนไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนซ�้ำเพื่อเปลี่ยน “U” เป็น “S”
9. สัญลักษณ์ “W” (Withdrawal) หมายถึงการขอเพิกถอนรายวิชา โดยได้รับ
อนุมัติหรือถูกมหาวิทยาลัยเพิกถอนรายวิชา และไม่นับหน่วยกิตโดยการให้ “W” มี
เกณฑ์ดังนี้
9.1 นักศึกษาขอถอนรายวิชานั้น ตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในเรื่องของการขอเพิก
ถอนรายวิชา
9.2 นักศึกษาขอถอนรายวิชานั้น เนื่องจากขาดสอบ และได้รับอนุมัติให้เพิก
ถอนภายในเวลาที่ก�ำหนด
9.3 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาที่ลาพัก
10. สัญลักษณ์ “AU” (Audit) หมายถึง เป็นการเรียนร่วมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่
อาจให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนเพื่อขอรับสัมฤทธิบัตร
11. นักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ “D” ขึ้นไป หรือได้ “S” ตามแต่กรณี ถือว่า
สอบได้ในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาที่ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหลักสูตร
12. การให้ F จะกระท�ำได้ดังต่อไปนี้
• นักศึกษาเข้าสอบแต่สอบตก
• นักศึกษาขาดสอบโดยมิได้ด�ำเนินการยื่นค�ำร้องขอถอนก่อน
• นักศึกษาท�ำผิดระเบียบการสอบและได้รับการตัดสินให้สอบตก
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การลงทะเบียนเรียนซ�้ำและปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม
การลงทะเบียนเรียนซ�้ำ สามารถกระท�ำได้ ดังนี้
1. นักศึกษาทีส่ อบได้สญ
ั ลักษณ์ “F” หรือ “U” ในรายวิชาบังคับจะต้องลงทะเบียน
เรียนซ�ำ้จนกว่าจะสอบได้
2. นักศึกษาทีส่ อบได้สญ
ั ลักษณ์ “F” หรือ “U” ในรายวิชาเอกเลือก (Major Elective)
หรือรายวิชาโทเลือก (Minor Elective) หรือรายวิชาเลือกเสรี (Free Elective) จะลง
ทะเบียนเรียนวิชานั้นซ�้ำอีก หรือเลือกวิชาอื่นแทนได้ โดยขออนุมัติลงทะเบียนและ
เปลี่ยนวิชาเรียนจากคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
การลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม สามารถกระท�ำได้ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังนี้
1. นัักศึึกษาลงทะเบีียนเรีียนวิิชาอื่่�นนอกเหนืือจากที่่�หลัักสููตรกำำ�หนดและเป็็น
รายวิิชาที่่�เปิิดสอนในระดัับเดีียวกัับหลัักสููตรที่่�นัักศึึกษากำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�
2. นัั ก ศึึ ก ษาลงทะเบีี ย นในรายวิิ ช าที่่�ได้้ สัั ญ ลัั ก ษณ์์ D หรืื อ D + ใหม่่
เพื่่�อปรัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสม
สถานภาพการเรีียนและสภาพนัักศึึกษา
สถานภาพการเรีียนและสภาพนัักศึึกษา ระดัับปริิญญาตรีี ประเมิินตามภาคการ
ศึึกษาและชั้้�นปีีการศึึกษา โดยการเทีียบชั้้�นปีีของนัักศึึกษาให้้เทีียบจากจำำ�นวนหน่่วยกิิต
ที่่�สอบได้้ตามอััตราส่่วนของหน่่วยกิิต ของหลัักสููตรนั้้�น
1. นัักศึึกษาที่่�สอบได้้ต่ำำ��กว่่า 32 หน่่วยกิิตให้้เทีียบเท่่าเป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 1
2. นัักศึึกษาที่่�สอบได้้ตั้้�งแต่่ 32 หน่่วยกิิตขึ้้�นไป แต่่ต่ำำ��กว่่า 64 หน่่วยกิิต ให้้เทีียบเท่่า
เป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 2
3. นัักศึึกษาที่่�สอบได้้ตั้้�งแต่่ 64 หน่่วยกิิตขึ้้�นไป แต่่ต่ำำ��กว่่า 96 หน่่วยกิิต ให้้เทีียบเท่่า
เป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 3
4. นัักศึึกษาที่่�สอบได้้ตั้้�งแต่่ 96 หน่่วยกิิตขึ้้�นไป แต่่ต่ำำ��กว่่า 150 หน่่วยกิิต ให้้เทีียบเท่่า
เป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 4
5. นัักศึึกษาที่่�สอบได้้ตั้้�งแต่่ 150 หน่่วยกิิตขึ้้�นไป ให้้เทีียบเท่่าเป็็นนัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 5
สถานภาพการเรีียนของนัักศึึกษา
การจำำ�แนกสถานภาพการเรีียนของนัักศึึกษา จะกระทำำ�เมื่่�อสิ้้�นภาคการศึึกษาและ
นัักศึึกษาได้้ทำำ�การ ศึึกษาไปแล้้วเป็็นเวลา 2 ภาคการศึึกษาปกติิ โดยจำำ�แนกเป็็นดัังนี้้�
1. สถานะการเรีียนปกติิ หมายถึึง  นัักศึึกษาสอบได้้คะแนนเฉลี่่�ยสะสม (CGPA)
ไม่่ต่ำ��ำ กว่่า 1.75
2. สถานะการเรีียนรอพิินิจิ หมายถึึง นัักศึึกษาสอบได้้คะแนนเฉลี่่�ยสะสม (CGPA)
ต่ำำ��กว่่า 1.75
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การพ้นสภาพนักศึกษา
นัักศึึกษาจะพ้้นสภาพนัักศึึกษาในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
1. สำำ�เร็็จการศึึกษาตามหลัักสููตร
2. สอบได้้คะแนนเฉลี่่�ยสะสม (CGPA) ต่ำำ��กว่่า 1.50 เมื่่�อสิ้้�นปีีการศึึกษายกเว้้นปีี
แรกที่่�เข้้าศึึกษา
3. มีีระยะเวลาการศึึกษาครบตามข้้อบัังคัับ ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
4. ใช้้หลัักฐานเท็็จในการสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษา
5. ขาดคุุณสมบััติิในการเข้้าศึึกษาต่่อในหลัักสููตร
6. ขาดการลงทะเบีียนและไม่่ได้้ลาพัักการศึึกษาเป็็นเวลา 2 ภาคการศึึกษา
ปกติิติิดต่่อกััน
7. มหาวิิทยาลััยมีีคำำ�สั่่�งให้้พ้้นสภาพนัักศึึกษาด้้วยเหตุุผลกระทำำ�ผิิดทางวิินััย
ร้้ายแรง
8. ลาออกจากการเป็็นนัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััย
9. ตาย
ระยะเวลาการศึกษา
ก�ำหนดระยะเวลาการศึกษาในการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
• หลักสูตรภาคปกติ ส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติและ
อย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และต้องเรียนให้ได้หน่วยกิต ครบตามหลักสูตรคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด
• หลักสูตรภาคพิเศษ ส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 7 ภาคการศึกษาปกติและ
อย่างมาก ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา และต้องเรียนให้ได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด
2. หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
• หลักสูตรภาคปกติ ส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติและ
อย่างมากไม่เกิน 10 ปีการศึกษา และต้องเรียนให้ได้หน่วยกิต ครบตามหลักสูตรคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด
• หลักสูตรภาคพิเศษ ส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาปกติและ
อย่างมากไม่เกิน 15 ปีการศึกษา และต้องเรียนให้ได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรคณะ
ที่นักศึกษาสังกัด
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การย้ายคณะ เปลี่ยนภาควิชา เปลี่ยนสาขาวิชา
การย้ายคณะ เปลี่ยนภาควิชาหรือสาขาวิชา ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องศึกษาอยูใ่ นคณะหรือภาควิชา หรือสาขาวิชาเดิมมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องด�ำเนินการดังนี้
1. ให้นกั ศึกษายืน่ ค�ำร้องขอย้ายคณะ หรือเปลีย่ นภาควิชาหรือสาขาวิชา โดยอยู่
ในดุลยพินจิ ของคณบดีทเี่ กีย่ วข้องพิจารณาอนุมตั ิ ทัง้ นีต้ อ้ งด�ำเนินการให้เสร็จสิน้ ก่อน
การลงทะเบียนเรียนประจ�ำภาคการศึกษานั้นๆ
2. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติย้ายคณะ หรือเปลี่ยนภาควิชา หรือสาขาวิชา จะต้อง
แสดงความจ�ำนงขอโอนหน่วยกิตรายวิชาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว เพื่อน�ำมาค�ำนวณหา
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม และการค�ำนวณหาค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมใหม่ จะค�ำนวณเมื่อ
คะแนนของคณะหรือภาควิชาหรือสาขาวิชาใหม่ได้แสดงผลการเรียนแล้ว
3. นักศึกษาต้องมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ขดั ต่อเกณฑ์คณ
ุ สมบัตกิ ารเข้าศึกษาตามหลักสูตร
ก�ำหนด
4. นักศึกษาจะต้องมีเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรของคณะใหม่ หรือสาขาวิชาใหม่
ขอย้ายเข้าศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ จึงจะมีสิทธิ์ส�ำเร็จ
การศึกษา
การลาพักนักศึกษา
1. การลาพักนักศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีที่
นักศึกษา มีความประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรียนหรือไม่สามารถลงทะเบียนเรียนใน
แต่ละภาคการศึกษา หลังจากได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว อย่างน้อยหนึ่งภาคการ
ศึกษา โดยนักศึกษาอาจยื่นค�ำร้องขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้
• ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
• ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดที่มหาวิทยาลัย
เห็นว่าสมควรสนับสนุน
• เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค�ำสัง่ แพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์
จากสถานพยาบาล
• มีเหตุจ�ำเป็นส่วนตัวหรือมีเหตุสดุ วิสยั อันสมควร ได้รบั พิจารณาให้ลาพักการ
ศึกษาได้ ทั้งนี้ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องโดยเร็วที่สุด
2. การลาพักการศึกษา ให้นกั ศึกษายืน่ ค�ำร้องขอลาพักการศึกษาได้ครัง้ ละ 1 ภาค
การศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน หากนักศึกษามีความจ�ำเป็นที่จะ
ขอลาพักต่อไปอีกให้ขออนุมัติเป็น กรณีพิเศษจากอธิการบดี
3. การนับระยะเวลาการศึกษาให้นบั ระยะเวลาทีข่ อลาพักการศึกษาทุกครัง้ อยูใ่ น
ระยะเวลาการ ศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด ยกเว้นกรณีลาพักการศึกษาเนือ่ งจาก
106

ถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
4.นัักศึึกษาจะต้้องชำำ�ระค่่ารัักษาสถานภาพนัักศึึกษา ทุุกภาคการศึึกษาปกติิที่่�ลา
พัักการศึึกษา
5.เมือ่ นักศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มสี ถานภาพเป็นนักศึกษาเช่น
เดียวกับก่อนได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
1. การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย
การเทีียบวิิชาเรีียนและโอนหน่่วยกิิต ให้้กระทำำ�ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ดัังนี้้�
• เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตร ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย
• เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีบ่ รรจุในหลักสูตรของคณะหรือสาขาวิชาทีข่ อ
เทียบโอนหน่วยกิต
• เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของรายวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาที่ขอเทียบ
• เป็นรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะ
หรือสาขาวิชาในหลักสูตรที่ขอเทียบ
• จ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต นับ
รวมกันแล้วไม่เกินสามในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรที่ได้รับโอนเข้าศึกษา
• นักศึกษาต้องศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติและลงทะเบียน
เรียนโดยมีผลการศึกษาในหลักสูตรทีร่ บั โอนเข้าศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต และจะ
ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
• การเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะต้องไม่เกินชั้นปีและ
ภาคการศึกษาที่มีนักศึกษาอยู่
• ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ให้เสร็จสิ้นก่อน
การลงทะเบียนประจ�ำภาคการศึกษานั้นๆ
2. การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่น
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาอื่นมีดังนี้
• เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
• เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบ
เท่าในหลักสูตรทีท่ บวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานของรัฐที่
มีอ�ำนาจตามกฎหมายรับรอง
• ไม่่เป็็นผู้้�ถููกคััดชื่่�อออก หรืือถููกไล่่ออก หรืือให้้พ้้นสภาพนัักศึึกษาด้้วยเหตุุ
ถููกลงโทษทางวิินััยจากสถาบัันการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษา ใดมาก่่อน
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การเทีียบวิิชาเรีียนและโอนหน่่วยกิิตจากสถาบัันการศึึกษาอื่่�นให้้ใช้้เกณฑ์์ดัังนี้้�
• เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าทีส่ �ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจตาม
กฎหมายรับรอง
• เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีม่ เี นือ้ หาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
• เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีส่ อบไล่ได้ไม่ตำ�่ กว่าระดับคะแนน C หรือ แต้มระดับคะแนน
2.00 หรือเทียบเท่า
• จ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอโอนหน่วยกิตนับรวมกันแล้วต้องไม่
เกินสามในสี่ของจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
• รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่น จะไม่น�ำมาค�ำนวณ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว้นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต จากกรณีที่ศึกษา
ข้ามสถาบันการศึกษา
• การเที ย บรายวิ ช าหรื อ โอนหน่ ว ยกิ ต จะกระท�ำได้ ไ ม่ เ กิ น ชั้ น ปี แ ละภาคการศึ ก ษาที่
มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว
เอกสารประกอบการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
• ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทีส่ ถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ
• รายละเอียดประจ�ำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม
• หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
• นักศึกษาต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และต้องลงทะเบียนเรียน
โดยมีผลการศึกษาในหลักสูตรที่รับโอนเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จึงจะมีสิทธิ์ส�ำเร็จการ
ศึกษา และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
• ให้นักศึกษายื่นค�ำร้องขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิด
ภาคการศึกษาแรก ที่นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
3. การเทีียบความรู้้�และการให้้โอนหน่่วยกิิตจากการศึึกษานอกระบบและ/หรืือการศึึกษาต
ามอััธยาศััยเข้้าสู่่�การศึึกษาในระบบ
1. คุุณสมบััติิของผู้้�มีีสิิทธิ์์�ขอเทีียบโอนความรู้้�และการให้้หน่่วยกิิตให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับที่่�
สภามหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
2. การเทีียบโอนความรู้้�และการให้้หน่่วยกิิตให้้ใช้้เกณฑ์์ดัังนี้้�
• การเทีียบความรู้้�จะเทีียบเป็็นรายวิิชาหรืือกลุ่่�มรายวิิชาตามหลัักสููตรและระดัับการศึึกษา
ที่่�เปิิดสอนในหลัักสููตรระดัับปริิญญาตรีี
• วิธีการประเมินเพื่อการเปรียบเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาและ
เกณฑ์ตัดสินของการประเมินเป็นไปตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยก�ำหนด
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• ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าค่าระดับ C หรือ ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบ
เท่าส�ำหรับรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาระดับปริญญาตรีจงึ จะให้จ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุม่
รายวิชานัน้ แต่จะไม่ให้คา่ ระดับคะแนนสัญลักษณ์ และจะน�ำมาคิดคะแนนผลการเรียน หรือค�ำนวณ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
• การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีประเมิน
• การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เทียบโอนหน่วยกิต ได้รวมกันไม่เกินสามในสีข่ องจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่ขอเทียบ
• นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
การศึกษาข้ามสถาบัน
1. นักศึกษาข้ามสถาบัน หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมทีล่ งทะเบียนรายวิชาเพือ่ การ
ศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
อืน่ ทีล่ งทะเบียนรายวิชาเพือ่ ศึกษากับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยขอรับผลการศึกษาเพือ่ โอนหน่วยกิต
2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีเกณฑ์ดังนี้
• เป็นนักศึกษาทีล่ งทะเบียนในภาคการศึกษานัน้ เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายทีจ่ ะส�ำเร็จการ
ศึกษาและมหาวิทยาลัยไม่ได้เปิดสอนรายวิชานั้น
• สถาบันอุดมศึกษาทีน่ กั ศึกษาขอศึกษาข้ามสถาบันต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาทีส่ �ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการ
ศึกษาแล้ว และมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและรับรองระบบการวัดผล
• นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวต้องยื่นค�ำร้อง ก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า
2 สัปดาห์ เพื่อขออนุมัติ
• รายวิชาทีน่ กั ศึกษาขอศึกษาข้ามสถาบันต้องมีเนือ้ หาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามใน
สี่ของรายวิชาของมหาวิทยาลัย
• จ�ำนวนหน่วยกิตทีล่ งทะเบียนในภาคการศึกษาทีเ่ รียนข้ามสถาบัน การศึกษานับรวมแล้ว
ต้องไม่เกินจ�ำนวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ให้นักศึกษาลงทะเบียนต่อภาคการศึกษา และมี
รายวิชาที่ขอเรียนข้ามสถาบันได้ไม่เกิน 2 รายวิชา
• นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียนเรียนเพือ่ ศึกษาข้ามสถาบันต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ว่าด้วยการลงทะเบียนของสถาบันที่นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียน
• นักศึกษาต้องติดตามผลการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษานั้นๆ จัดส่งรายงานผลการ
ศึกษาโดยตรงต่อมหาวิทยาลัย
• กรณีนกั ศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน หากรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
มีเวลาเรียนที่ตรงกันกับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย จะไม่ได้รับอนุญาตให้
เรียนข้ามสถาบัน
3. การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าของนั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาอื่ น เพื่ อ ศึ ก ษากั บ
มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์ดังนี้
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• เป็นผู้ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายนอกและภายในประเทศ
• นักศึกษาต้องยื่นค�ำร้องต่อมหาวิทยาลัยก่อนเปิดการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อ
ขออนุมัติ
• นักศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทะเบียนต้องช�ำระค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยทุกประการ
นักศึกษาพิเศษ
1. นักศึกษาพิเศษ หมายถึง ผูท้ ปี่ ระสงค์ขอเข้าศึกษาในรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดย
ไม่ขอรับปริญญา
2. การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาพิเศษสามารถด�ำเนินการดังนี้
• ให้ผู้สมัครยื่นค�ำร้องขอเป็นนักศึกษาพิเศษ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนเปิดภาค
การศึกษา โดยระบุรายวิชาที่จะขอเข้าศึกษาและวัตถุประสงค์ในการขอเข้าศึกษา
• เมื่อได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา โดยช�ำระค่า
หน่วยกิต ค่าบ�ำรุง ค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
• การวัดผลและประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาพิเศษลงทะเบียนเรียนให้เป็น
ไปตามข้อบังคับการวัดและประเมินผลการศึกษา
• มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้สัมฤทธิบัตร หรือบันทึกการวัดและประเมินผลการศึกษา
ในรายวิชานั้น หรือทุกรายวิชาที่นักศึกษาพิเศษลงทะเบียนเรียนในใบรายงานรับรองผลการศึกษา
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้
การส�ำเร็จการศึกษา
1. เมือ่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆ ครบตามข้อก�ำหนดของหลักสูตรของคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัดและคาดว่าจะ
ส�ำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาแจ้งขอส�ำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
2. นักศึกษาที่จะได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ประกาศนียบัตร
• ออกให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา ส�ำหรับหลักสูตรฝึกอบรมหรือหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
• เป็นผู้ศึกษาหรือผู้ฝึกอบรม โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะ
เวลาตลอดหลักสูตร
• มีผลสัมฤทธิข์ องการประเมิน(หากมี) อยูใ่ นเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
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2.2 อนุุปริิญญา
• สอบได้้หน่่วยกิิตครบถ้้วนตามหลัักสููตรสาขาวิิชาใด สาขาวิิชาหนึ่่�งก่่อนถึึงขั้้�นได้้รัับ
ปริิญญาตรีีได้้รัับอนุุมััติิให้้มีีอนุุปริิญญา และได้้ระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสมไม่่ต่ำำ��กว่่า 2.00 หรืือสอบ
ได้้ครบทุุกลัักษณะวิิชาตามหลัักสููตรปริิญญาตรีี โดยมีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสมตลอดหลัักสููตร
ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์การสำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี แต่่ไม่่ต่ำำ��กว่่า 1.75 หรืือ สอบได้้ครบทุุกลัักษณะ
วิิชาตามโครงสร้้างหลัักสููตรระดัับอนุุปริิญญาตามเกณฑ์์มาตรฐานหลัักสููตรโดยมีีจำำ�นวนหน่่วยกิิต
ไม่่น้้อยกว่่า 90 หน่่วยกิิตใช้้เวลาศึึกษาไม่่เกิิน 6 ปีีการศึึกษา
• นักศึกษาทีโ่ อนมาจากสถาบันอืน่ ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนด
• มีความประพฤติดี และไม่มีหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย
2.3 ปริญญาบัตร
• สอบได้หน่วยกิตครบถ้วนตามสาขาวิชาที่ศึกษาและครบทุกรายวิชาที่ก�ำหนดไว้ใน
หลักสูตรปริญญาตรี
• มีระดับคะแนนสะสม (CGPA) ของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ศึกษาไม่ต�่ำกว่า 2.00
• มีผลการศึกษาไม่ต�่ำกว่า C ในรายวิชาที่หลักสูตรก�ำหนด
• มีความประพฤติดี และไม่มีหนี้สิ้นผูกพันกับมหาวิทยาลัย
• นักศึกษาที่โอนหน่วยกิตมาจากสถาบันอื่นต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
3. สภามหาวิทยาลัยจะเป็นผูอ้ นุมตั กิ ารส�ำเร็จการศึกษาและการให้อนุปริญญาและปริญญา
4. การให้ปริญญาเกียรตินิยม นักศึกษาที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาบันฑิตเกียรตินิยม
ต้องมีผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
4.1 ปริิญญาเกีียรติินิิยมอัันดัับหนึ่่�ง ให้้แก่่นัักศึึกษาที่่�
4.1.1 สอบได้้ครบทุุกรายวิิชาตามหลัักสููตร และมีีระยะเวลาเรีียนอย่่างมากไม่่เกิิน
จำำ�นวนภาคการศึึกษาปกติิติิดต่่อกัันตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในหลัักสููตร
4.1.2 สอบได้้แต้้มระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสมตั้้�งแต่่ 3.50 ขึ้้�นไป
4.1.3 ไม่่เคยสอบตกหรืือไม่่เคยลงทะเบีียนเรีียนซ้ำำ��ในรายวิิชาใดของมหาวิิทยาลััย
4.1.4 นัักศึึกษาที่่�มีีการเทีียบโอนรายวิิชาจากสถาบัันอื่่�นไม่่มีีสิิทธิ์์�ได้้รัับปริิญญา
เกีียรติินิิยมอัันดัับหนึ่่�ง
4.2 ปริิญญาเกีียรติินิิยมอัันดัับสอง ให้้แก่่นัักศึึกษาที่่�
4.2.1 สอบได้้ครบทุุกรายวิิชาตามหลัักสููตร และมีีระยะเวลาเรีียนอย่่างมากไม่่เกิิน
จำำ�นวนภาคการศึึกษาปกติิติิดต่่อกัันตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในหลัักสููตร
4.2.2 สอบได้้แต้้มระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสะสมตั้้�งแต่่ 3.25 แต่่ไม่่ถึึง 3.50
4.2.3 ไม่่เคยสอบตกหรืือไม่่เคยลงทะเบีียนเรีียนซ้ำำ��ในรายวิิชาใดของมหาวิิทยาลััย
4.2.4 นัักศึึกษาที่่�มีีการเทีียบโอนรายวิิชาจากสถาบัันอื่่�นไม่่มีีสิิทธิ์์�ได้้รัับปริิญญา
เกีียรติินิิยมอัันดัับสอง
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หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

112

SCHOOL OF
INTERDISCIPLINARY
TECHNOLOGY AND
INNOVATION
คณะสหวิทยาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
www.spu.ac.th/fac/SITI

113

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
รองอธิการบดี
และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ว ศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng. (Civil Engineering) University of Florida, USA.
Ph.D. (Civil Engineering) University of Florida, USA.
e-mail : wirat.le@spu.ac.th

ผศ.ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
คบ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : sirinthorn.si@spu.ac.th

ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. (การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : kriangkrai.sa@spu.ac.th

เจนจีรา บูรพามงคลชัย
รักษาการผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการ

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : jenjeera.bu@spu.ac.th
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คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts Program (B.A.)
• สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Interdisciplinary Technology and Innovation หรือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Sciences Program (B.S.)
• สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Interdisciplinary Technology and Innovation
จะดีกว่าไหม ถ้าเลือกเรียนสิ่งที่ชอบได้ไม่จำ�กัด? แห่งแรกในประเทศไทย ที่
นักศึกษาออกแบบชีวิตได้ตั้งแต่การเรียน กับ สาขาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เลือกเรียนได้จาก 12 คณะ ฟิวส์ชั่นทุกความชอบ ฉีกกฏกรอบเดิมๆ เพิ่ม
ความสามารถให้ตนเองได้หลายหลาย เพือ่ เข้าสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการหรือบุคลากรที่
มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
ออกแบบชีวติ ได้ตงั้ แต่เริม่ เรียน ฉีกกฎการเรียนแบบเก่าๆ สูก่ ารเรียนรูปแบบใหม่
ชอบวิศวกรรม แต่อยากเรียนสถาปัตยกรรม ก็เลือกเรียนได้ตามความสนใจ จาก 12
คณะ 68 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญาจากต่างประเทศ
พร้อมมีอาจารย์เป็นโค้ชส่วนตัวแนะนำ�วางแผนลงมือปฏิบตั จิ ริง Active Learning เรียนรู้
การทำ�งานจริงจากสถานประกอบการชั้นนำ�  ต่อยอดความรู้จากทุกสาขาที่สนใจ
สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมนำ�เสนอผลงานบนเวทีในระดับมืออาชีพ เปิดโอกาส
ต่อยอดในการทำ�งานร่วมกับองค์กรชั้นนำ�ระดับประเทศ
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สาขานี้เรียนอะไร
เรียนวิศวะแล้วอยากเรียนสถาปัตย์ หรือ เรียนบริหารแล้วอยากเป็นนักบิน? งัน้ อย่ารอช้า สาขา
วิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาสุดปัง ตอบโจทย์คนรุน่ ใหม่ อยากเรียนอะไรก็เลือก
เองได้! โดยไม่จำ�กัดคณะหรือสาขา ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามใจ เต็มสิบกับเรียนที่เน้นความคิด
เชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการเรียนรูใ้ นห้องเรียน ประดิษฐ์ความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ สุดเจ๋ง พร้อม
ช่องทางการเรียนทีม่ หี ลักสูตรต่อยอดได้ไกลถึงต่างประเทศ เหมาะกับนักศึกษาทีอ่ ยากเป็นผูป้ ระกอบ
การหรือบุคลากรที่มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะใน
ด้านการสือ่ สาร สามารถบริหารจัดการและสามารถนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่ไปปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัทข้ามชาติ องค์กรระหว่างประเทศ ธุรกิจนำ�เข้าส่งออก อุตสาหกรรม
การบริการ ในตำ�แหน่งต่างๆ เช่น
• เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทข้ามชาติ  นักวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ ล่ามแปลภาษา
• เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ เจ้าหน้าที่นำ�เข้า-ส่งออก เจ้าหน้าที่ประสานงานการค้าออนไลน์
• เจ้าหน้าที่ธุรการภาครัฐและภาคเอกชน ผู้จัดการระดับกลาง ภาคการเงิน ภาคการค้าปลีก
ผู้เชี่ยวชาญด้านพนักงานสัมพันธ์ ผู้ช่วยด้านการบริหารการจัดจำ�หน่ายและการขนส่ง
• ผู้บริหารด้านการตลาด การวิจัยตลาด การขายและโฆษณา
• ผูป้ ระกอบการ เจ้าของธุรกิจขายปลีก เจ้าของธุรกิจนำ�เข้าส่งออก ตัวแทนการท่องเทีย่ ว บริการ
ให้คำ�ปรึกษา เจ้าของร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆ
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
• กลุ่มวิชาเอกบังคับ
• กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
โดยรายละเอียดวิชา เป็นไปตามรายวิชาทีก่ �ำ หนดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
2. หมวดวิชาเฉพาะ
75 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
30 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
BUS208 ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม
3(3-0-6)
BUS211 พลวัตทางการตลาด
3(3-0-6)
BUS308 องค์กรในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
CMM308 การสื่อสารเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
IAI110
การออกแบบแนวคิดเชิงนวัตกรรม
3(3-0-6)
IAI113
การเพิ่มมูลค่าทางการคิดเชิงนวัตกรรม
3(3-0-6)
IAI201
การจัดการเชิงนวัตกรรม
3(3-0-6)
IAI203
การจัดการอาชีพสมัยใหม่
3(3-0-6)
IAI490
โครงงานสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
ICT307 เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
45 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาโท หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพพื้น
ฐาน ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม อย่างน้อย 2 กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาละ 15 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต และ/หรือรายวิชาข้างล่างนี้เพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะหากไม่สามารถเลือกได้ตามเกณฑ์ด้านบนให้ขึ้น
อยู่กับดุลยพินิจของคณะ โดยถ้านักศึกษาเลือกครบตามเกณฑ์ที่กำ�หนดนักศึกษาจะได้รับการระบุ
Concentration ในกลุ่มรายวิชานั้นๆ ในใบรับรองผลการศึกษา
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IAI103
การตลาดเชิงบูรณาการสำ�หรับธุรกิจนำ�เที่ยว
3(3-0-6)
IAI105
ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจ
3(3-0-6)
IAI210
เศรษฐศาสตร์และการเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม
3(3-0-6)
IAI214
ความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
IAI218
จิตวิทยาและพฤติกรรมองค์กร
3(3-0-6)
IAI222
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
IAI226
การประยุกต์ใช้ IOT สำ�หรับธุรกิจ
3(3-0-6)
IAI235
การจัดการกระบวนการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
IAI239
การออกแบบประสบการณ์และส่วนประสานงานผู้ใช้
3(3-0-6)
IAI243
การปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยดิจิทัล
3(3-0-6)
IAI251
การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
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IAI301
IAI313
IAI315
IAI321
IAI324
IAI327
IAI329
IAI333
IAI334
IAI335
IAI336
IAI345
IAI351
IAI359
IAI362
IAI365
IAI435
IAI438
IAI456
IAI468
IAI469
IAI471
WIL331
WIL361
WIL431
WIL461

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริบทองค์กรทางสังคม
นวัตกรรมบริการ
การสร้างธุรกิจใหม่
พลวัตของบริษัทข้ามชาติ
การดำ�เนินงานและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การบ่มเพาะธุรกิจใหม่
นวัตกรรมการถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ
นวัตกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นมือถือในการแต่งภาพ
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
นวัตกรรมการใช้มือถือในการตัดต่อวีดีโอและภาพเบื้องต้น
การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมและ AI ในการใช้ชีวิต
ออกแบบชีวิตด้วยตัวเอง
ดิจิทัลสำ�หรับงานบริหารจัดการงานเลี้ยงและที่พัก
หัวข้อพิเศษด้านสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1
บูรณาการแห่งการคิด
หัวข้อพิเศษด้านสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2
หัวข้อพิเศษด้านสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3
การบริหารจัดการโครงการและเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัล
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
กฎหมายเพื่อการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่
โลจิสติกส์สำ�หรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 1
การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 3
การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 2
การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 4

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(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
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)
3(0-20-0)
3(0-20-0)
6(0-40-0)
6(0-40-0)

3. วิชาเลือกเสรี
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
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พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง
คณบดี

วท.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน) โรงเรียนนายเรืออากาศ
e-mail : pitthaporn.gl@spu.ac.th

พลอากาศตรี มนตรี ฑีฆะบุตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรืออากาศ
วท.ม. (การบริหารการบิน) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
e-mail : montri.th@spu.ac.th

นายพิสุทธิ์  รัตนแสนวงษ์

คอ.บ. (วิศวกรรมเครือ่ งกล) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
e-mail : pisut.ru@spu.ac.th

นางจีรวรรณ พัฒนภักดี
ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพระนคร
ศศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : jeerawan.pa@spu.ac.th
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วิทยาลัยการบินและคมนาคม
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science Program (B.Sc.)
• สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน
(Aviation Safety Management)
อุตสาหกรรมการบินเป็นธุรกิจทีม่ กี ารเจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของ
ประเทศ ส่งผลให้ภาครัฐเห็นความสำ�คัญและเร่งผลักดันธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน
ของประเทศให้ทันสมัย ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และได้มาตรฐานสากล เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระดับ
ประเทศและระดับสากล ทั้งการเปิดการค้าเสรี การเปิดน่านฟ้าเสรี การทำ�บันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี ระดับระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจและ
อืน่ ๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญทีช่ ว่ ยกระตุน้
เศรษฐกิจของประเทศ ให้มคี วามสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ภายใต้บริบท
แห่งความเป็นไทย แต่ในปัจจุบนั พบว่าการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับอุตสาหกรรมการบินยังมีอยู่ในวงจำ�กัด ทำ�ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน ส่งผลให้สนาม
บินในประเทศหลายแห่งมีการใช้ลดลงหรือถึงขัน้ ต้องปิดตัวลง รัฐต้องสูญเสียค่าใช้จา่ ย
ในการบำ�รุงรักษา สูญเสียงบประมาณเป็นจำ�นวนมาก
มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตทางด้านการบิน มีความ
พร้อมทัง้ ด้านอาจารย์ผสู้ อน สถานที่ อุปกรณ์การสอน และแหล่งฝึกปฏิบตั ไิ ด้พจิ ารณา
และเห็ น ว่ า การเปิ ด ดำ � เนิ น การสอนหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการความปลอดภัยการบิน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิง
วิชาการในด้านการบินในระดับสูง สามารถนำ�ผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
งานด้านการบิน สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเทศชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการบินของประเทศซึง่ มีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทางตามนโยบายของประเทศ อันจะช่วยสังคมและ
ส่งเสริมพืน้ ฐานทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศให้มคี วามมัน่ คงและเจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง จึงต้องมีการจัดทำ�หลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อ
ให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานกำ�หนด
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วัตถุประสงค์
1. มีความรูค้ วามสามารถและทักษะทางวิชาการเพือ่ การประกอบวิชาชีพด้านความปลอดภัยการ
บิน โดยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทคโนโลยีและ
วิทยาการที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำ�งานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เป็นผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และ
สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ดี มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
5. มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและวิทยาการที่
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
6. คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้ง ในชีวิตประจำ�วันและที่เกี่ยว
กับการปฏิบัติงาน
7. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและวิทยาการที่
ทันสมัยอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการศึกษาค้นคว้าและนำ�ผลการวิจยั มาประยุกต์ใช้ซงึ่ จะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนา
ตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
8. มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
9. มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริม
และดำ�รงไว้ซงึ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทีด่ งี ามและสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาชีพเลือก
2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

128
30
89
26
33
15
15
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกรายละเอียดวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
89 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
26 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ASM112 การค้นหาช่วยชีวิตและการฝึกการยังชีพ
3(3-0-6)
ASM114 ภาวะผู้นำ�ด้านความปลอดภัยและความเป็นมืออาชีพด้านการบิน
3(3-0-6)
ASM210 หลักการความปลอดภัยการบิน
1(1-0-2)
ASM219 หลักการบินขั้นพื้นฐาน
1(1-0-2)
CHM111 เคมีประยุกต์เพื่อการบิน
3(3-0-6)
ENG118 ภาษาอังกฤษการจัดการการบิน 2
3(2-2-5)
ENG217 ภาษาอังกฤษการจัดการการบิน 3
3(2-2-5)
ENG218 ภาษาอังกฤษสำ�หรับการบิน
3(3-0-6)
MAT110 คณิตศาสตร์ประยุกต์เพื่อการบิน
3(3-0-6)
PHY113 ฟิสิกส์ประยุกต์เพื่อการบิน
3(3-0-6)
2.2 วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ASM222 ความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัย
ASM224 การสอบสวนสืบสวนอากาศยานอุบัติการณ์อุบัติเหตุ
ASM225 ระบบการจัดการความปลอดภัย
ASM226 มนุษย์ปัจจัยในการป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุ
ASM320 มาตรฐานอาชีพการบินและแนวคิดเชิงระบบ
ASM323 กฏระเบียบ และข้อบังคับด้านการบิน
ASM325 อุตุนิยมวิทยาการบิน
ASM326 ระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศ
ASM329 จริยธรรมในอุตสาหกรรมการบิน
ASM498 เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการความปลอดภัยการบิน
ASM499 สหกิจศึกษาการจัดการความปลอดภัยการบิน

33 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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(2-0-4)
1(0-2-1)
6(0-40-0)

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนรายวิชา ASM499 สหกิจศึกษาการจัดการความปลอดภัย
การบิน ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุม่ วิชาชีพเลือกดังต่อไปนีแ้ ทนจำ�นวน 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต
โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
APM437 ระบบการขนส่งทางอากาศ
3(3-0-6)
SSM437 การบริหารทรัพยากรการบิน
3(3-0-6)
2.3 วิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ จำ�นวน 15 หน่วยกิต ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะ
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กลุ่มนักบินส่วนบุคคลและนักบินพาณิชย์ (Private and Commercial Pilot)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PCP331* ความรู้การบินเกี่ยวกับนักบินส่วนบุคคล 1
3(3-0-6)
PCP332* ความรู้การบินเกี่ยวกับนักบินส่วนบุคคล 2
3(3-0-6)
PCP431* สรีรวิทยาการบิน
3(3-0-6)
PCP432* อากาศพลศาสตร์
3(3-0-6)
PCP433* ความรู้การบินเกี่ยวกับนักบินพาณิชย์ 1
3(3-0-6)
PCP434 เทคนิคเฉพาะแบบอากาศยานเครื่องยนต์เดียว
3(3-0-6)
PCP436 เทคนิคเฉพาะแบบอากาศยานมากกว่าหนึ่งเครื่องยนต์
3(3-0-6)
หมายเหตุ : เครื่องหมาย* เป็นกลุ่มวิชาชีพเลือกที่นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อไปเป็นนักบินพาณิชย์
โดยต้องไปเรียนกับโรงเรียนสอนนักบินจริง  
กลุ่มการจัดการสนามบินและสินค้าทางอากาศ (Airport and Air Cargo Management)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
APM331 การดำ�เนินงานท่าอากาศยาน
3(3-0-6)
APM332 การขนส่งสินค้าทางอากาศ
3(2-2-5)
APM433 ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้าและพิธีการศุลกากร
3(2-2-5)
APM435 การจัดการบริการภาคพื้น
3(2-2-5)
APM438 การบินกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
APM439 การควบคุมน้ำ�หนักและความสมดุลของอากาศยาน
และการใช้หน่วยโหลดอุปกรณ์
3(2-2-5)
กลุ่มการจัดการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security Management)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
SSM331 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
3(3-0-6)
SSM332 การควบคุมอันตรายด้านอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
SSM433 กฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
SSM434 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความปลอดภัย
3(3-0-6)
SSM438 พลวัตกลุ่มและการทำ�งานเป็นทีมเพื่อความปลอดภัย
3(3-0-6)
SSM439 การป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
กลุ่มการจัดการความปลอดภัยการคมนาคม (Transportation Safety Management)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
TSM331 ระบบการจัดการความปลอดภัยในการคมนาคม  
3(3-0-6)
TSM332 การจัดการความเสี่ยงในการดำ�เนินงานด้านการขนส่ง
3(3-0-6)
TSM433 การวิเคราะห์สาเหตุต้นตอ
3(3-0-6)
TSM434 มนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม
3(3-0-6)
TSM435 การสอบสวนมนุษย์ปัจจัยในอุบัติเหตุด้านการคมนาคม
3(3-0-6)
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TSM436
TSM437

ระบบสารสนเทศความปลอดภัยทางถนน
การจัดการความปลอดภัยในการจราจรบนถนน

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

กลุ่มศึกษาร่วมนานาชาติ (Trans International Study)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ASM330 การศึกษาด้านการบินเบื้องต้น
ASM331 วิทยาศาสตร์การบิน
ASM332 การดำ�เนินงานและการออกแบบของสายการบิน
ASM333 การบินระหว่างประเทศ
ASM334 การเดินอากาศ
ASM335 ระบบการเดินอากาศ
ASM336 การจัดการความปลอดภัย
ASM337 เศรษฐศาสตร์การบิน
ASM338 การรักษาความปลอดภัยการบินและการจัดการความเสี่ยง
ASM339 มนุษย์ปัจจัยการบินร่วมสมัย

หน่วยกิต
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)

หรือเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  
รหัสวิชา ชื่อวิชา
WIL331 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 1
WIL361 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 3
WIL431 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 2
WIL461
การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 4

หน่วยกิต
3(0-20-0)
6(0-40-0)
3(0-20-0)
6(0-40-0)

2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนจากวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอกของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำ�นวน 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
นักศึกษาในคณะเลือกเรียน จากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
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วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาสาขาอื่น  
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มการจัดการการบิน (Aviation Management)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
APM437 ระบบการขนส่งทางอากาศ
APM438 การบินกับสิ่งแวดล้อม
PCP433 ความรู้การบินเกี่ยวกับนักบินพาณิชย์ 1
PCP436 เทคนิคเฉพาะแบบอากาศยานมากกว่าหนึ่งเครื่องยนต์
SSM437 การบริหารทรัพยากรการบิน
SSM438 พลวัตกลุ่มและการทำ�งานเป็นทีมเพื่อความปลอดภัย
TSM436 ระบบสารสนเทศความปลอดภัยทางถนน
TSM437 การจัดการความปลอดภัยในการจราจรบนถนน

หน่วยกิต
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)

กลุ่มการจัดการสนามบินและสินค้าทางอากาศ (Airport and Air Cargo Management)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
APM331 การดำ�เนินงานท่าอากาศยาน
3(3-0-6)
APM332 การขนส่งสินค้าทางอากาศ
3(2-2-5)
APM433 ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้าและพิธีการศุลกากร
3(2-2-5)
APM435 การจัดการบริการภาคพื้น
3(2-2-5)
APM439 การควบคุมน้ำ�หนักและความสมดุลของอากาศยาน
และการใช้หน่วยโหลดอุปกรณ์
3(2-2-5)
กลุ่มการจัดการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security Management)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
SSM331 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
3(3-0-6)
SSM332 การควบคุมอันตรายด้านอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
SSM433 กฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
SSM434 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความปลอดภัย
3(3-0-6)
SSM439 การป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
กลุ่มการจัดการความปลอดภัยการคมนาคม (Transportation Safety Management)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
TSM331 ระบบการจัดการความปลอดภัยในการคมนาคม
3(3-0-6)
TSM332 การจัดการความเสี่ยงในการดำ�เนินงานด้านการขนส่ง
3(3-0-6)
TSM433 การวิเคราะห์สาเหตุต้นตอ
3(3-0-6)
TSM434 มนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม
3(3-0-6)
TSM435 การสอบสวนมนุษย์ปัจจัยในอุบัติเหตุด้านการคมนาคม
3(3-0-6)
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วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
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Victoria Bar School, Melbourne, Australia
e-mail : pearaya.su@spu.ac.th

ดร.ปณต อัศวชัย
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

B.Com.Art (International Program)
Major in Public Relations Bangkok University International College
( BUIC ), Bangkok
M.S. (Tourism and International Hospitality) Perpignan University, France.
Silpakorn University International College (SUIC)
M.B.A. (Hotel and Tourism Management) International Program,
Silpakorn University International College (SUIC)
Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism) International Program,
Faculty of Architecture,Silpakorn University
e-mail : panot.as@spu.ac.th

ดร.นครินทร์ ทั่งทอง
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ
วท.บ. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. (การจัดการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : nakarin.th@spu.ac.th

นางสาวสายฝน กล้าเดินดง
ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. (การจัดการองค์การ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : saifon.kl@spu.ac.th
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วิทยาลัยการท่องเทีย่ วและการบริการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts Program (B.A.)
• สาขาวิชาธุรกิจการบิน
(Airline Business)
• สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ
(Hospitality Management for Cruise Lines Business)
• สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์
(Hotel and MICE Management)
• สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
(Tourism and MICE Management)
วิทยาลัยการท่อ งเที่ยวและการบริ การ มุ่ งมั่ น ที่ จะสร้ างบุ คลากรที่ มี ความรู้
ความสามารถด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในภูมิภาคเอเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รัฐบาลไทยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริการใน
ภูมิภาคหลังการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซี่ยน ยิ่งกว่านั้น ยังมีความตั้งใจจะพัฒนาขีด
ความสามารถและประสิทธภาพของบุคลากรให้สู่ระดับสากล อีกทั้งได้จัดเตรียมความ
พร้อมด้านอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากร
มืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการโรงแรม ธุรกิจการบิน การท่องเที่ยวและธุรกิจเรือ
สำ�ราญ เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะด้านการท่องเที่ยวและมีจิตวิญญาณด้านการ
บริการเต็มรูปแบบ
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สาขาวิชาธุรกิจการบิน
“เราสร้างมืออาชีพสู่โลกธุรกิจการบิน”
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน
ธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรได้บรู ณาการศาสตร์ตา่ งๆ และรวบรวมองค์ความรูเ้ กีย่ วกับงานธุรกิจการ
บินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความ
สามารถจากผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบิน ทีส่ อดคล้องกับเนือ้ หาวิชา
ทีเ่ รียน โดยเน้นทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั เิ พือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความสามารถและเป็นทีย่ อมรับของ
ตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน ทีย่ งั่ ยืน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคพืน้ เอเซีย-แปซิฟคิ หลักสูตร
ได้ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริการการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
อนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นอกจากนี้ในหลักสูตรยังมีการมุ่งเน้นภาษาต่างประเทศ ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาทีส่ าม ซึง่ เป็นจุดแข็งของคณะในการบริหารจัดการสาขาวิชาธุรกิจการบินให้
เป็นไปตามปณิธาน ดังกล่าวข้างต้น การจัดการศึกษาจึงเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ
ภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้ นักศึกษาจะมีโอกาส
ได้เรียนรูฝ้ กึ ฝน และหาประสบการณ์จากการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร และการลงมือปฏิบตั ิ
งานจริงเสมือนเป็นเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานในองค์กรทีม่ ชี อื่ เสียงทางด้านธุรกิจการบินทัง้ ในภาครัฐ
และเอกชน เนื่องจากมีเครือข่ายการตกลงให้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบัน
การศึกษา และหน่วยงานทีภ่ าครัฐและเอกชนทีม่ ชี อื่ เสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น
บริษัทการบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
		 โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
บัณฑิตของสาขาวิชาธุรกิจการบินสามารถนำ�ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพ
ต่างๆ ในธุรกิจการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน พนักงานบริการผูโ้ ดยสารภาคพืน้ พนักงาน
ในหน่วยงานขนส่งสินค้าอากาศ พนักงานอาคารและคลังสินค้า พนักงานหน่วยงานโภชนาการและ
ครัวการบิน พนักงานหน่วยงานการจัดการตารางบิน พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสายการบิน
พนักงานอำ�นวยการบิน (Flight Dispatcher) พนักงานในแผนกสำ�รองทีน่ งั่ และงานบัตรโดยสาร ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีโอกาสทางอาชีพในองค์กร หรือธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การ
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางอากาศ สำ�นักงานตำ�รวจตรวจคน
เข้าเมือง และแผนกสำ�รองที่นั่งและจัดจำ�หน่ายบัตรโดยสารของบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว การ
จัดการธุรกิจการบินและการขนส่งสินค้าอากาศ บริษัทขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ บริษัทนำ�เข้าและ
ส่งออก บริษัทการบินพาณิชย์ บริษัทจำ�หน่ายตั๋วโดยสารสายการบิน ท่าอากาศยานทั้งของภาครัฐ
และเอกชน งานบริการลูกค้าภาคพื้นดิน (Ground Handling Services) ธุรกิจสินค้าปลอดภาษี ฯลฯ
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โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาชีพเลือก
2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
85
24
31
15
15
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
85
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
24  
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ALB117 ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน
CTH111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
CTH113 การพัฒนาบุคลิกภาพและอัตลักษณ์เพื่องานบริการ   
CTH114 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
CTH115 จิตวิทยาการบริการ
CTH211 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
CTH216 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
CTH232 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

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

2.2 วิชาชีพบังคับ
31 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ALB212 กฎหมายการบิน
3(3-0-6)
ALB221 การจัดการและการดำ�เนินงานท่าอากาศยาน
3(3-0-6)
ALB230 การบริการและภาษาอังกฤษสำ�หรับการบริการผู้โดยสารสายการบิน
3(2-2-5)
ALB241 การขนส่งสินค้าทางอากาศ
3(3-0-6)
ALB324 โภชนาการและครัวการบิน
3(3-0-6)
ALB326 การสำ�รองที่นั่งและงานบัตรโดยสาร
3(2-2-5)
ALB327 การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
3(2-2-5)
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ALB311
ALB498
ALB499

การขายและการตลาดสำ�หรับอุตสาหกรรมการบริการ
เตรียมสหกิจศึกษาด้านธุรกิจการบิน
สหกิจศึกษาด้านธุรกิจการบิน

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

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนรายวิชา ALB499  สหกิจศึกษาด้านธุรกิจการบิน  ให้เลือก
เรียนรายวิชาในวิชาชีพเลือกแทน จำ�นวน 2 รายวิชารวม 6 หน่วยกิต โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
2.3 วิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
โดยนักศึกษาเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
กลุ่มธุรกิจการบิน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ALB229 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
ALB232 การเตรียมความพร้อมเพื่องานบริการบนเครื่องบิน
3(2-2-5)
ALB233 การจัดการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ�
3(3-0-6)
ALB234 การบริการหลุมจอดสายการบิน
3(3-0-6)
ALB235 อุตสาหกรรมการบินกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
ALB236 นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยทางการบิน
3(3-0-6)
ALB237 การบริหารข่าวสารและประชาสัมพันธ์เพื่ออุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
ALB238 การจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
ALB242 การบริการจราจรทางอากาศและตารางการบิน
3(3-0-6)
ALB243 การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำ�หรับอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
ALB312 การบริหารเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมสำ�หรับอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
ALB323 การบริหารทรัพยากรการบิน
3(3-0-6)
ALB328 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
2(1-2-5)
ALB331 การพยากรณ์ด้านการบินและอุตุนิยมวิทยาการบิน
3(3-0-6)
ALB333 ราคาและบัตรโดยสาร
3(2-2-5)
ALB334 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(3-0-6)
ALB335 โลจิสติกส์ด้านการขนส่งทางอากาศ
3(3-0-6)
ALB337 การบริการสำ�หรับผู้สูงวัยในอุตสาหกรรมการบิน      
3(3-0-6)
ALB421 สัมมนาอุตสาหกรรมการบิน
3(2-2-5)
ALB430 หัวข้อเฉพาะในอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
WIL331 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 1
3(0-20-0)
WIL431 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 2
3(0-20-0)
WIL361 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 3
6(0-40-0)
WIL461 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 4
6(0-40-0)
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กลุ่มทักษะภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ENG335 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENG338 การเตรียมตัวเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษแบบสมิทธิภาพ
CHN211 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
CHN212 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
CHN215 ทักษะการอ่านภาษาจีน

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

กลุ่มทักษะภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (ภาษาอังกฤษแลภาษาญี่ปุ่น)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ENG335 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENG338 การเตรียมตัวเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษแบบสมิทธิภาพ
JPN211 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1
JPN212 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 2
JPN215 ทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น

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

กลุ่มทักษะภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ENG335 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
ENG338 การเตรียมตัวเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษแบบสมิทธิภาพ
3(2-2-5)
FRN211 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส  1
3(2-2-5)
FRN212 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
FRN215 ทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศส  
3(2-2-5)
กลุ่มทักษะภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (ภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ENG335 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENG338 การเตรียมตัวเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษแบบสมิทธิภาพ
KOR211 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1
KOR212 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี  2
KOR215 ทักษะการอ่านภาษาเกาหลี

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

2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพ
พื้นฐาน ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา ทีเ่ ปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทัง้ หลักสูตร
ภาษาไทยและหลักนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ALB117
ALB221
ALB230
ALB241
ALB311
ALB326
ALB327
ALB337

ชื่อวิชา
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน
การจัดการและการดำ�เนินงานท่าอากาศยาน
การบริการและภาษาอังกฤษสำ�หรับการบริการผู้โดยสารสายการบิน
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
การขายและการตลาดสำ�หรับอุตสาหกรรมการบริการ
การสำ�รองที่นั่งและงานบัตรโดยสาร
การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
การบริการสำ�หรับผู้สูงวัยในอุตสาหกรรมการบิน
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

สาขาวิชาการจัดการ
บริการธุรกิจเรือสำ�ราญ
เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนด้านการจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ ในงานบริการและการจัดการ
อาทิ ด้านงานส่วนหน้า (Front Office) ด้านงานห้องพัก (Housekeeping) และด้านบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม (Food & Beverage Service) บนเรือสำ�ราญ หลักสูตรเป็นไปตาม IMO : International
Marine Organization โดยฝึกอบรมด้านวิชา “ความรู้พื้นฐานคนประจำ�เรือ” 4 หลักสูตรมาตรฐาน
เพื่อเป็นใบเบิกทางในการขอทำ� “หนังสือคนประจำ�เรือ” (Seaman Book) กับกรมเจ้าท่าได้โดยตรง
หลังจากจบหลักสูตร โดยความร่วมมือกับ “โรงเรียนเดินเรือสากล” ทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานจาก
MIO และเป็นไปตามการรับรองของกรมเจ้าท่า มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษา โดยนักศึกษา
จะได้รับการเรียนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษที่ใช้สำ�หรับคนเรือโดยเฉพาะ
Marlins Test เพือ่ คนทำ�งานเรือ และความร่วมมือกับหน่วยงานและบริษทั จัดหางานจากเรือสำ�ราญใน
ประเทศไทย เพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษาในการสมัครงานบนเรือสำ�ราญทีม่ ชี อื เสียงทัว่ โลก
เหมาะอย่างยิง่ สำ�หรับนักศึกษารุน่ ใหม่ทมี่ ใี จรักงานบริการ และสนใจทำ�งานเก็บเกีย่ วประสบการณ์
แปลกใหม่ในต่างแดน ที่ต้องการสร้างฐานะและรายได้ในระยะเวลาสั้นๆ ของชิวิตการทำ�งาน
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
บัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ สามารถนำ�ความรู้และประสบการณ์
ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น
• ธุรกิจเรือสำ�ราญทั้งในและต่างประเทศ เช่น พนักงานต้อนรับ (Receptionist) พนักงานแม่
บ้าน (Housekeeper) พนักงานบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ (Food and Beverage Service) พนักงาน
จัดเลี้ยง (Banquet Staff) งาน Event Barista และ Bartender เป็นต้น
• ธุรกิจที่พักแรม เช่น ผู้จัดการสำ�นักงานส่วนหน้า (Front Office Manager) พนักงานต้อนรับ
(Receptionist)
• พนักงานสำ�รองห้องพัก (Reservation Officer) เจ้าหน้าที่อำ�นวยความสะดวก (Concierge)
หัวหน้าแผนกแม่บา้ น (Executive Housekeeper) หัวหน้าแม่บา้ น (Head Housekeeper) หัวหน้าห้องผ้า
(Linen Room Supervisor)
• ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ เช่น ผูจ้ ดั การฝ่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ (Food and Beverage Manager)
ผูจ้ ดั การห้องอาหาร (Restaurant Manager) หัวหน้าพนักงานเสิรฟ์ (Head Waiter/ Waitress) พนักงาน
เสิร์ฟอาวุโสประจำ�เขต (Station Waiter/ Waitress)
• ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น พนักงานประสานงาน การประชุมและแสดงสินค้า
(Meeting Convention and Exhibition Coordination Officer) พนักงานขายและการตลาด (Marketing
and Sales Officer) พนักงานวางแผนและดำ�เนินการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events Planning
Officer)
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โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาชีพเลือก
2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

130
30
85
24
31
15
15
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
85 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CLB112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเรือสำ�ราญ
3(3-0-6)
CTH111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
CTH113 การพัฒนาบุคลิกภาพและอัตลักษณ์เพื่องานบริการ  
3(2-2-5)
CTH114 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
CTH115 จิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
CTH211 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(2-2-5)
CTH216 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
CTH232 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
2.2 วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CLB324 ความรู้พื้นฐานสำ�หรับคนประจำ�เรือ 1
CLB325 ความรู้พื้นฐานสำ�หรับคนประจำ�เรือ 2
CLB326 การปฎิบัติการดำ�เนินงานการบริการท่าเรือสำ�ราญ
CLB335 กฎหมายแรงงานทางทะเลและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
CLB422 สัมมนาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ
CLB423 ภาษาอังกฤษสำ�หรับการสอบ Marlins Test
CLB498 เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ
CLB499 สหกิจศึกษาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ
HMM212 การดำ�เนินงานแม่บ้าน
HMM215 การจัดการงานส่วนหน้าและห้องพัก

31 หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
6(0-40-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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HMM221 การดำ�เนินงานและการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มสำ�หรับธุรกิจโรงแรมและไมซ์
3(2-2-5)
หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนรายวิชา CLB499 สหกิจศึกษาการจัดการบริการธุรกิจเรือ
สำ�ราญ ให้เลือกเรียนจำ�นวน 2 วิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
1. CLB299 ประสบการณ์การทำ�งาน 3(0-20-0) หน่วยกิต
2. วิชาชีพเลือก จำ�นวน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
2.3 วิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
กลุ่มการจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CLB327 ภาษาอังกฤษเพื่อทางทะเล
3(2-2-5)
CLB431 พลวัตอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
CLB432 การจัดการธุรกิจสำ�หรับเรือสำ�ราญ
3(3-0-6)
HMM318 การดำ�เนินงานห้องดอกไม้เพื่อการตกแต่งสถานที่
3(2-2-5)
HMM323 การจัดการและดำ�เนินงานบาร์และเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
HMM324 การจัดการและดำ�เนินงานธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่
3(0-6-3)
HMM326 การจัดการธุรกิจจัดเลี้ยง
3(3-0-6)
HMM329 การดำ�เนินงานการครัวและการประกอบอาหาร
3(2-2-5)
TMT233 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3(3-0-6)
TMT333 การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล
3(3-0-6)
กลุ่มภาษาอังกฤษและภาษาจีน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ENG335 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENG338 การเตรียมตัวเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษแบบสมิทธิภาพ
CHN211 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
CHN212 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
CHN215 ทักษะการอ่านภาษาจีน
CHN424 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ

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

กลุ่มภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ENG335 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENG338 การเตรียมตัวเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษแบบสมิทธิภาพ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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JPN211
JPN212
JPN215
JPN424

การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1
การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 2
ทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุ่มภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ENG335 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENG338 การเตรียมตัวเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษแบบสมิทธิภาพ
FRN211 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส  1
FRN212 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
FRN215 ทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศส
FRN424 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ

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

กลุ่มภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ENG335 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENG338 การเตรียมตัวเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษแบบสมิทธิภาพ
KOR211 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1
KOR212 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี  2
KOR215 ทักษะการอ่านภาษาเกาหลี
KOR424 ภาษาเกาหลีเพื่ออาชีพ

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

กลุ่มภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ENG335 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENG338 การเตรียมตัวเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษแบบสมิทธิภาพ
GRN211 การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน  1
GRN212 การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 2
GRN215 ทักษะการอ่านภาษา เยอรมัน
GRN424 ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ

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

กลุ่มภาษาอังกฤษและภาษาสเปน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ENG335 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENG338 การเตรียมตัวเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษแบบสมิทธิภาพ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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SPN211
SPN212
SPN215
SPN424

การฟังและการพูดภาษาสเปน 1
การฟังและการพูดภาษาสเปน 2
ทักษะการอ่านภาษาสเปน
ภาษาสเปนเพื่ออาชีพ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

วิชาเลือกอื่น ๆ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
WIL331 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 1
WIL361 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 3
WIL431 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 2
WIL461 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 4
WIL462 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 5

หน่วยกิต
3(0-20-0)
6(0-40-0)
3(0-20-0)
6(0-40-0)
6(0-40-0)

2.4 วิชาโท
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพ
พื้นฐาน ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียน จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้ง
หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CLB112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเรือสำ�ราญ
CLB324 ความรู้พื้นฐานสำ�หรับคนประจำ�เรือ 1
CLB325 ความรู้พื้นฐานสำ�หรับคนประจำ�เรือ 2
CLB326 การปฎิบัติการดำ�เนินงานการบริการท่าเรือสำ�ราญ
CLB327 ภาษาอังกฤษเพื่อทางทะเล
CLB335 กฏหมายแรงงานทางทะเลและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
CLB422 สัมมนาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ
CLB423 ภาษาอังกฤษสำ�หรับการสอบ Marlins Test
CLB431 พลวัตอุตสาหกรรมบริการ
CLB432 การจัดการธุรกิจสำ�หรับเรือสำ�ราญ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์
“เส้นทางสู่โลกวิชาชีพอุตสาหกรรมการโรงแรม”
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่โลกวิชาชีพด้าน การโรงแรมในอุตสาหกรรมการ
โรงแรม ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการ
วิชาการด้านศิลปศาสตร์ และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแสดงความสามารถ
ทัง้ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงบูรณาการและทักษะการแก้ปญ
ั หาอันจะส่งผลให้นกั ศึกษา
ประสบความสำ�เร็จในวิชาชีพ โดยนอกจากการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี นักศึกษามีโอกาสฝึกฝน
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์จากการฝึกภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งมีการศึกษาโปรแกรม
สำ�เร็จรูปทีส่ ามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพและมีการฝึกปฏิบตั งิ านหรือสหกิจศึกษา
กับหน่วยงานภายนอกทีล่ งนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และสาขาวิชา อัน
ได้แก่ โรงแรมทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ สมาคมโรงแรม รวมถึงเป็นการสร้างโอกาส
ในการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและอีกหลายประเทศ
ในทวีปเอเชีย ซึ่งบัณฑิตจะมีความพร้อมและความมั่นใจในการเข้าสู่โลกวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ระดับนานาชาติ
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
บัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์ สามารถนำ�ความรู้ และประสบการณ์ไปใช้
ประกอบอาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการโรงแรม และอุตสาหกรรมการบริการ เช่น
• ธุรกิจที่พักแรม เช่น ผู้จัดการสำ�นักงานส่วนหน้า พนักงานต้อนรับ พนักงานสำ�รองห้องพัก
เจ้าหน้าที่อำ�นวยความสะดวก หัวหน้าแผนกแม่บ้าน หัวหน้าแม่บ้าน หัวหน้าห้องผ้า ผู้จัดการฝ่าย
อาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการห้อง อาหาร หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำ�เขต
พนักงานแนะนำ�ไวน์ หัวหน้าแผนกครัว ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกครัว หัวหน้าครัว/หัวหน้าหน่วยในครัว
ผูช้ ว่ ยพ่อครัว พนักงานครัวฝึกหัด ผูจ้ ดั การฝ่ายจัดเลีย้ ง พนักงานจัดเลีย้ ง ผูจ้ ดั การ ฝ่ายขายและการ
ตลาด พนักงานขายและการตลาด
• ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการห้องอาหาร
หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำ�เขต พนักงานแนะนำ�ไวน์ หัวหน้าแผนกครัว
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกครัว หัวหน้าครัว/หัวหน้าหน่วยในครัว
• ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น พนักงานประสานงาน การประชุมและแสดงสินค้า
พนักงานขายและการตลาด พนักงานวางแผนและดำ�เนินการจัดกิจกรรมพิเศษ
• ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการประชุมและการแสดง
สินค้า ธุรกิจร้านกาแฟ ธุรกิจร้านเบเกอรี่ ธุรกิจร้านดอกไม้ ธุรกิจร้านซักรีด
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โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.2.1 วิชาชีพบังคับ
2.2.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.3 วิชาชีพเลือก
2.3.1 วิชาความสนใจเฉพาะ
2.3.2 วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

130
30
91
24
37
30
7
30
15
15
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
84 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CTH111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
HMM112 การดำ�เนินงานธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
CTH113 การพัฒนาบุคลิกภาพและอัตลักษณ์เพื่องานบริการ
3(2-2-5)
CTH114 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
CTH115 จิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
CTH211 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(2-2-5)
CTH216 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
CTH232 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
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2.2  วิชาชีพบังคับ
2.2.1 วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
HMM212 การดำ�เนินงานแม่บ้าน
HMM215 การจัดการงานส่วนหน้าและห้องพัก
HMM221 การดําเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สําหรับธุรกิจโรงแรมและไมซ์
HMM225 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
HMM233 การจัดการธุรกิจการประชุม นิทรรศการและ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลสำ�หรับโรงแรม
HMM323 การจัดการและดำ�เนินงานบาร์และเครื่องดื่ม
HMM326 การจัดการธุรกิจจัดเลี้ยง
HMM329 การดำ�เนินงานการครัวและการประกอบอาหาร
HMM435 การวางแผนพัฒนาธุรกิจโรงแรมและไมซ์
HMM436 สัมมนาธุรกิจโรงแรมและไมซ์

37 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

		2.2.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
HMM498 เตรียมสหกิจศึกษาโรงแรมและไมซ์
1(0-2-1)
HMM499 สหกิจศึกษาโรงแรมและไมซ์
6(0-40-0)
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา HMM499 สหกิจศึกษาการจัดการโรงแรมและ
ไมซ์ ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้แทน  โดยได้รับอนุมัติจากวิทยาลัย
1. HMM299 ประสบการณ์การทำ�งาน  3 (0-20-0)   หน่วยกิต
2. วิชาชีพเลือก 1 รายวิชา  3  หน่วยกิต
2.3  วิชาชีพเลือก
2.3.1 วิชาความสนใจเฉพาะ  
15 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวิทยาลัย
กลุ่มการจัดการโรงแรม
รหัสวิชา ชื่อวิชา
HMM325 การตลาดสำ�หรับธุรกิจโรงแรมและไมซ์
HMM317 การตลาดดิจิตัลสำ�หรับอุตสาหกรรมบริการ
HMM318 การดำ�เนินงานห้องดอกไม้เพื่อการตกแต่งสถานที่
HMM234 การจัดการงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษเพื่องานโรงแรม
HMM438 กลยุทธ์การตลาดและนวัตกรรมเพื่อโรงแรมและไมซ์

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มการจัดการธุรกิจผู้สูงวัย
รหัสวิชา ชื่อวิชา
HMM227 การจัดการโรงแรมเพื่อผู้สูงวัย
HMM228 โภชนาการอาหารเพื่อผู้สูงวัย
HMM319 กิจกรรมสันทนาการเพื่อผู้สูงวัย
HMM320 จิตวิทยาการบริการสำ�หรับผู้สูงวัย
HMM321 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

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

กลุ่มเบเกอรี่และการประกอบอาหาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
HMM324 การจัดการและดำ�เนินงานธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่
HMM351 การดำ�เนินงานอาหารว่างของไทยและของตะวันตก
HMM352 ขนมอบขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ
HMM353 การดำ�เนินงานขนมไทย
HMM354 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้

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

กลุ่มไมซ์
รหัสวิชา
TMT239
TMT240
TMT324
TMT336
TMT337
TMT338
TMT339

หน่วยกิต
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)

ชื่อวิชา
การจัดการงานบริการจัดเลี้ยงสำ�หรับธุรกิจไมซ์
การจัดการสถานที่เพื่อธุรกิจไมซ์
การจัดการโลจิสติกส์สำ�หรับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์  
การจัดการงานนิทรรศการและการแสดงสินค้า
การจัดการงานไมซ์เพื่อความยั่งยืน
การจัดการงานประชุมองค์กรและการประชุมนานาชาติ
การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

หรือเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
WIL331 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 1
WIL361 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 3
WIL431 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 2
WIL461 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 4
WIL462 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 5

หน่วยกิต
3(0-20-0)
6(0-40-0)
3(0-20-0)
6(0-40-0)
6(0-40-0)
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2.3.2 วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
15 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวิทยาลัย
กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ENG233 ภาษาอังกฤษสำ�หรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
ENG234 ภาษาอังกฤษสำ�หรับการปฏิบัติงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ENG239 ภาษาอังกฤษสำ�หรับธุรกิจไมซ์
ENG335 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
ENG338 การเตรียมตัวเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษแบบสมิทธิภาพ

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

กลุ่มภาษาจีน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CHN211 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
CHN212 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
CHN215 ทักษะการอ่านภาษาจีน
CHN434 ภาษาจีนสำ�หรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
CHN435 ภาษาจีนสำ�หรับการปฏิบัติงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

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

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชา ชื่อวิชา
JPN211 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1
JPN212 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 2
JPN215 ทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น
JPN434 ภาษาญี่ปุ่นสำ�หรับการปฏิบัติฝ่ายห้องพัก
JPN215 ภาษาญี่ปุ่นสำ�หรับการปฏิบัติงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

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

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
FRN211 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส  1
3(2-2-5)
FRN212 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
3(2-2-5)
FRN215 ทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศส  
3(2-2-5)
FRN434 ภาษาฝรั่งเศสสำ�หรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3(2-2-5)
FRN436 ภาษาฝรั่งเศสสำ�หรับการปฏิบัติงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม3(2-2-5)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง
หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัย
กลุ่มวิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มการจัดการโรงแรม
รหัสวิชา ชื่อวิชา
HMM112 การดำ�เนินธุรกิจโรงแรม
HMM212 การดำ�เนินงานแม่บ้าน
HMM233 การจัดการธุรกิจการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยว
เพื่อเป็นรางวัลสำ�หรับโรงแรม
HMM234 การจัดการงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษเพื่องานโรงแรม
HMM226 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสปาและสุขภาพองค์รวม
HMM328 การดำ�เนินงานห้องดอกไม้เพื่อการตกแต่งสถานที่
HMM323 การจัดการและดำ�เนินงานบาร์และเครื่องดื่ม
HMM324 การจัดการและดำ�เนินงานธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่

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

กลุ่มการจัดการธุรกิจผู้สูงวัย
รหัสวิชา ชื่อวิชา
HMM227 การจัดการโรงแรมเพื่อผู้สูงวัย
HMM228 โภชนาการอาหารเพื่อผู้สูงวัย
HMM319 กิจกรรมสันทนาการเพื่อผู้สูงวัย
HMM320 จิตวิทยาการบริการสำ�หรับผู้สูงวัย
HMM321 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

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

กลุ่มเบเกอรี่และการประกอบอาหาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
HMM351 การดำ�เนินงานอาหารว่างของไทยและของตะวันตก
HMM352 ขนมอบขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ
HMM353 การดำ�เนินงานขนมไทย
HMM354 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้       
HMM324 การจัดการและดำ�เนินงานธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่

หน่วยกิต
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
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สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวและไมซ์
“เราสร้างผู้นำ�มืออาชีพ สู่โลกแห่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่โลกวิชาชีพด้านการจัดการ การท่องเที่ยวใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาในรูปแบบการบูรณาการวิชาการใน
ศาสตร์ดา้ นการท่องเทีย่ ว ด้านภาษาต่างประเทศและการจัดการเข้าไว้ดว้ ยกัน เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วาม
สามารถในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีท่ นั สมัยและเป็นสากล พร้อมทัง้ เสริมสร้าง
ความรูท้ างด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ ห้สามารถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่ การงานทีร่ บั ผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทกั ษะด้านการคิดวิเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์ มีโลกทัศน์ทกี่ ว้างไกลทีส่ ามารถจะวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หาทางการบริหารจัดการ
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วได้อย่างเป็นอย่างดี นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษา
จะมีโอกาสฝึกฝน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์โดยเป็นการฝึกภาคปฏิบัติ จัดตั้งบริษัทนำ�เที่ยวจำ�ลอง
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับนักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง และมีการนำ�เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม พร้อมทั้งการใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ซึ่งสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้
จริงและมีการฝึก ปฏิบัติงานวิชาชีพในโครงการสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยทั้งนี้ได้มี
การสร้างเครือข่ายการตกลงให้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานในภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและการ
กีฬาสยามนิรมิต สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ฯลฯ ซึ่งทำ�ให้
บัณฑิตพร้อมเข้าสู่โลก วิชาชีพทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
บัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สามารถนำ�ความรู้และ ประสบการณ์ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ผู้นำ�เที่ยวต่างประเทศ ผู้
ประสานงานจัดนำ�เที่ยวในประเทศและ ระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการบริษัทจัดนำ�เที่ยว ตัวแทน
การท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีโอกาสทางอาชีพในองค์กร หน่วยงาน หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์ท่องเที่ยว บริษัทส่งสินค้าไปในต่างประเทศ (เรือ
เครื่องบิน) ผู้ออกบัตรโดยสารเรือ เครื่องบิน รถไฟ และในสถานที่ท่องเที่ยว พนักงานสำ�รองที่นั่ง
ท่าอากาศยาน ธนาคาร (ในแหล่งท่องเที่ยว) งานธุรกิจเรือสำ�ราญ ผู้จัดงานกิจกรรมพิเศษ เช่น งาน
แต่งงาน คอนเสิร์ต เทศกาลต่างๆ งานศูนย์ประชุม การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย กระทรวงท่อง
เที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ กองบังคับการตำ�รวจท่องเที่ยวกรม
ศุลกากร เป็นต้น
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โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.2.1 วิชาชีพบังคับ
2.2.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       
2.3 วิชาชีพเลือก
2.3.1 วิชาความสนใจเฉพาะ
2.3.2 วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

130
30
91
24
37
30
7
30
15
15
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต       
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกรายละเอียดวิชาที่กำ�หนดให้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยได้รับความ
เห็นชอบจากวิทยาลัย
2. หมวดวิชาเฉพาะ
91 หน่วยกิต
2.1  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
24 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CTH111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
CTH113 การพัฒนาบุคลิกภาพและอัตลักษณ์เพื่องานบริการ  
3(2-2-5)
CTH114 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
CTH115 จิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
CTH211 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(2-2-5)
CTH216 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
3(3-0-6)
CTH232 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
TMT221 การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว
3(3-0-6)
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2.2  วิชาชีพบังคับ
37 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาชีพบังคับ
30 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
TMT223 การวางแผนและการจัดนำ�เที่ยว
3(3-0-6)
TMT224 งานมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
TMT232 การจำ�หน่ายบัตรโดยสารและการสำ�รองที่นั่งของสายการบิน
3(2-2-5)
TMT238 การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
3(3-0-6)
TMT321 การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำ�หรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
TMT323 การตลาดเชิงกลยุทธ์สำ�หรับธุรกิจการท่องเที่ยว  
3(3-0-6)
TMT325 การจัดการโลจิสติกส์สำ�หรับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์  
3(3-0-6)
TMT422 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
TMT423 ระเบียบวิธีวิจัยสำ�หรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
TMT424 สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
2.2.2 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
TMT498 เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว
1(0-2-1)
TMT499 สหกิจศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว
6(0-40-0)
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา TMT499 สหกิจศึกษาด้านการจัดการการท่อง
เที่ยวได้ ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้แทน  โดยได้รับอนุมัติจากวิทยาลัย
1. TMT299 ประสบการณ์การทำ�งาน  3 (0-20-0)  หน่วยกิต
2. วิชาชีพเลือก 1 รายวิชา  3 (3-0-6)  หน่วยกิต
2.3  วิชาชีพเลือก
2.3.1 วิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวิทยาลัย
กลุ่มการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา
TMT222 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว
TMT233 การจัดการธุรกิจการประชุม นิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
TMT234 การจัดการงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ
TMT236 การจัดการธุรกิจเรือสำ�ราญ
TMT237 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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TMT239
TMT240
TMT322
TMT332
TMT333
TMT334
TMT335
TMT336
TMT337
TMT338
TMT339
TMT340

การจัดการงานบริการจัดเลี้ยงสำ�หรับธุรกิจไมซ์
การจัดการสถานที่เพื่อธุรกิจไมซ์
การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การจัดการการท่องเที่ยวทางทะเล
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
การจัดการงานนิทรรศการและการแสดงสินค้า
การจัดการงานไมซ์เพื่อความยั่งยืน
การจัดการงานประชุมองค์กรและการประชุมนานาชาติ
การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อผู้สูงวัย

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)

หรือเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
WIL331 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 1
WIL361 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 3
WIL431 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 2
WIL461 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 4
WIL462 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 5

หน่วยกิต
3(0-20-0)
6(0-40-0)
3(0-20-0)
6(0-40-0)
6(0-40-0)

2.3.2 วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
15 หน่วยกิต                     
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  จำ�นวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวิทยาลัย
กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ENG239 ภาษาอังกฤษสำ�หรับธุรกิจไมซ์
3(2-2-5)
ENG327 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนำ�เที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว
3(2-2-5)
ENG335 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
ENG338 การเตรียมตัวเพื่อการทดสอบภาษาอังกฤษแบบสมิทธิภาพ
3(2-2-5)
ENG428 ภาษาอังกฤษเพื่อมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
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กลุ่มภาษาจีน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CHN211 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
CHN212 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
CHN215 ทักษะการอ่านภาษาจีน
CBC432 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจนำ�เที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว
CBC433 ภาษาจีนสำ�หรับมัคคุเทศก์

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

กลุ่มภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชา ชื่อวิชา
JPN211 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1
JPN212 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 2
JPN215 ทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น
JPN432 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจนำ�เที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว
JPN433 ภาษาญี่ปุ่นสำ�หรับมัคคุเทศก์

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

กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
รหัสวิชา ชื่อวิชา
FRN211 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส  1
FRN212 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
FRN215 ทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศส
FRN432 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจนำ�เที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว
FRN433 ภาษาฝรั่งเศสสำ�หรับมัคคุเทศก์

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

กลุ่มภาษาเกาหลี
รหัสวิชา ชื่อวิชา
KOR211 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1
KOR212 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี  2
KOR215 ทักษะการอ่านภาษาเกาหลี
KOR432 ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจนำ�เที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว
KOR433 ภาษาเกาหลีสำ�หรับมัคคุเทศก์

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง
หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัย
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กลุ่มวิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มการจัดการการท่องเที่ยว
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CTH111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
CTH113 การพัฒนาบุคลิกภาพและอัตลักษณ์เพื่องานบริการ  
3(2-2-5)
TMT222 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
TMT223 การวางแผนและการจัดนำ�เที่ยว
3(3-0-6)
TMT233 การจัดการธุรกิจการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(3-0-6)
TMT234 การจัดการงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ
3(3-0-6)
TMT236 การจัดการธุรกิจเรือสำ�ราญ
3(3-0-6)
TMT335 การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
TMT340 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อผู้สูงวัย
3(3-0-6)
กลุ่มการจัดการธุรกิจไมซ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
TMT233 การจัดการธุรกิจการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 3(3-0-6)
TMT338 การจัดการงานประชุมองค์กรและการประชุมนานาชาติ
3(3-0-6)
TMT339 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3(3-0-6)
TMT234 การจัดการงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ
3(3-0-6)
TMT336 การจัดการงานนิทรรศการและการแสดงสินค้า
3(3-0-6)
TMT239 การจัดการงานบริการจัดเลี้ยงสำ�หรับธุรกิจไมซ์
3(3-0-6)
TMT240 การจัดการสถานที่เพื่อธุรกิจไมซ์
3(3-0-6)
TMT325 การจัดการโลจิสติกส์สำ�หรับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์  
3(3-0-6)
TMT337 การจัดการงานไมซ์เพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา
คณบดี

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
M.S. (Business Education) New Hampshire College, U.S.A.
Ed.D. (Administrative and Policy Studies) University of Pittsburgh, U.S.A.
e-mail : waraporn.th@spu.ac.th

อาจารย์มนตรี พลเยี่ยม
รองคณบดี วิทยาเขตชลบุรี

กศ.บ. (เกียรตินยิ ม) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : montree.po@chonburi.spu.ac.th

อาจารย์จิตรลดา สุดดีพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บธ.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : jitlada.su@spu.ac.th

ดร.วิลาสินี ดาราฉาย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ด. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : wilasinee.da@spu.ac.th

ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
M.A. (English), Arcadia University, U.S.A.
Ph.D. (Englishas an International Language),
Chulalongkorn University, Thailand
e-mail : piboon.ba@spu.ac.th
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Asst. Prof. Dr. Yasumasa Mori
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

B.L. (Law), Kanagawa University, kanagawa, Japan.
L.M. (Law), Dokkyo University, Saitama, Japan.
Ph.D. (Educational Administration), Sripatum University
e-mail : yasumasa.mo@spu.ac.th

Mr. Li Jun
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

B.A. (Teaching Chinese as a Foreign Language)
Beijing Language University, Beijing
ศศ.ม. (ภาษา-ศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : li.ju@spu.ac.th

อ้อยใจ มลิวัลย์
ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ม.ศรีปทุม
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.ศรีปทุม
e-mail : oyjai.ma@spu.ac.th
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คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts Program (B.A.)
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
(English for Business Communication)
• สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Japanese for Business Communication)
• สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
(Japanese for Business Communication)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2532 โดยทบวง
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา
วิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ซึ่ง
ทั้ง 2 สาขาวิชาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย สำ�หรับ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไปได้แยกออกไปสังกัดศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป ในช่วงเวลาที่ผ่าน
มาคณะศิลปศาสตร์ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติใน 3 สาขา
วิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ การสือ่ สารธุรกิจ
และสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

156

ปรัชญา
เชี่ยวชาญภาษา ล้ำ�หน้าไอที มีคุณธรรม รอบรู้วัฒนธรรมนานาชาติ
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสารธุรกิจที่สามารถสร้างให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจใน
ทักษะภาษาทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. พัฒนาคณาจารย์อย่างมีแบบแผน เพือ่ มุง่ เน้นทีจ่ ะสร้างให้คณาจารย์ของคณะฯ เป็นผูม้ คี วาม
รู้และความเชี่ยวชาญ โดยส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมทางด้านวิชาการและการ
วิจัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการบริการวิชาการทางด้านภาษาต่างประเทศ สำ�หรับ
นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทัว่ ไป เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อคงคุณค่าของความเป็นไทย
5. ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ และพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการพัฒนาพหุภาษา (Multilanguage) ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
บุคคลทัว่ ไป และชุมชนใกล้เคียงให้สรู่ ะดับสากล โดยมุง่ มัน่ ในการเสริมสร้างความรูท้ งั้ ด้านธุรกิจและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ พร้อมสอดแทรกเนื้อหา
ทางวัฒนธรรม เพื่อให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
“ใช้ภาษาสื่อสารธุรกิจ เพราะยุคนี้ต้องมี 2 ทักษะ”
ใครๆ ก็พูดภาษาอังกฤษได้ คณะศิลปศาสตร์ จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสเลือกงานที่
เหนือกว่า กับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ที่เน้นฝึกฝนทักษะ2 ด้านไปพร้อมๆ กัน ทั้งการ
สือ่ สารและเจรจาด้านธุรกิจ เพือ่ ใช้ภาษาในการทำ�งานธุรกิจประเภทต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและ
มีประสิทธิภาพ จัดสอนโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้สุดแน่นในห้องปฏิบัติ
การทันสมัย พร้อมฝึกประสบการณ์ตรงกับหน่วยงานมีชื่อในไทยและต่างประเทศ เราไม่เพียงแค่
พูดอังกฤษได้ แต่ที่นี่เด็กๆ ต้องใช้ภาษาสื่อสารได้กับทุกอาชีพ
จุดเด่น
“เหนือกว่าด้วยห้อง LAB  สุดไฮเทค อัพเกรดภาษาอังกฤษให้ปังกว่าใคร”
อัพเกรดด้านภาษาให้เหนือกว่าใคร ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน กับห้อง LAB สุดทันสมัยใน
ระบบ LAB1200 SANAKO, ICM-DUO 40, Euro Talk และ Quartet ควบคู่การเรียนบริหารธุรกิจ
ที่ให้นักศึกษาต่อรองธุรกิจทั่วโลกได้คล่องปรื้อ สั่งสมประสบการณ์ความรู้กับการฝึกงาน จากหน่วย
งานทั้งในและนอกประเทศ เปิดโอกาสการทำ�งานสู่เวทีสากลระดับโลก
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• พนักงานแปล
• ล่าม
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
• พนักงานประจำ�สายการบิน
• พนักงานโรงแรม
• พนักงานบริษัทนำ�เที่ยว (ไกด์นำ�ทัวร์)
• ครู อาจารย์
• เจ้าหน้าที่ในองค์ภาครัฐหรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะทางด้านภาษา
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โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาโท/ศาสตร์อื่น  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

128
30
92
37
40
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต  
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
37 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
BUS204 การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS331 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
EBC199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
1(0-2-1)
EBC210 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
EBC211 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
EBC212 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
EBC222 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EBC223 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
EBC227 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
EBC228 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
EBC229 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
EBC230 การแปลเบื้องต้น
3(3-0-6)
MKT210 หลักการตลาด
3(3-0-6)
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา BUS204 การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ
BUS331 การเป็นผู้ประกอบการ และ MKT210 หลักการตลาด ได้ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
แทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
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รหัสวิชา
BBM403
BSC252
BSC259

ชื่อวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจใหม่
หลักการตลาด
หลักการจัดการ

2.2 วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
EBC226 การแปลทางธุรกิจ
EBC231 ทักษะการฟังและการพูดทางธุรกิจ
EBC314 การพูดในที่ชุมชนและการนำ�เสนอทางธุรกิจ
EBC316 การอ่านเชิงวิเคราะห์ทางภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
EBC323 ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานบริการลูกค้า
EBC331 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ
EBC340 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
EBC411 การเตรียมตัวเพื่อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
EBC413 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจขั้นสูง
EBC431 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ
EBC441 การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
EBC498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
EBC499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

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

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา EBC499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้แทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
EBC299 ประสบการณ์การทำ�งาน
3(0-20-0)
EBC342 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
2.3 วิชาโท/ศาสตร์อื่น
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาโท หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพพื้นฐาน
ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะ

160

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา

หน่วยกิต

กลุ่มภาษาอังกฤษ
EBC210 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
EBC222 ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ
EBC227 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
EBC314 การพูดในที่ชุมชนและการนำ�เสนอทางธุรกิจ
EBC323 ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานบริการลูกค้า
EBC331 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ
EBC340 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
EBC411 การเตรียมตัวเพื่อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
EBC441 การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
เพื่อการสื่อสารธุรกิจ
“เก่งเหมือนเจ้าของภาษา สื่อสารธุรกิจ จับ 2 ทักษะมาคู่กัน”
ชอบเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ชอบเรียนธุรกิจด้วย? งั้นนี่เลย! สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
หนึ่งเดียวที่ให้นักศึกษาได้ถึง 2 ทักษะ เน้นภาษาญี่ปุ่นให้ปัง ฟัง พูด อ่าน เขียน ลื่นไหลไม่สะดุด
พร้อมทักษะนักเจรจาชั้นยอด ไม่่ว่าเจรจาธุรกิจประเภทไหนก็ผ่านฉลุย พร้อมเป็นนักธุรกิจญี่ปุ่นได้
เต็มสิบ!
จุดเด่น
“ภาษาแน่น ความรู้ธุรกิจเน้นๆ ลัดฟ้าเรียนไกลถึงประเทศญี่ปุ่น”
ที่นี่ใครๆ ก็เก่งภาษาได้ เติมความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในห้อง Lab สุดล้ำ�
สมัย กับบรรยากาศการเรียนแบบญี่ปุ่น จากอาจารย์ผู้สอนเจ้าของภาษาตัวจริง ที่พร้อมให้ความรู้
นักศึกษาอย่างเต็มที่ ควบคู่วิชาเรียนบริหารธุรกิจ ให้นักศึกษาเจรจาธุรกิจไหนๆก็สำ�เร็จ พร้อมเปิด
โลกได้กว้างกว่า บินตรงไปสัมผัสวัฒนธรรมแดนปลาดิบ เป็นนักเรียนแลกเปลีย่ นของ 7 มหาวิทยาลัย
ชั้นนำ�ในญี่ปุ่น และเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ JLPT ให้ได้คะแนนสูงกว่าใคร
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• ล่าม
• นักแปล
• เลขานุการ
• มัคคุเทศก์
• พนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
• เจ้าหน้าที่โรงแรม
• เจ้าหน้าที่สายการบิน
• พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือภาคพื้น
• เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาชีพเลือก/วิชาโท/วิชาเฉพาะ  
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต  
หน่วยกิต  
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาทีก่ �ำ หนดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
40 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
BUS111 การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS331 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
JBC121 ภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
JBC122 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
JBC199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1(0-2-1)
JBC221 ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
JBC222 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
JBC224 การฟังและการพูดธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5)
JBC225 การอ่านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3(3-0-6)
JBC226 การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3(3-0-6)
JBC227 การเขียนเกี่ยวกับธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น
3(3-0-6)
JBC229 วัฒนธรรมองค์กรและการทำ�งานแบบญี่ปุ่น
3(3-0-6)
JBC321 การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
MKT210 หลักการตลาด
3(3-0-6)
2.2 วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
JBC311 ภาษาญี่ปุ่น 4
JBC331 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเขียนโต้ตอบธุรกิจ
JBC332 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริหารจัดการ
JBC333 การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจระดับสูง
JBC334 การทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพภาษาญี่ปุ่น
JBC335 การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
JBC431 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการอ่านและการเขียนเชิงวิจารณ์ธุรกิจ  
JBC432 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการฟังและการพูดธุรกิจระดับสูง
JBC433 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนำ�เสนอธุรกิจ  
JBC434 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเจรจาธุรกิจ
JBC498 เตรียมสหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
JBC499 สหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

37 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
6(0-40-0)
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หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนรายวิชา JBC499 สหกิจศึกษาภาษาญีป่ นุ่ เพือ่ การสือ่ สาร
ธุรกิจได้ ให้เรียนรายวิชาทดแทน จำ�นวน 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
JBC299 ประสบการณ์การทำ�งาน
3(0-20-0)
JBC441 เทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5)
2.3 วิชาชีพเลือก/วิชาโท/วิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาโท หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพพื้นฐาน
ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ เลือกรายวิชาชีพเลือก
ต่อไปนี้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
JBC341 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3(2-2-5)
JBC342 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
JBC345 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
JBC346 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการตลาด
3(2-2-5)
JBC442 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
JBC443 ภาษาญี่ปุ่นสำ�หรับล่าม
3(2-2-5)
WIL481 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
6(0-40-0)
WIL482 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2
6(0-40-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชา  ทีเ่ ปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทัง้ หลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น			
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
วิชาภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
JBC121 ภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
JBC122 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
JBC221 ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
JBC222 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
JBC224 การฟังและการพูดธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น
3(2-2-5)
JBC225 การอ่านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3(3-0-6)
JBC311 ภาษาญี่ปุ่น 4
3(2-2-5)
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สาขาวิชาจีนสื่อสารธุรกิจ
“พูดจีนได้ชิ ลๆ เจรจาธุรกิจ ไม่เป็นรองใคร เรียนที่เดียวได้ 2 ปริญญา”
สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ เราเน้นฝึกฝนการเป็นมือหนึ่งในยุทธจักรธุรกิจจีน ด้วย 4 ทักษะด้าน
ภาษาจีนสุดเข้ม ทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน ที่จะทำ�ให้การเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมๆ กับการ
เรียนธุรกิจ เพือ่ เป็นยอดนักธุรกิจมือฉมัง สามารถเจรจาทางธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และไม่ทิ้งเคล็บลับวิชาสำ�คัญ เหล่าคณาจารย์พร้อมฝึกฝนวิชาให้นักศึกษาจนแกร่งกล้า เตรียมเข้า
ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK      
จุดเด่น
“ เรียนที่เดียวได้ถึง 2 ปริญญา จบทั้ง Sripatum University + Guizhou University”
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้นกั ศึกษาได้มากกว่า  ไม่เพียงได้ภาษาจีน  หลักสูตร
ธุรกิจ ทีท่ �ำ ให้นอ้ งๆ มีความสามารถมากกว่าใคร แต่ยงั ต้องร้องว้าวดังๆ กับหลักสูตรสุดไฉไล ทีเ่ รียน
1 ได้ปริญญาถึง 2 ใบ ทั้งในไทยและที่ประเทศจีน พร้อมฝึกลับคมกระบี่วิชาภาษาให้แกร่งกล้า กับ
การฝึกงานโดยตรง จากหน่วยงานมีชอื่ เสียงทัง้ ในและต่างประเทศ พร้อมเข้าทดสอบวัดระดับความ
รู้ภาษาจีน HSK ให้ได้คะแนนสูงเว่อร์ จนไม่ว่าใครก็อยากได้ตัวไปทำ�งาน
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• พนักงานฝ่ายต่างประเทศ
• พนักงานฝ่ายส่งออกและนำ�เข้า
• พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
• นักแปล/ล่าม
• นักเขียน
• เลขานุการ
• พนักงานต้อนรับ
• ครู/อาจารย์สอนภาษาจีน
• เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
• มัคคุเทศก์ภาษาจีน
• ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ
• ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

165

โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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40
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6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต   
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาทีก่ �ำ หนดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
40 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
BUS111 การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS331 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
CBC199 เปิดโลกทัศน์สู่ทางอาชีพทางด้านภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
1(0-2-1)
CBC201 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
CBC211 การฟังและการพูดภาษาจีน
3(2-2-5)
CBC214 ทักษะการอ่านภาษาจีน
3(2-2-5)
CBC216 ทักษะการเขียนและไวยากรณ์จีน
3(3-0-6)
CBC217 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
3(2-2-5)
CBC218 สัทศาสตร์ภาษาจีน
3(2-2-5)
CBC219 ภาษาจีนกับสื่อดิจิทัศน์
3(2-2-5)
CBC231 การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ
3(2-2-5)
CBC232 การอ่านภาษาจีนธุรกิจ
3(3-0-6)
CBC233 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ
3(3-0-6)
MKT210 หลักการตลาด
3(3-0-6)
2.2 วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CBC323 การแปลภาษาจีนธุรกิจ
CBC332 ภาษาจีนเพื่อการนำ�เสนอทางธุรกิจ
CBC335 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
CBC337 ภาษาจีนเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

37 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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CBC414
CBC431
CBC434
CBC435
CBC441
CBC444
CBC498
CBC499

ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษา
ภาษาจีนเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม
การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
การล่ามภาษาจีนธุรกิจ
เตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
สหกิจศึกษาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

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

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนวิชา CBC499 สหกิจศึกษาภาษาจีนสือ่ สารธุรกิจ ให้เลือก
เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้แทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CBC299 ประสบการณ์การทำ�งาน
3(0-20-0)
CBC333 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
2.3 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพ
พื้นฐาน ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชา  ทีเ่ ปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทัง้ หลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CBC201 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
CBC211 การฟังและการพูดภาษาจีน
CBC214 ทักษะการอ่านภาษาจีน
CBC217 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
CBC218 สัทศาสตร์ภาษาจีน
CBC219 ภาษาจีนกับสื่อดิจิทัศน์
CBC231 การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ
CBC333 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
CBC335 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน

หน่วยกิต
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)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานินทร์ 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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง
รองคณบดี วิทยาเขตชลบุรี

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
นศ.บ (สาขาการโฆษณา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คอ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
e-mail : yaowanart.pu@chonburi.spu.ac.th

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

อาจารย์ประพาฬรัตน์ อ่ำ�ประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
นศ.ม. (การ โฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : prapalrat.um@spu.ac.th
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อาจารย์นับทอง ทองใบ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นศ.ม. (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : nubthong.th@spu.ac.th

อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

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

อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง

วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
e-mail : suchanwud.ki@spu.ac.th

นางพรพรรณ แย้มมีศรี
ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ

บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กจ.ม (พลวัตรและการจัดองค์การ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : pornpun.ya@spu.ac.th
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คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Communication Arts Program (B.Com.Arts)
• สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
(Film and Digital Media)
• สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
(Digital Television and Online Media)
• สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
Online Communication Design
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
Bachelor of Fine and Applied Arts in Performing Arts (B.F.A.)
• สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
(Performing Art)
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำ�หนดอัตลักษณ์ (Identity) ของนักศึกษา
นิเทศศาสตร์ว่า “นักสื่อสารการตลาดมืออาชีพยุคดิจิทัล” กล่าวคือบัณฑิตที่สำ�เร็จการ
ศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์จะต้องเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญารอบรูด้ า้ นการสือ่ สารการตลาดอย่าง
มืออาชีพ ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญการใช้สื่อเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล จากการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ให้ทั้งความรู้และเสริมแรงจูงใจในการ
เรียนด้วยการออกแบบสื่อการสอนที่กระตุ้น และดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เพื่อ
ให้บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์เปี่ยมไปด้วยความโดดเด่นด้านวิชาการและเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ ถึงพร้อมทั้งทักษะในการวิเคราะห์ การวางแผน การผลิตและนำ�เสนอผล
งานอย่างสร้างสรรค์ ตามมาตรฐานสากล ด้วยคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ว่า “ปัญญา เบิกบาน เชี่ยวชาญ คุณธรรม”
วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำ�ด้านการสื่อสารการตลาด ที่มีความเป็นมือ
อาชีพในโลกการสื่อสารยุคดิจิทัล
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ภารกิจ
1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการสือ่ สารให้มคี ณ
ุ ภาพ ทันสมัยทัง้ ด้านหลักสูตร
บุคลากร สื่อการสอน และอุปกรณ์การเรียนการสอน
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพือ่ เสริมสร้างทักษะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ วงการสือ่ สารมวลชนอย่างแท้จริง
3. สร้างเอกลักษณ์ความเป็นมืออาชีพด้านการสือ่ สารในโลกยุคดิจทิ ลั ภายใต้กรอบ
คุณธรรม  จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สามารถปรับประยุกต์ความรู้
ร่วมกับการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมงานวิจัยที่ครอบคลุมในทุกสาขาด้านการสื่อสาร
5. ส่งเสริมการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
6. เสริมสร้างและเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้
เป็นที่รู้จัก และยอมรับในระดับประเทศ และนานาประเทศ
นโยบาย
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน เพือ่ การผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ปณิธาน และอัตลักษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์เน้น
ให้นักศึกษาเข้าใจจุดประสงค์ของการเรียนในแต่ละรายวิชา เพื่อประมวลองค์ความรู้สู่
การปฎิบตั ใิ นแต่ละอาชีพได้ นอกจากนีย้ งั เสริมการจัดการเรียนการสอนทีม่ กี ารใช้ภาษา
อังกฤษเป็นสื่อการสอนในรายวิชาที่เหมาะสมเพื่อเป็นเสมือนหนึ่งการเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานท่ามกลางการเติบโตของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2. ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน องค์กรอิสระ
และองค์กรสาธารณกุศล คณะนิเทศศาสตร์มุ่งเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษากับหน่วยงานภายนอกผ่านโครงงานนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้
ปรับประยุกต์วิชาการสู่การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เกิดเป็นผลงานจากองค์ความ
รู้ สู่ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เป็นมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรหน่วยงานภายนอกอีกทั้งยังเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติต่อไป
3. ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ ส่งเสริมให้
คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ มุ่งสร้างให้องค์กรมีองค์ความรู้ที่หลาก
หลาย ลึกซึ้ง เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งนำ�ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการมา
พัฒนาใช้ปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมี
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สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สร้างหนังดี เป็นผู้กำ�กับมือทอง
ทำ�งานเบื้องหลังแบบรู้จริง ตั้งแต่ยังเรียน
คอหนังห้ามพลาด! มาผลิตหนังดีแบบมืออาชีพ สร้างกระแสใหม่ๆ ให้วงการสื่อภาพยนตร์ยุค
ดิจิทัล น้องๆ ที่มีความฝันอยากสร้างหนังในแบบที่ตัวเองต้องการ หรือเป็นผู้กำ�กับมือหนึ่งคนต่อ
ไปในวงการภาพยนตร์ ต้องฝึกฝนและเริ่มลงมือทำ�ให้เร็วที่สุด สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ม.ศรีปทุม จึงเปิดโอกาสให้ผู้กำ�กับยุคใหม่ไฟแรง ได้เรียนรู้เบื้องหลังแบบเจาะลึก รู้จริงทุกขั้นตอน
การผลิต ลงมือทำ�จริง จากผู้สอน “ตัวจริง” ที่มีความชำ�นาญ ในห้องปฏิบัติและอุปกรณ์ครบครัน
ทันสมัย ให้น้องๆ ทุกคนทำ�งานเบื้องหลังได้จริงตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ พร้อมเข้าสู่วงการเบื้องหลังได้
แบบมั่นใจเต็มร้อย
จุดเด่น
เป็นมืออาชีพในเบื้องหลัง
เพราะงานเบื้องหลังไม่ใช่ง่ายๆ ผู้กำ�กับหนังดีสักเรื่องจึงต้องรู้ลึกทุกขั้นตอน ที่นี่เราจัดสอนโดย
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทำ�งานเบื้องหลังจริงๆ มาเทรนน้องๆ ตั้งแต่การเขียนบท การกำ�กับ การ
กำ�กับศิลป์ การถ่ายภาพยนตร์ บันทึกตัดต่อ ออกแบบเสียง ลำ�ดับภาพ และการบริหารงานกอง
ถ่าย ได้ลงมือจับและใช้เครื่องมือเองทุกขั้นตอน เรียนเน้นประสบการณ์ การทำ�งาน พร้อมโอกาส
การทำ�งานร่วมกับมืออาชีพตัวจริงในวงการภาพยนตร์
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• ผู้กำ�กับ
• ผู้ช่วยผู้กำ�กับ
• ผู้กำ�กับภาพ
• ผู้ช่วยผู้กำ�กับภาพ
• ผู้ลำ�ดับภาพและเทคนิคพิเศษ
• คนเขียนบท
• ผู้ควบคุมการผลิต
• ผู้จัดการกองถ่าย
• ผู้อำ�นวยการสร้าง
• ผู้จัดหานักแสดง
• อาจารย์ด้านภาพยนตร์
• นักเขียน
• นักวิจารณ์ภาพยนตร์
• เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ขององค์กรในวงการบันเทิง เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ Production
House ฯลฯ
173

โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาโท/ศาสตร์อื่น
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

131 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
95    หน่วยกิต
28 หน่วยกิต  
34    หน่วยกิต  
6    หน่วยกิต
27    หน่วยกิต
6   หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
                          30 หน่วยกิต
     เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CMM147 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง
CMM148 การพูดเพื่อการสื่อสาร
CMM149 การเขียนในยุคดิจิทัล
CMM150 การสื่อสารด้วยภาพ
CMM151 คอมพิวเตอร์กราฟิก
CMM200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านนิเทศศาสตร์
CMM256 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
CMM261 โฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
CMM262 ภาพยนตร์และวิทยุ-โทรทัศน์ดิจิทัล
CMM263 การสร้างแบรนด์และการตลาด

95 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2 วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
FDM201 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1
3(2-2-5)
FDM204 การกำ�กับศิลป์ในภาพยนตร์
3(2-2-5)
FDM206 การตัดต่อภาพยนตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
FDM208 เครื่องมืออุปกรณ์ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
FDM209 การเขียนบทภาพยนตร์และการเล่าเรื่อง
3(2-2-5)
FDM302 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2
3(2-2-5)
FDM304 การตัดต่อภาพยนตร์ขั้นสูงและคอมพิวเตอร์กราฟิก              
สำ�หรับการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
FDM313 เสียงในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
FDM448 การจัดทำ�โครงงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3(1-4-4)
FDM498 เตรียมสหกิจศึกษาสำ�หรับภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
1(0-2-1)
FDM499 สหกิจศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
6(0-40-0)
หมายเหตุ :  นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา FDM499 สหกิจศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้แทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
FDM400 การฝึกปฏิบัติงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3(0-40-0)
FDMxxx รายวิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
2.3 วิชาเอกเลือก
6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
FDM210 การจัดแสงสำ�หรับงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
FDM211 การวางแผนการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
FDM212 การถ่ายภาพในสตูดิโอสำ�หรับงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
FDM213 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
FDM214 การเขียนบทและการเล่าเรื่องผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
FDM215 เครื่องมืออุปกรณ์ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
FDM216 การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
FDM217 การตัดต่อสื่อดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
FDM303 การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์
3(2-2-5)
FDM305 การบริหารงานผลิตภาพยนตร์และกลยุทธ์สร้างสรรค์ในธุรกิจบันเทิง
3(3-0-6)
FDM306 การกำ�กับภาพยนตร์
3(2-2-5)
FDM307 การกำ�กับภาพ
3(2-2-5)
FDM308 การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์
3(2-2-5)
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FDM310
FDM311
FDM312
FDM403
WIL497
WIL498
WIL499

คอมพิวเตอร์กราฟิกสำ�หรับผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลขั้นสูง
ปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์
สุนทรียศาสตร์และศิลปะการสื่อความหมายในภาพยนตร์
สัมมนาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3

3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-20-0)
3(0-20-0)
3(0-20-0)

2.4 กลุ่มวิชาโท/ศาสตร์อื่น
27 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่ วิชาโท หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพพืน้ ฐาน
ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6   หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชา  ทีเ่ ปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทัง้ หลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กลุ่มวิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น   
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มภาพยนตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา
FDM201 การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1
FDM204 การกำ�กับศิลป์ในภาพยนตร์
FDM206 การตัดต่อภาพยนตร์เบื้องต้น
FDM208 เครื่องมืออุปกรณ์ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
FDM209 การเขียนบทภาพยนตร์และการเล่าเรื่อง
FDM212 การถ่ายภาพในสตูดิโอสำ�หรับงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
FDM303 การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์
FDM305 การบริหารงานผลิตภาพยนตร์และกลยุทธ์สร้างสรรค์ในธุรกิจบันเทิง
กลุ่มสื่อดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
FDM213 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ
FDM214 การเขียนบทและการเล่าเรื่องเพื่อผู้ประกอบการ
FDM215 เครื่องมืออุปกรณ์ผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ
FDM216 การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ
FDM217 การตัดต่อสื่อดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ

หน่วยกิต
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(3-0-6)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
เป็นนักข่าว นักพากษ์เสียงหรือดีเจ
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์รายการคุณภาพ
ความฝันของผู้ประกาศข่าว นักพากษ์เสียง และ ดีเจในอนาคตอยู่ใกล้แค่เอื้อม! เพราะสาขา
ดิจทิ ลั ทีวแี ละสือ่ ออนไลน์ พร้อมทำ�ฝันน้องๆให้เป็นจริงได้ กับสโลวแกนเก๋ๆ “เรือ่ งเสียงเราเก่ง คอน
เท้นเราได้ ทักษะพูดสุดเด่น เพราะเราเป็นตัวจริง!” ในหลักสูตรการเรียนที่เน้นกระตุ้นความคิดด้าน
Content คุณภาพดี ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ให้นา่ ติดตาม พร้อมปัน้ ทักษะการพูดแบบมืออาชีพ
จากเหล่าอาจารย์ตัวจริงด้านเสียงและการประกาศข่าว ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลมีเดีย
จุดเด่น
ไม่ใช่แค่ผลิตรายกายวิทยุและโทรทัศน์ได้มีคุณภาพ แต่เรายังเน้นให้นักศึกษาฝึกฝนจนชำ�นาญ
สัมผัสประสบการณ์การทำ�งานจากการสอนที่เน้นลงมือทำ�  เรียนรู้ทั้งในและนอกจอ ฝึกสอนวิธีพูด
แบบมืออาชีพ จบไปไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็รู้งานรู้จริง พร้อมผลักดันน้องๆ ไปตาม
เส้นทางที่ตนต้องการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรายการมือโปร นักข่าวมือฉมัง นักพากษ์เสียงคิ้วท์ ดีเจสุด
เหวี่ยงในไลฟ์คลับสุดดัง หลักสูตรของเราก็พร้อมปูเส้นทางให้น้องๆ ทุกคน
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• นักสร้างสรรค์รายการ
• นักเขียนบทรายการ
• ผู้เชี่ยวชาญทางการผลิตรายการ
• ช่างภาพ
• ช่างตัดต่อเสียง
• ช่างตัดต่อภาพ
• ช่างควบคุมภาพ
• ช่างควบคุมเสียง
• ผู้ผลิตรายการ
• ผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ
• ผู้กำ�กับรายการ
• ผู้ช่วยผู้กำ�กับรายการ
• พิธีกร
• ผู้ดำ�เนินรายการ
• ผู้ประกาศ
• นักข่าว
• ดีเจ
• นักพากษ์เสียง
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โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.  หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3  วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

131 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
95 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
34     หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30   หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
95 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
28 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CMM147 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง
3(2-2-5)
CMM148 การพูดเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
CMM149 การเขียนในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
CMM150 การสื่อสารด้วยภาพ  
3(2-2-5)
CMM151 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
CMM199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์
1(0-2-1)
CMM256 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
CMM261 โฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
3(3-0-6)
CMM262 ภาพยนตร์และวิทยุ-โทรทัศน์ดิจิทัล)
3(3-0-6)
CMM263 การสร้างแบรนด์และการตลาด
3(3-0-6)

178

2.2 วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
DTV201 เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตสื่อระบบดิจิทัล
3(2-2-5)
DTV202 การเขียนบทเพื่องานดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
3(2-2-5)
DTV203 การสร้างสรรค์และผลิตรายการด้วยสมาร์ทโฟน
3(2-2-5)
DTV204 การผลิตรายการดิจิทัลทีวี 1
3(2-2-5)
DTV205 ผู้ประกาศ พิธีกร และ ยูทูบเบอร์
3(2-2-5)
DTV301 การออกแบบและสร้างสรรค์รายการดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
3(2-2-5)
DTV302 ผู้ประกอบการรายการทีวีออนไลน์
3(2-2-5)
DTV303 การผลิตรายการดิจิทัลทีวี 2
3(2-2-5)
DTV491 การจัดทำ�โครงงานดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
3(1-4-4)
DTV498 เตรียมสหกิจศึกษาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
1(0-2-1)
DTV499 สหกิจศึกษาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
6(0-40-0)
หมายเหตุ  :  นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนรายวิชา DTV499 สหกิจศึกษาดิจทิ ลั ทีวแี ละสือ่ ออนไลน์
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้แทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
DTV400 ฝึกปฏิบัติงานดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
3(0-40-0)
DTVXXX รายวิชาเอกเลือก
3(X-X-X)
2.3 วิชาเอกเลือก
6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
DTV299 ประสบการณ์การทำ�งาน
3(0-20-0)
DTV304 การลำ�ดับความคิด และการเล่าเรื่องในดิจิทัลทีวี
3(2-2-5)
DTV305 การวิจารณ์งานดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
3(2-2-5)
DTV307 การสร้างภาพลักษณ์และการส่งเสริมการตลาด
เพื่องานดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
3(3-0-6)
DTV308 สัมมนาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
3(2-2-5)
DTV309 ธุรกิจกองถ่ายดิจิทัลทีวี
3(3-0-6)
DTV310 การเขียนบทละครและซีรีส์
3(2-2-5)
DTV311 การสื่อข่าวและการรายงานข่าวในดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
3(2-2-5)
DTV312 ศิลปะการแสดงทางดิจิทัลทีวี
3(2-2-5)
DTV313 การพากย์เสียง และการบรรยาย
3(2-2-5)
DTV314 การกำ�กับศิลป์เพื่องานดิจิทัลทีวี
3(2-2-5)
DTV315 ดนตรี และเสียงประกอบในงานดิจิทัลทีวี
3(2-2-5)
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DTV316
DTV317
DTV318
DTV319
DTV320
WIL331
WIL361
WIL431
WIL461
WIL462

คอมพิวเตอร์กราฟิกสำ�หรับงานดิจิทัลทีวี       
การตัดต่อเพื่องานดิจิทัลทีวี
การผลิตเสียงและรายการวิทยุออนไลน์
ปฏิบัติการผลิตรายการสำ�หรับวิทยุออนไลน์
ปฏิบัติการผลิตรายการสำ�หรับดิจิทัลทีวี
การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 1
การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 3
การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 2
การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 4
การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 5

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-20-0)
6(0-40-0)
3(0-20-0)
6(0-40-0)
6(0-40-0)

2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
27 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพ
พื้นฐาน ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
DTV201 เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตสื่อระบบดิจิทัล
DTV202 การเขียนบทเพื่องานดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
DTV203 การสร้างสรรค์และผลิตรายการด้วยสมาร์ทโฟน
DTV205 ผู้ประกาศ พิธีกร และ ยูทูบเบอร์
DTV301 การออกแบบและสร้างสรรค์รายการดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
DTV302 ผู้ประกอบการรายการทีวีออนไลน์
DTV304 การลำ�ดับความคิด และการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัลทีวี
DTV305 การวิจารณ์งานดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
DTV310 การเขียนบทละครและซีรีส์
DTV311 การสื่อข่าวและการรายงานข่าวในดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
DTV312 ศิลปะการแสดงทางดิจิทัลทีวี

หน่วยกิต
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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สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
สร้างสื่อออนไลน์ ด้วยกลยุทธ์สุดเด็ด
เป็น Professional สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ
เดี๋ยวนี้โซเชียลเป็นเรื่องสำ�คัญ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ จึงไม่มองข้าม รวบรวม
ศาสตร์ที่สำ�คัญ เอาไว้ 3 อย่าง ใน 1 เดียว! นั่นคือ การสื่อสาร การออกแบบ และการตลาด สำ�หรับ
ใช้้ในงานการตลาดออนไลน์ และสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผล
งานเพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า เราสอนให้น้องๆ สามารถออกแบบและนำ�เสนอผลงานด้วยความ
รู้ความชำ�นาญรอบด้าน และสามารถทำ�งานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำ�แหน่งในคนคนเดียว สร้างตัวตนให้
กลายเป็นตัวจริง “The Professional” สู่ตลาดแรงงานการสื่อสารสร้างสรรค์ ในยุคที่ตลาดออนไลน์
มาแรงกว่าใคร
จุดเด่น
มากประสบการณ์การสอน
พร้อมปั้นน้องๆ เข้าสู่โลกธุรกิจดิจิทัล
เพราะเราสะสมประสบการณ์การสอนด้าน การออกแบบสือ่ สารออนไลน์มานาน น้องๆ จึงมัน่ ใจ
ได้วา่ คณาจารย์ที่ SPU คือตัวจริงผูเ้ ชีย่ วชาญ พร้อมเปิดห้องเรียนสุดสนุกให้นอ้ งๆศึกษาความรู้ เรา
เน้นทุกความคิดสร้างสรรค์ดา้ นสือ่ ออนไลน์ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่านิสติ ของเราจะจบไปอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
เข้าถึงทุกบทบาทสำ�คัญ ของสายงานธุรกิจดิจิทัลออนไลน์ในยุคนี้ และน้องๆ จะมั่นใจได้มากกว่า
เดิม เพราะที่ SPU สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์นั้น มีเครือข่ายองค์กรมีชื่อเสียงจำ�นวนมาก
ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสหกิจศึกษา เป็นเส้นทางสำ�คัญสำ�หรับเส้นทางอาชีพในอนาคต
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
งานผลิตเนื้อหาออนไลน์
• นักเขียน  
• บรรณาธิการออนไลน์  
• กองบรรณาธิการออนไลน์
• ผู้สื่อข่าวสำ�นักข่าวออนไลน์  
• นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์  
• นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาภาพและเสียงผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูปเบอร์
งานออกแบบออนไลน์
• นักออกแบบกราฟิกสื่อสารออนไลน์
• นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
• นักออกแบบอินโฟกราฟิก
• นักออกแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
• นักออกแบบประสบการณ์ทางการสื่อสารออนไลน์
• ผู้จัดการดูแลออกแบบการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์
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งานสื่อสารการตลาดออนไลน์
• นักวางแผนและสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
• นักวิจัยการสื่อสารออนไลน์
• นักวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล
• นักออกแบบกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
• ผู้ประกอบกิจการอิสระบนเครือข่ายออนไลน์
• ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ให้แบรนด์
• ผู้ดูแลเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาโท/ศาสตร์อื่น
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

131
30
95
28
34
6
27
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกรายละเอียดวิชาทีก่ �ำ หนดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยได้รบั ความเห็น
ชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
95 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
28 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CMM147 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง
3(2-2-5)
CMM148 การพูดเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
CMM149 การเขียนในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
CMM150 การสื่อสารด้วยภาพ  
3(2-2-5)
CMM151 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
CMM200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านนิเทศศาสตร์
1(0-2-1)
CMM256 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
CMM261 โฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
3(3-0-6)
CMM262 ภาพยนตร์และวิทยุ-โทรทัศน์ดิจิทัล
3(3-0-6)
CMM263 การสร้างแบรนด์และการตลาด
3(3-0-6)
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2.2 วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
OCM101 หลักการสื่อสารออนไลน์  
3(3-0-6)
OCM221 กราฟิกสำ�หรับการออกแบบสื่อสารออนไลน์
3(2-2-5)
OCM222 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว  
3(2-2-5)
OCM223 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารออนไลน์
3(2-2-5)
OCM224 สร้างสรรค์เนื้อหาและเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์
3(2-2-5)
OCM225 การโฆษณาดิจิทัลขั้นสูง
3(2-2-5)
OCM226 การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลขั้นสูง
3(2-2-5)
OCM387 การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารออนไลน์
3(2-2-5)
OCM491 การจัดทำ�โครงงานการออกแบบสื่อสารออนไลน์
3(1-4-4)
OCM498 เตรียมสหกิจศึกษาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
1(0-2-1)
OCM499 สหกิจศึกษาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
6(0-40-0)
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา OCM499 สหกิจศึกษาการออกแบบสื่อสาร
ออนไลน์ ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้แทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
OCM492 การฝึกปฏิบัติงานการออกแบบสื่อสารออนไลน์
3(0-40-0)
OCMxxx รายวิชาเอกเลือก
3(X-X-X)
2.3 วิชาเอกเลือก  
        ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาจากวิชาต่อไปนี้ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
OCM211 การเขียนเพื่อการสื่อสารออนไลน์
3(2-2-5)  
OCM322 การออกแบบเว็บไซต์
3(2-2-5)
OCM342 การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศออนไลน์
3(3-0-6)
OCM344 เครื่องมือการตลาดออนไลน์
3(3-0-6)
OCM345 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
OCM383 การวิจารณ์เนื้อหาเพื่อการสื่อสารออนไลน์
3(2-2-5)
OCM384 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการสร้างเอกลักษณ์
3(2-2-5)
OCM385 ปฏิบัติการผลิตงานสื่อออนไลน์
3(1-4-4)
OCM388 หัวข้อพิเศษด้านการสื่อสารออนไลน์ 1
3(3-0-6)
OCM389 หัวข้อพิเศษด้านการสื่อสารออนไลน์ 2
3(3-0-6)
OCM481 เทคนิคการเขียนเชิงธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์
3(2-2-5)
OCM482 การลำ�ดับและตัดต่อภาพสำ�หรับสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
OCM483 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารออนไลน์
3(2-2-5)
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OCM484
WIL481  
WIL482  
WIL483  

การสร้างภาพประกอบสำ�หรับสื่อดิจิทัล
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3

3(2-2-5)
6(0-40-0)
6(0-40-0)
3(0-20-0)

2.4 วิชาโท/ศาสตร์อื่น   
27 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาโท หรือวิชาชีพ/วิชาเอกหรือวิชาชีพพื้นฐาน/วิชาแกน
ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะ  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น   
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
OCM101 หลักการสื่อสารออนไลน์
OCM211 การเขียนเพื่อการสื่อสารออนไลน์
OCM221 กราฟิกสำ�หรับการออกแบบสื่อสารออนไลน์
OCM223 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารออนไลน์
OCM224 สร้างสรรค์เนื้อหาและเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์
OCM225 การโฆษณาดิจิทัลขั้นสูง
OCM226 การประชาสัมพันธ์ดิจิทัลขั้นสูง

หน่วยกิต
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)
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สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
ตีบทแตก แบบนักแสดง มืออาชีพ
คว้าฝันให้เป็นจริง เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
เส้นทางของซุปตาร์คนดังอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม กับสาขาสื่อสารการแสดง ที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
มากประสบการณ์ในวงการบันเทิง เราพร้อมคว้าดาวมาอยู่ในมือน้องๆ กับการเรียนรู้ศาสตร์อัน
งดงามของศิลปะการแสดงที่ลงลึกทุกรายละเอียดทุกขั้นตอน   สอนตั้งแต่ การเต้น ร้องเพลง ทำ�
คอสตูมเสื้อผ้า แต่งหน้า ทำ�ผม ทำ�ฉากประกอบแสงสีเสียง และเขียนบทการแเสดง คัดเลือกนัก
แสดง แถมยังได้ลงมือฝึกเป็นผู้กำ�กับการแสดง ในหลักสูตรนี้น้องๆ จะเป็นได้ทั้งดาวที่เจิดจรัสอยู่
เบื้องหน้า และเพรชเม็ดสำ�คัญที่อยู่เบื้องหลัง พร้อมเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างมั่นใจเต็มร้อย
จุดเด่น
ไม่ว่าอยู่ตรงไหนของวงการบันเทิง
เราก็เป็น “ตัวจริง” ได้
เพราะได้ห้องสอนและเครื่องมือทันสมัย น้องๆ เลยมั่นใจว่า “เรียนการแสดง” ที่นี่จะไม่เหมือน
ที่ไหน นอกจากจะได้เรียนกับตัวจริง ด้านงานแสดง   และพบกับนักแสดงชื่อดังหลายๆคนที่เป็น
อาจารย์สอนที่มากประสบการณ์ น้องๆ ยังได้ฝึกฝนประสบการณ์ทำ�งานจากการเรียนปฏิบัติ ที่
เสมือนจริงมากที่สุด พร้อมการฝึกงานจากเครือข่ายของมหาลัย ที่สามารถเปิดกว้างช่องทางการ
ทำ�งานหลังจบการศึกษาได้อีกด้วย เรียนการแสดงที่นี่ น้องๆจึงมั่นใจได้ว่า นอกจากได้เรียนรู้ตั้งแต่
เบื้องหน้ายันเบื้องหลัง ยังได้ประสบการณ์ดีๆ จากอาจารย์มืออาชีพกลับไปอีกเพียบ เตรียมพร้อม
เป็นดาวในวงการบันเทิงได้เลย
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• นักออกแบบเพื่อการแสดง
• นักออกแบบเสื้อผ้า
• นักออกแบบฉาก
• นักแสดง
• ครูสอนการแสดง
• ผู้คัดเลือกนักแสดง
• ผู้กํากับการแสดง
• ผู้ช่วยผู้กำ�กับการแสดง
• คนเขียนบทละคร
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โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาโท/ศาสตร์อื่น
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

131
30
95
28
34
6
27
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกรายละเอียดวิชาที่กาหนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมหรือ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
95 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาแกน
28 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CMM147 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง
3(2-2-5)
CMM148 การพูดเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
CMM149 การเขียนในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
CMM150 การสื่อสารด้วยภาพ
3(2-2-5)
CMM151 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
CMM200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านนิเทศศาสตร์
1(0-2-1)
CMM256 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
CMM261 โฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
3(3-0-6)
CMM262 ภาพยนตร์และวิทยุ-โทรทัศน์ดิจิทัล
3(3-0-6)
CMM263 การสร้างแบรนด์และการตลาด
3(3-0-6)
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2.2 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CPA101 พื้นฐานการแสดง
CPA102 การแสดงขั้นสูง
CPA103 พื้นฐานการเต้น
CPA104 พื้นฐานการวาดและการออกแบบสำ�หรับสื่อสารการแสดง
CPA211 พื้นฐานการร้องเพลง
CPA212 การออกแบบการแต่งหน้าเพื่องานการแสดง
CPA213 การเต้นขั้นสูง
CPA311 การสร้างสรรค์งานการแสดง
CPA312 ละครเพลง
CPA313 การกำ�กับและการคัดเลือกนักแสดง
CPA399 การจัดทำ�โครงงานด้านงานสื่อสารการแสดง
CPA403 พื้นฐานการออกแบบฉากและแสงสำ�หรับงานสื่อสารการแสดง
CPA498 เตรียมสหกิจศึกษาสื่อสารการแสดง
CPA499 สหกิจศึกษาสื่อสารการแสดง

34 หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
6(0-40-0)

หมายเหตุ :  นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนรายวิชา CPA499 สหกิจศึกษาสือ่ สารการแสดง  ให้เลือก
เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้แทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CPA492 การฝึกปฏิบัติงานสื่อสารการแสดง
3(0-40-0)
CPAXXX วิชาเอกเลือก 1 รายวิชา
3(X-X-X)
2.3 วิชาเอกเลือก  
6 หน่วยกิต
        ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาจากวิชาต่อไปนี้ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CPA214 เปิดโลกแฟชั่น
3(0-6-3)
CPA215 สุนทรียศาสตร์การออกแบบแฟชั่น
3(2-3-5)
CPA216 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
3(0-6-3)
CPA217 การตลาดและการสร้างตราสินค้าแฟชั่นในยุคดิจิทัล
3(1-4-4)
CPA218 สื่อดิจิทัลเพื่อการนำ�เสนอแฟชั่น
3(1-4-4)
CPA219 การนำ�เสนอสินค้าแฟชั่นและสไตล์ลิ่ง
3(1-4-4)
CPA221 การออกแบบงานแสดงและนิทรรศการแฟชั่น
3(0-6-3)
CPA281 การแสดงสำ�หรับละครโทรทัศน์
3(1-4-4)
CPA282 การแสดงสำ�หรับมิวสิควิดีโอและโฆษณา
3(1-4-4)
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CPA283
CPA284
CPA285
CPA286
CPA287
CPA288
CPA289
CPA381
CPA382
CPA383
CPA384
CPA385
CPA386
CPA387
CPA388
CPA481
CPA482
CPA483
CPA484
CPA485
CPA486
WIL481
WIL482
WIL483

การแสดงสำ�หรับละครเวที
การแสดงสำ�หรับภาพยนตร์
การพากย์เสียง
หลักการกำ�กับการแสดง
การฝึกฝนนักแสดง
การคัดเลือกนักแสดง
การกำ�กับการแสดงละครเวที
การเต้นและออกแบบท่าเต้นเพลงยอดนิยม
การเต้นสำ�หรับธุรกิจบันเทิง
การออกแบบท่าเต้นเพื่อธุรกิจบันเทิง
การสร้างสรรค์งานเต้นในธุรกิจบันเทิง
การกำ�กับการแสดงสำ�หรับละครโทรทัศน์
เสียงสำ�หรับนักแสดง
การร้องเพลงขั้นสูง
การขับร้องประสานเสียง
การจัดแสดงคอนเสิร์ต
เสียงและดนตรีในธุรกิจบันเทิง
การออกแบบสื่อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม
การออกแบบฉากสำ�หรับงานสื่อสารการแสดง
การออกแบบแสงและเสียงเพื่องานสื่อสารการแสดง
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 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)
2(0-4-2)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(0-6-3)
3(1-4-4)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
3(1-4-4)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6(0-40-0)
6(0-40-0)
3(0-20-0)

2.4 วิชาโท/ศาสตร์อื่น   
27 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่ วิชาโท หรือวิชาชีพ/วิชาเอกหรือวิชาชีพพืน้ ฐาน/วิชาแกน
ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะ  
3.หมวดวิชาเลือกเสรี  
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชา  ทีเ่ ปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทัง้ หลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
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วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาสาขาอื่น
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CPA281 การแสดงสำ�หรับละครโทรทัศน์
CPA282 การแสดงสำ�หรับมิวสิควิดีโอและโฆษณา
CPA283 การแสดงสำ�หรับละครเวที
CPA284 การแสดงสำ�หรับภาพยนตร์
CPA285 การพากย์เสียง

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

กลุ่มผู้กำ�กับการแสดง
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CPA286 หลักการกำ�กับการแสดง
CPA287 การฝึกฝนนักแสดง
CPA288 การคัดเลือกนักแสดง
CPA289 การกำ�กับการแสดงละครเวที
CPA385 การกำ�กับการแสดงสำ�หรับละครโทรทัศน์

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

กลุ่มนักเต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CPA103 พื้นฐานการเต้น
CPA213 การเต้นขั้นสูง
CPA381 การเต้นและออกแบบท่าเต้นเพลงยอดนิยม
CPA382 การเต้นสำ�หรับธุรกิจบันเทิง
CPA383 การออกแบบท่าเต้นเพื่อธุรกิจบันเทิง
CPA384 การสร้างสรรค์งานเต้นในธุรกิจบันเทิง

หน่วยกิต
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(0-6-3)

กลุ่มนักร้อง
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CPA211 พื้นฐานการร้องเพลง
CPA388 การร้องเพลงขั้นสูง
CPA387 เสียงสำ�หรับนักแสดง
CPA389 การขับร้องประสานเสียง
CPA481 การจัดแสดงคอนเสิร์ต
CPA482 เสียงและดนตรีในธุรกิจบันเทิง

หน่วยกิต
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
3(1-4-4)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
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กลุ่มนักออกแบบ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CPA104 พื้นฐานการวาดและการออกแบบสำ�หรับสื่อสารการแสดง
CPA483 การออกแบบสื่อเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม
CPA484 การออกแบบฉากสำ�หรับงานสื่อสารการแสดง
CPA485 การออกแบบแสงและเสียงเพื่องานสื่อสารการแสดง
CPA486 การออกแบบเครื่องแต่งกาย

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

กลุ่มออกแบบแฟชั่น
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CPA214 เปิดโลกแฟชั่น
CPA215 สุนทรียศาสตร์การออกแบบแฟชั่น
CPA216 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
CPA217 การตลาดและการสร้างตราสินค้าแฟชั่นในยุคดิจิทัล
CPA218 สื่อดิจิทัลเพื่อการนำ�เสนอแฟชั่น
CPA219 การนำ�เสนอสินค้าแฟชั่นและสไตล์ลิ่ง
CPA221 การออกแบบงานแสดงและนิทรรศการแฟชั่น

หน่วยกิต
3(0-6-3)
3(2-3-4)
3(0-6-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(0-6-3)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์
คณบดี

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.B.A. (Marketing, English Program), National Institute of Development Administration
Ph.D. (International Business), Asian Institute of Technology
e-mail : ravipa.ak@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม
รองคณบดี วิทยาเขตชลบุรี

พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง) มหาวิทยาลัยบูรพา
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พบ.ม. (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
e-mail : parichat.ku@chonburi.spu.ac.th

ดร.ศิระ สัตยไพศาล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ศศ.บ. (ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
M.B.A. (Marketing and International Business), Dominican University U.S.A.
Ph.D. (Business) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail: sira.sa@spu.ac.th

ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

บธ.บ. (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศศ.ม. (การบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยเกริก
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail: natthaya.tr@spu.ac.th

อาจารย์บรินดา ศัลยวุฒิ
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กจ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยมหิดล
e-mail : brinda.su@spu.ac.th
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ดร.สุธินี มงคล
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

บช.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.Com. (International Business), University of New South Wales, Australia
MSc. (Business Studies Research) (With Commendation), Kingston University, UK.
PhD. (Business and Social Sciences) Kingston University, UK.
e-mail : suthinee.mo@spu.ac.th

ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
D.B.A. Asian Institute of Technology, Thailand
e-mail : mukdashine.sa@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

บธ.บ. (การจัดการ) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
M.B.A. (Information Technology), 1st class honors, Oklahma City University, U.S.A.
M.B.A. (Marketing), 1st class honors, Oklahma City University, U.S.A.
D.B.A. (Strategic Management), 1st class honors, Argosy University, U.S.A.
e-mail : anupong.av@spu.ac.th

อาจารย์รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
บธ.ม. (องค์การและการจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : rangsrichan.su@spu.ac.th

นางสาวสุจิตรา สมานญาติ

ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ

นศ.บ. (โฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศศ.ม. (การบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : sujitra.sa@spu.ac.th
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คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration Program (B.B.A.)
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
(Aviation Business Management)
• สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business)
• สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่  
(Modern Administration and Management)
• สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing)
• สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(Business)
ปรัชญาคณะบริหารธุรกิจ
เสริมปัญญา พัฒนาคน เปี่ยมล้นคุณธรรม นำ�ชาติเจริญ
ปณิธานคณะบริหารธุรกิจ
รู้หลัก รู้คิด รู้นำ� รู้ทำ�
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่สำ�คัญ 4 ประการคือ
รู้หลัก : เป็นบัณฑิตที่มีปัญญาในทฤษฎี และองค์ความรู้
รู้คิด : เป็นบัณฑิตที่สามารถนำ�ความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ได้อย่างชาญฉลาด
เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง
เป็นผู้ที่มีจริยธรรมและคุณธรรม สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
และอย่างมีศักดิ์ศรี
รู้นำ� : เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ�ที่ดีและทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้
รู้ทำ�  : เป็นบัณฑิตที่สามารถทำ�งานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจชั้นนำ�ของประเทศ
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พันธกิจหลัก
มุ่งสร้างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจให้เป็นบัณฑิตที่รู้หลักทฤษฎี มีความคิดสร้างสรรค์ รู้ทัน
เทคโนโลยี และนำ�มาประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาด มีความเป็นผู้นำ�จริยธรรมและคุณธรรม ด้วย
คุณภาพของหลักสูตรคณาจารย์ และการบริหารจัดการ รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและ
ส่งเสริมการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมไทย
นโยบาย
1. นักศึกษาและบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ
2. หลักสูตรทันสมัย เนือ้ หาสาระของหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีอ่ ยูร่ อบด้าน
3. อุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยและเพียงพอ
4. คณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจ เป็นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพของตนและมีชอื่ เสียง
เป็นที่ยอมรับในสังคม
5. การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่างสม่ำ�เสมอ
6. การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง
7. การจัดการบริหารคณะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. ภาพลักษณ์ของการเป็นคณะบริหารธุรกิจชั้นนำ�ของ ประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่รู้หลัก รู้คิด รู้นำ� และรู้ทำ�
2. เพือ่ จัดหลักสูตรให้ทนั สมัยและมีการเรียน การสอนทีม่ งุ่ สร้างผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ทม่ี ศี กั ยภาพ
และตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อจัดหาอุปกรณ์และสิ่งอำ�นวยความสะดวกทางการศึกษาให้พอเพียงและทันสมัย
5. เพื่อพัฒนาคณะให้เป็นสถาบันเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อนำ�ไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ�ของประเทศในด้านธุรกิจ
6. เพื่อจัดให้มีการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง
7. เพื่อพัฒนาการจัดการคณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทันกับการเปลี่ยนแปลง
8. เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของคณะ ในการเป็นสถาบันชั้นนำ�ทางด้านธุรกิจ
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เป้าหมาย
1. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ รู้หลัก รู้คิด รู้นำ� 
และรู้ทำ�
2. คณาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
3. คณะบริหารธุรกิจ เป็นที่รู้จักแก่ชุมชนและสังคม ด้านบริการวิชาการ
4. คณะบริหารธุรกิจมีส่วนร่วมในการทำ�นุบำ�รุงศิลป วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
5. ภาพลักษณ์คณะบริหารธุรกิจเป็นสถาบันชัน้ นำ�ทางด้านธุรกิจและเป็นทีร่ จู้ กั ของ
สังคมคุณลักษณะของบัณฑิต
คุณลักษณะของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ คือ SMART ซึ่งมีความหมายว่า
S : Soul มีจิตวิญญาณที่ดีงามและมีคุณธรรม
M : Management มีความรู้ทั้งด้านการบริหารงานและการจัดการตนเอง
A : Attitude มีทัศนคติที่ดี มีความคิดยอมรับการเปลี่ยนแปลง
R : Rapid มีความคล่องแคล่วในการทำ�งาน
T : Time มีการบริหารเวลาที่เหมาะสม
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
“สร้างมืออาชีพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการบินระดับสากล”
เรียนกับตัวจริงในอุตสาหกรรมการบิน ติดปีกสูธ่ รุ กิจด้านการบินแบบครบวงจร เชีย่ วชาญทัง้ งาน
ด้านบริหาร งานการตลาด งานสายการบินและท่าอากาศยาน การขนส่งทางอากาศทัง้ ผูโ้ ดยสารและ
สินค้า พร้อมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติงานจริงกับองค์กรและสายการ
บินชั้นนำ�ระดับประเทศ
จุดเด่น
เน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การ
ทำ�งานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) บริษทั ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด
(มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายบริหารด้านธุรกิจการบิน
• พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดด้านธุรกิจการบิน
• พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน (ground attendant)
• พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (flight attendant)
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
• เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) กรมการขนส่งทางอากาศ
• เจ้าหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น
บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
• กรมศุลกากร
• สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• เจ้าหน้าที่แผนกสำ�รองที่นั่งและจัดจำ�หน่ายบัตรโดยสารของบริษัท
• ตัวแทนการท่องเที่ยว
• ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบินต่างๆ ฯลฯ
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โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
เลือกเรียน วิชาโท/วิชาเฉพาะ  จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ  1  
2.3.2  วิชาโท/วิชาเฉพาะ  2  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

128 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
31 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
BUS111 การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ
1(0-2-1)
BUS204 การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS226 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
BUS238 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS311 บัญชีและการเงินสำ�หรับธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS331 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
BUS402 การจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
ECO113 หลักเศรษฐศาสตร์              
3(3-0-6)
LSM205 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
MKT210 หลักการตลาด
3(3-0-6)
2.2 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ABM209 การจัดการธุรกิจการบินเบื้องต้น
ABM229 การจัดการธุรกิจท่าอากาศยาน
ABM331 การจัดการตารางบิน

31 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ABM333
ABM359
ABM433
ABM439
ABM449
ABM498
ABM499

ภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมสำ�หรับอาชีพการบิน
การจัดการธุรกิจสายการบินสมัยใหม่
ภาษาอังกฤษเพื่อความสำ�เร็จในอาชีพการบิน                   
การจัดการการตลาดและการขายสินค้าทางอากาศ
การสื่อสารและการปรับตัวเพื่อการทำ�งานในสังคมพหุวัฒนธรรม
เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการธุรกิจการบิน
สหกิจศึกษาการจัดการธุรกิจการบิน

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)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา ABM499 สหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจ
การบิน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้แทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ABM496 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการธุรกิจการบิน 1
3(3-0-6)
ABM497 หัวข้อพิเศษด้านการจัดการธุรกิจการบิน 2
3(3-0-6)
WIL331 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 1
3(0-20-0)
WIL361 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 3
6(0-40-0)
WIL431 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 2
3(0-20-0)
WIL461 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 4
6(0-40-0)
WIL462 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 5
6(0-40-0)
2.3 วิชาโท/วิชาเฉพาะ    
(เลือกเรียน วิชาโท/วิชาเฉพาะ  จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต)
2.3.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 1  
2.3.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 2  

15
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต

นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพ
พื้นฐานของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ABM461 อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  
3(3-0-6)
ABM462 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เบื้องต้นสำ�หรับผู้บริหารด้านการบิน
3(3-0-6)
ABM463 การจัดการธุรกิจการบินร่วมสมัย
3(3-0-6)
ABM464 เศรษฐศาสตร์การบิน
3(3-0-6)
ABM465 กระบวนการทางธุรกิจ
3(3-0-6)
ABM466 การจัดการโครงการในอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
ABM467 การจัดการการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6   หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ABM209 การจัดการธุรกิจการบินเบื้องต้น
ABM229 การจัดการธุรกิจท่าอากาศยาน
ABM331 การจัดการตารางบิน
ABM333 ภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมสำ�หรับอาชีพการบิน
ABM359 การจัดการธุรกิจสายการบินสมัยใหม่
ABM439 การจัดการการตลาดและการขายสินค้าทางอากาศ
ABM449 การสื่อสารและการปรับตัวเพื่อการทำ�งานในสังคมพหุวัฒนธรรม
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หน่วยกิต
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)

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
“ตอบโจทย์นโยบายภาครัฐ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยใน AEC และจีน”
เรียนรู้กลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจระหว่างประเทศ การนำ�เข้าและส่งออก การตลาดระหว่าง
ประเทศ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนบริหารมีความรู้ความเข้าใจในการดำ�เนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามสภาพ
แวดล้อมของแต่ละประเทศและภูมิภาคของโลก เน้นพัฒนาทักษะและประสบการณ์แบบมืออาชีพ
จัดให้มีการศึกษาดูงานและโอกาสฝึกปฏิบัติจริงในต่างประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่พัฒนาองค์
ความรู้ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในโลกดิจิทัล
จุดเด่น
เน้นหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบนั กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ทีเ่ จาะลึกความรูใ้ นการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ อบรมสัมมนา
จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสัมผัสการ
ทำ�งานจริงและเปิดโลกทัศน์ ในการประกอบธุรกิจ อาทิ การศึกษาดูงานท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง
ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือฮ่องกง การชมงานแสดงสินค้า ณ มหานครปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นต้น
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• หน่วยงานรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ธนาคารเพือ่ การส่งออกและการนำ�เข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย การท่า
อากาศยานแห่งประเทศไทย ฯลฯ
• หน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัทส่งออก นำ�เข้า บริษัทการค้าระหว่างประเทศ บริษัท
เดิ น เรื อ ตั ว แทนขนส่ ง สิ น ค้ า ทางเรื อ และทางอากาศ (Freight Forwarder) บริ ษั ท ชิ ป ปิ้ ง
ผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ สายการบิน ฝ่ายส่งออกนำ�เข้าหรือฝ่ายต่างประเทศของบริษทั เอกชน
รวมทั้ง
• สถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เป็นต้น
• ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจส่งออก นำ�เข้า ขนส่งสินค้า ตัวแทนขนส่งสินค้า เป็นต้น ฯลฯ
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ

128 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
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2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
เลือกเรียนวิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ1
2.3.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

31
31

หน่วยกิต
หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
31 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
BUS111 การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ
1(0-2-1)
BUS204 การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS226 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
BUS238 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS311 บัญชีและการเงินสำ�หรับธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS331 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
BUS402 การจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
ECO113 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
LSM205 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
MKT210 หลักการตลาด
3(3-0-6)
2.2 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ITB231 ธุรกิจระหว่างประเทศในโลกของการเปลี่ยนแปลง
ITB360 การพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
ITB361 ธุรกิจระหว่างประเทศเชิงเปรียบเทียบ
ITB362 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตลาดต่างประเทศ
ITB363 การบริหารการส่งออก
ITB364 การบริหารการนำ�เข้า
ITB365 เทคนิคการหาคู่ค้าทางธุรกิจระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล

31 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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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ITB472
ITB498
ITB499

สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ  
สหกิจศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ

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

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนรายวิชา ITB499 สหกิจศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศได้ ให้
เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
WIL331 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 1
3(0-20-0)
WIL361 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 3
6(0-40-0)
WIL431 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 2
3(0-20-0)
WIL461 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 4
6(0-40-0)
WIL462 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 5
6(0-40-0)
ITB482 หัวข้อพิเศษทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 1
3(3-0-6)
ITB483 หัวข้อพิเศษทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 2
3(3-0-6)
2.3 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
เลือกเรียนวิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ1
15 หน่วยกิต
2.3.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ2
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพ
พื้นฐาน ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำ�นวน 2 กลุ่ม ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ITB232 การบริหารธุรกิจข้ามพรมแดน
ITB350 เทคนิคการดำ�เนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม
ITB351 กลยุทธ์การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภคนานาชาติ
ITB352 โอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดจีน
ITB353 การส่งออกนำ�เข้า และกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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สาขาวิชาการบริหาร
และการจัดการองค์กรสมัยใหม่
“พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดแบบดิจิทัล”
สร้างนักบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล ด้วย
ทักษะของนักบริหารจัดการ ทีต่ อ้ งเก่งเรือ่ งคน เรือ่ งงาน เก่งในการคิดวิเคราะห์และการเจรจาต่อรอง
พร้อมด้วยทักษะการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเขียนแผนธุรกิจ การสร้างธุรกิจใหม่มคี วาม
เข้าใจในการทำ�ธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างมืออาชีพ ที่สำ�คัญสาขานี้ยังเปิดโอกาสให้คนที่
สนใจเรียนป ตรี วันเสาร์ และเรียนป ตรี วันอาทิตย์ สมัครเรียนกันได้อีกด้วย
จุดเด่น
มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาด
แรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ สามารถนำ�ความ
รู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันชีวิตการทำ�งานในฐานะนักบริหารขององค์กร
ภาคเอกชน และภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อประกอบการดำ�เนินธุรกิจของ
ครอบครัวเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
เลือกเรียนวิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ
2.3.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ1
2.3.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ2

128 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
15
15
15
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
BUS111 การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
BUS199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ
BUS204 การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ
BUS226 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
BUS238 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
BUS311 บัญชีและการเงินสำ�หรับธุรกิจ
BUS331 การเป็นผู้ประกอบการ
BUS402 การจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ECO113 หลักเศรษฐศาสตร์
LSM205 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
MKT210 หลักการตลาด

92 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
MGT357 การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
MGT370 นวัตกรรมและการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ
MGT386 การจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ
MGT387 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
MGT388 ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารทางธุรกิจ
MGT389 การจัดการโครงการอย่างมืออาชีพ
MGT390 กลยุทธ์การตัดสินใจทางธุรกิจ
MGT423 สัมมนาทางการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
MGT498 เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการ
MGT499 สหกิจศึกษาการจัดการ

31 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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)
6(0-40-0)
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หมายเหตุ   : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา MGT499 สหกิจศึกษาการจัดการได้ ให้เรียน
รายวิชาต่อไปนี้ โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
WIL331 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 1
3(0-20-0)
WIL361 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 3
6(0-40-0)
WIL431 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 2
3(0-20-0)
WIL461 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 4
6(0-40-0)
WIL462 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 5
6(0-40-0)
MGT496 หัวข้อพิเศษทางการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 1
3(3-0-6)
MGT497 หัวข้อพิเศษทางการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 2
3(3-0-6)
2.3 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
เลือกเรียนวิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต
2.3.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ1
15 หน่วยกิต
2.3.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ2
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพ
พื้นฐาน ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำ�นวน 2 กลุ่ม ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
MGT376 การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
MGT377 การออกแบบการบริการทางธุรกิจ
MGT387 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
MGT388 ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารทางธุรกิจ
MGT396 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทางธุรกิจ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
“นักการตลาดดิจทิ ลั ตัวจริง พร้อมด้วยทักษะแบบรอบด้าน ตอบโจทย์ตลาดงานในอนาคต”
รู้ลึกเรื่องการตลาดดิจิทัลแบบรอบด้าน โดยการเรียนทฤษฎีควบคู่ฝึกปฏิบัติงานจริง สอนโดยผู้
เชีย่ วชาญจากวงการตลาดดิจทิ ลั ทีม่ าพร้อมกับรูปแบบการเรียนทีท่ นั สมัย เรียนการตลาดอย่างเจาะ
ลึกความเข้าใจเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคดิจทิ ลั แบบมือ
อาชีพ
จุดเด่น
• ศึกษาภาคทฤษฎี มุง่ เน้นการเรียนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูด้ า้ นสาขาการจัดการ
การตลาดทัง้ ระบบในเชิงบูรณาการ โดยมีกลุม่ วิชาการตลาดบริการ และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้
นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและภาคปฏิบัติ
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านการตลาด
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน
• ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
• ส่งเสริม และสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และส่งเสริมการประกวดแผนการ
ตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน
• นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้ และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความ
สามารถทางด้านการตลาด เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมยุค
ข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• นักวิเคราะห์การตลาด
• เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต
• เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
• ตัวแทนขาย
• เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด ฯลฯ
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

128 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
(เลือกเรียนวิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต)
2.3.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 1
2.3.2  วิชาโท/วิชาเฉพาะ 2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

92 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
31 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
BUS111 การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ
1(0-2-1)
BUS204 การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS226 กฎหมายและภาษีอากรสำ�หรับธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS238 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS311 บัญชีและการเงินสำ�หรับธุรกิจ
3(3-0-6)
BUS331 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
BUS402 การจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
3(3-0-6)
ECO113 หลักเศรษฐศาสตร์              
3(3-0-6)
LSM205 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
MKT210 หลักการตลาด
3(3-0-6)
2.2 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
MKT212 เส้นทางของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
MKT301 การสื่อสารและการตลาดดิจิทัล
MKT321 การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล      
MKT322 การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล     
MKT323 แบรนด์เมเนจเม้นท์
MKT324 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

31 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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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MKT453
MKT468
MKT498
MKT499

การจัดการช่องทางการตลาด
คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง
เตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาด
สหกิจศึกษาทางการตลาด

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

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา MKT499 สหกิจศึกษาทางการตลาดได้ให้เรียน
รายวิชาดังต่อไปนี้ โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
MKT488 หัวข้อพิเศษในด้านการตลาดดิจิทัล 1
3(3-0-6)
MKT489 หัวข้อพิเศษในด้านการตลาดดิจิทัล 2
3(3-0-6)
WIL331 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 1
3(0-20-0)
WIL361 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 3
6(0-40-0)
WIL431 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 2
3(0-20-0)
WIL461 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 4
6(0-40-0)
WIL462 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 5
6(0-40-0)
2.3 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
(เลือกเรียนวิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต)
2.3.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 1
15 หน่วยกิต
2.3.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 2
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/
วิชาชีพพื้นฐาน ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำ�นวน 2
กลุ่ม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กลุ่มวิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
MKT391 การออกแบบเนื้อหาและนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสื่อดิจิทัล
MKT392 การจัดการโฆษณาและสื่อโฆษณาทางดิจิทัล
MKT393 การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
MKT394 การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
MKT395 เครื่องมือและเทคนิคการตลาดดิจิทัล

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
“หลักสูตรทันสมัย สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0”
ด้วยหลักสูตรทีท่ นั สมัย เน้นการเรียนรูก้ ระบวนการสร้างธุรกิจในโลกยุคดิจทิ ลั ได้ลงมือทำ�ธุรกิจจริง
มีอาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญคอยให้ค�ำ ปรึกษาในทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่การเรียนบริหารขัน้ พืน้ ฐาน ไปจนถึงการฝึก
ทำ�ธุรกิจ ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Project - Based Learning เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
sที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ แบบผู้ประกอบการยุค 4.0
จุดเด่น
มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์กรเพื่อ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการของตลาด
แรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาค Asean โดยมีกลุ่มวิชาที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการ สามารถนำ�ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันชีวิตการทำ�งานในฐานะนักบริหารขององค์กรภาคเอกชน และภาครัฐ
ตลอดจนสามารถนำ�ความรู้ทไี่ ด้รบั ไปใช้เพือ่ ประกอบการดำ�เนินธุรกิจของครอบครัวเป็นพืน้ ฐานใน
การจัดตั้งธุรกิจของตนเอง
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

128
30
92
31
31
30
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
92 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
31 หน่วยกิต
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รหัสวิชา
BUS111
BUS199
BUS204
BUS226
BUS238
BUS311
BUS331
BUS402
ECO113
LSM205
MKT210

ชื่อวิชา
การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
บัญชีและการเงินสำ�หรับธุรกิจ
การเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
หลักเศรษฐศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักการตลาด

2.2 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
BUS230 ธุรกิจสตาร์ทอัพบนพื้นฐานทางเทคโนโลยี
BUS421 หัวข้อพิเศษในการบริหารธุรกิจ
BUS431 จริยธรรมทางธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
BUS498 เตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ  
BUS499 สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ  
DBM321 การสื่อสารด้วยภาพข้อมูลสำ�หรับธุรกิจ
DBM322 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
FIN322   การประเมินผลโครงการเพื่อการลงทุน
FIN323 การจัดการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
FIN420 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย

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

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา BUS499 สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจได้ ให้เลือก
เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้แทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
BUS495 โครงงานรายบุคคล
6(6-0-12)
WIL461 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 4
6(0-40-0)
WIL483 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3
3(0-20-0)
WIL485 ฝึกประสบการณ์ทางบริหารธุรกิจ 2
3(300 ชัว่ โมง)
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2.3 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
30 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพพืน้ ฐาน/
ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
กลุ่มการบริหารธุรกิจ
BUS207 การจัดการการดำ�เนินงานทางธุรกิจและอีอาร์พี
BUS230 ธุรกิจสตาร์ทอัพบนพื้นฐานทางเทคโนโลยี
BUS239 การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การธุรกิจ
FIN221 การจัดการการเงิน
MKT301 การสื่อสารและการตลาดดิจิทัล

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

กลุ่มการเงินและการลงทุน
FIN323 การจัดการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
FIN324 การเงินประยุกต์เพื่อการจัดการ
FIN325 การจัดการความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงิน
FIN326 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
FIN327 ตราสารอนุพันธ์
FIN420 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย

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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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
คณบดี
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
M.B.A. (International Business Management)
Stamford International University
ปร.ด. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
e-mail : titaporn.si@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงษ์ จันทร์งาม
รองคณบดีคณะบัญชี วิทยาเขตชลบุรี
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา
บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : jirapong.ch@chonburi.spu.ac.th

อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

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

อาจารย์ภูดิท ไชยผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วท.ม. (การตรวจสอบภายใน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
e-mail : phudit.ch@spu.ac.th

อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์
อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : Suwannee.ru@spu.ac.th

นางสาววันลภา เกิดเต็มภูมิ
ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ

บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
e-mail : wanlapa.ke@spu.ac.th
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คณะบัญชี
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accountancy Program (B.Acc.)
บทบาทของนักบัญชียุคใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้ในวิชาชีพการบัญชีเป็นอย่างดีแล้ว นักบัญชียุคใหม่ควรจะเป็นผู้มีความรู้ใน
สหวิทยาการต่างๆ รวมทั้ง การเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความ
หมายของข้อมูลทางการบัญชี เพื่อเสนอต่อผู้บริหารสำ�หรับใช้ในการตัดสินใจและการ
บริหารงานได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการเป็นองค์กรที่จะ
สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานด้าน
การบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างนักบัญชีมืออาชีพ จึงได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรและจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในรายวิชาและนอกรายวิชา
ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในด้านภาษีอากร
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี การวิเคราะห์ด้านการเงิน และความรู้ด้านการบัญชีอย่าง
มืออาชีพ ดั่งปณิธานของคณะฯ ที่ว่า “เก่งภาษี เก่งภาษา เก่งไอที มีจรรยาบรรณ
เป็นนักบัญชีมืออาชีพ” จากความมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังกล่าว
คณะมีความเชือ่ มัน่ ว่า ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตจะสามารถได้งานทำ�
ร้อยละ 80 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 วัน และได้งานทำ� ร้อยละ 100 ภายใน 1 ปี
หลังสำ�เร็จการศึกษา นอกจากนี้ ผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของคณะ
ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศได้ ปัจจุบันคณะได้จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเทียบโอนสำ�หรับ ปวส. ภาคปกติ
หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตเทียบโอนสำ�หรับ ปวส. ภาควันอาทิตย์ และปริญญาตรีใบทีส่ อง
ภาคเสาร์-อาทิตย์
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้เป็นผูท้ มี่ คี วามรอบรูใ้ นศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ
และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีได้อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่าง
เหมาะสม
4. เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้เป็นผูท้ มี่ คี วามรูด้ า้ นเทคโนโลยีทที่ นั สมัย สามารถสือ่ สารและ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคุณธรรม
มีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างแน่วแน่
6. เพื่อให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาและประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปสามารถ
ศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จุดเด่นของคณะ
1. ผู้สำ�เร็จการศึกษาของคณะบัญชีมีงานทำ�  100% และกว่า 80% ถูกจองตัวก่อน
สำ�เร็จการศึกษา
2. มีศูนย์ปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีแบบครบวงจรให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง
โดยมี อ าจารย์ ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากบริ ษั ท อิ น ทิ เ กรท
แอคเคาท์แทนท์ จำ�กัด
3. ได้ทำ�ความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สมาคมผู้ตรวจ
สอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคม
สำ�นักงานบัญชีไทย สมาคมสำ�นักงานบัญชีคุณภาพ ในการจัดฝึกอบรมให้นักศึกษา
เพื่อเสริมทักษะทางวิชาชีพบัญชี
4. มีการทำ�ความร่วมมือกับบริษทั ชัน้ นำ�ทัง้ ในและต่างประเทศ และมีบริษทั มากกว่า
500 บริษัท ให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติงานจริงและพร้อมรับทำ�งานทันทีเมื่อสำ�เร็จการ
ศึกษา
5. มีอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์จริง และมีใบประกอบวิชาชีพ
จากภาครัฐและภาคธุรกิจชั้นนำ�ทั้งในและต่างประเทศ
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สาขาวิชาการบัญชี
คณะบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำ�เร็จการ
ศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษา
อังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูล
ทางบัญชีและการเงิน เพือ่ ช่วยให้ขอ้ มูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่
ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
จุดเด่น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการ
สอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความ
สามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับ
กันโดยทัว่ ไปทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาหลักสูตร
บัญชีบัณฑิตของคณะ ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน
การศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้
โอกาสในการประกอบอาชีพ
• นักบัญชีหรือผู้ทำ�บัญชี
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
• ผู้ตรวจสอบภายใน
• นักออกแบบและวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี
• ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
• พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
• นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์และการลงทุน
• ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร
• ผู้ประกอบการ
• อาจารย์ผสู้ อนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
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โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

134
30
89
25
37
12
15
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกรายละเอียดวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ACT103 การบัญชีขั้นต้น
ACT152 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชี
ACT199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบัญชี
ACT335 โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางการบัญชี
ACT351 การวิจัยทางการบัญชี
BUS226 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
BUS229 หลักการจัดการและการตลาด
BUS306 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการเชิงกลยุทธ์
ECO113 หลักเศรษฐศาสตร์
2.2 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ACT211 การบัญชีขั้นกลาง 1
ACT212 การบัญชีขั้นกลาง 2
ACT311 การบัญชีขั้นสูง 1
ACT312 การบัญชีขั้นสูง 2
ACT313 การบัญชีต้นทุน 1
ACT315 การบัญชีต้นทุน 2

89 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
37 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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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ACT316
ACT321
ACT331
ACT341
ACT342
ACT457
ACT498

การจัดการการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน
การบัญชีภาษีอากร
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การสอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน
หัวข้อพิเศษทางด้านการบัญชีการเงิน
เตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี

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)

2.3 วิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต
  ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  จำ�นวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
การสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ACT436 การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี
ACT444 การตรวจสอบการทุจริตทางการบัญชี
ACT462 การกำ�กับดูแลกิจการ
ACT465 หัวข้อพิเศษทางด้านการสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน

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

กฎหมายและภาษีอากร
ACT421 การวางแผนภาษีอากร
ACT422 กฎหมายภาษีอากรสำ�หรับธุรกิจส่งออกและ
ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ACT423 กฎหมายภาษีอากรสำ�หรับธุรกิจข้ามชาติ
ACT458 หัวข้อพิเศษทางด้านกฎหมายและภาษีอากร

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

บัญชีต้นทุนเพื่อการบริหาร
ACT413 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
ACT414 การบัญชีสิ่งแวดล้อม
ACT415 การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
ACT459 หัวข้อพิเศษทางด้านต้นทุนเพื่อการบริหาร

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

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ACT333 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ACT336 การจัดการฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี
ACT434 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและการควบคุม
ACT464 หัวข้อพิเศษทางด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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การเงินและการลงทุน
ACT363 โครงสร้างทางการเงินและการลงทุน
ACT364 การบัญชีสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน
ACT461 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
ACT463 หัวข้อพิเศษทางด้านการเงินและการลงทุน

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

ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
ACT499 สหกิจศึกษาการบัญชี
WIL481 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1

6(0-40-0)
6(0-40-0)

2.4 วิชาโท
15 หน่วยกิต
  นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากวิชาโท/วิชาเฉพาะหรือวิชาเอก/วิชาชีพหรือวิชาแกน/วิชาชีพ
พื้นฐานของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
		
วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาสาขาอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ACT371 การบัญชีสำ�หรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
ACT372 การจัดการความเสี่ยงสำ�หรับธุรกิจ
3(3-0-6)
ACT373 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
ACT374 การวางแผนและควบคุมกำ�ไร
3(3-0-6)
ACT375 การจัดการการเงินสำ�หรับธุรกิจ
3(3-0-6)
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COLLEGE OF
LOGISTICS AND
SUPPLY CHAIN
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
www.spu.ac.th/fac/logistics/
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี
คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : tharinee.ma@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
รองคณบดี วิทยาเขตชลบุรี

ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (การจัดการด้านโลจิสติกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความเชี่ยวชาญ
e-mail : weerawit.le@chonburi.spu.ac.th

อาจารย์วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วท.บ.(สถิติประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
e-mail : wanwisa.du@spu.ac.th

อาจารย์ ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พบ.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
e-mail : supalux.ch@spu.ac.th
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ดร.ฉัตรชัย  ราคา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
e-mail : chatchai.ra@spu.ac.th

ดร.สรพล บูรณกูล
ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการโลจิสติกส์

บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. (การบริหารอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail : sorapol.bu@spu.ac.th

นางศศิธร กอเจริญ
ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. (การบริหารลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : sasithorn.ko@spu.ac.th
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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration Program (B.B.A.)
•  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   (Logistics and and Supply Chain Management)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและ
ความเชีย่ วชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบตั ิ ระหว่างศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้ผเู้ รียนผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ
การเสริมสร้างความเข้าใจแบบบูรณาการด้วยเกมส์ดา้ นโลจิสติกส์ การอบรมเสริมความ
รู้ใหม่ๆ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำ�  สาขาวิชาได้ทำ�การแบ่งกลุ่มวิชาเพื่อ
สร้างความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น 6 กลุ่มวิชาหลักๆ ได้แก่
• กลุ่มวิชาโลจิสติกส์สินค้าอาหาร และการเกษตร
• กลุ่มวิชาโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
• กลุ่มวิชาโลจิสติกส์สุขภาพและความงาม
• กลุ่มวิชาโลจิสติกส์การท่องเที่ยวและการบริการ
• กลุ่มวิชาโลจิสติกส์ค้าส่งและค้าปลีก
• กลุ่มวิชาโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำ�เข้าส่งออก
นอกจากนี้ ท างสาขาวิ ช าได้ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สหพั น ธ์ ก ารขนส่ ง ทางบกแห่ ง
ประเทศไทยในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัยอย่างต่อเนือ่ งและการเน้นสร้างความ
เชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสาขาที่ขาดแคลนของชาติในปัจจุบัน และ
กองทุนเงินให้กทู้ ผี่ กู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) พร้อมให้กใู้ นปีการศึกษา 2551 สำ�หรับ
นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพราะรัฐได้เล็งเห็นว่าการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสายงานที่จะมีความสำ�คัญต่อการแข่งขันในอนาคต
ช่ ว ยให้ ป ระเทศชาติ เ พิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น กั บ ตลาดโลกได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพของศาสตร์เชิงวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำ�ให้เกิดการเชือ่ มโยงของธุรกิจ
และสร้างให้บุคลากรเกิดแนวคิดเชิงระบบ กล่าวคือ ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่แผนก หรือ
หน่วยงาน หรือองค์กรหนึง่ เท่านัน้ แต่ตอ้ งพิจารณาทัว่ ทัง้ องค์กร ไปตลอดจนพันธมิตร
ทางธุรกิจในทุกๆ ส่วน และต้องคำ�นึงถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้วย (ตั่งแต่เริ่มผลิต
สินค้า จนถึงสินค้าหมดอายุ และการทำ�ลายสินค้า) ส่งผลให้เกิดผลลัพทธ์ทางด้าน
ต้นทุน เวลาที่เหมาะสมและคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
จุดเด่นของสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ “สร้าง
ความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” นักศึกษาจะได้เรียนรู้
การวางแผนการขนส่ง การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การจัดซื้อจัดหา การจัดการศูนย์
กระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า การติดต่อทำ�ธุรกิจระหว่างประเทศ
โดยเรียนกับมืออาชีพในวงการ มีทศั นศึกษาดูงานและปฏิบตั งิ านกับสถานประกอบการ
ชั้นนำ�ก่อนสำ�เร็จการศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำ�เร็จการศึกษา
• นักวางแผนและควบคุมการขนส่ง
• นักวางแผนและควบคุมการกระจายสินค้า
• นักวางแผนและควบคุมการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
• นักวางแผนและควบคุมการจัดการด้านต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
• นักวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ
• ตัวแทนออกของ (Customs Brokers)
• ผู้ให้บริการด้านธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
• อื่นๆ
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โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
เลือกเรียนวิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต
2.4.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 1
2.4.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

128 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต  
28 หน่วยกิต  
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30   หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็น
ชอบจากวิทยาลัยฯ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
BUS111 การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ
BUS199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ
BUS204 การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ
BUS226 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
BUS238 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
BUS331 การเป็นผู้ประกอบการ
BUS402 การจัดการเชิงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ECO113 หลักเศรษฐศาสตร์
LSM205 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

92 หน่วยกิต
25 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
LSM203 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
LSM222 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
LSM223 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

28 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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LSM319
LSM326
LSM327
LSM497
LSM498
LSM499

ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์
การจัดการโซ่คุณค่าและโซ่อุปสงค์
สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

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

หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนรายวิชา LSM499 สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานได้ ให้เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกแทน โดยได้รับอนุมัติจากวิทยาลัยฯ
2.3 วิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้  จำ�นวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวิทยาลัยฯ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LSM202 การจัดการโซ่อุปทานแบบลีน
3(3-0-6)
LSM301 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบลีน
3(3-0-6)
LSM336 การปรับปรุงกระบวนการทางโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
LSM337 การวางแผนการปฏิบัติการและโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
LSM363 การรวมกลุ่มและการจัดการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
LSM365 กฎระเบียบมาตรฐานด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม    
3(3-0-6)
LSM368 การจัดการโซ่ความเย็นสำ�หรับอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
LSM385 พิธีการศุลกากร
3(3-0-6)
LSM387 การขนส่งสินค้าทางทะเล
3(3-0-6)
LSM388 โลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
LSM431 โลจิสติกส์เพื่อการค้าชายแดน
3(3-0-6)
LSM461 ระบบมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
LSM462 การจัดการสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการนำ�เข้าส่งออก
3(3-0-6)
LSM468 การจัดซื้อจัดหาและจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า
3(3-0-6)
LSM485 การขนส่งสินค้าทางอากาศ
3(3-0-6)
LSM486 การขนส่งสินค้าทางราง
3(3-0-6)
LSM487 การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
LSM488 ปัญหาพิเศษทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
LSM496 การวัดประสิทธิภาพในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
WIL432 ประสบการณ์วิชาชีพ 1
3(0-20-0)
WIL433 ประสบการณ์วิชาชีพ 2
3(0-20-0)

227

2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
เลือกเรียน วิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต
2.4.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 1
15 หน่วยกิต
2.4.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 2
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพ
พื้นฐาน ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาสาขาอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
LSM202 การจัดการโซ่อุปทานแบบลีน
LSM203 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
LSM205 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LSM222 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
LSM223 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
LSM319 ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์

หน่วยกิต
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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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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิมิต บุญภิรมย์
รองคณบดี

ค.อ.บ. (ไฟฟ้ากำ�ลัง), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail : nimit.bo@spu.ac.th

ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วท.บ. (ฟิสิกส์) (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
M.S. (Water and Wastewater Engineering),
Asian Institute of Technology, Thailand
Ph.D. (Civil Engineering), Iowa State University
e-mail : warisara.le@spu.ac.th

ดร.ชิษณุ อัมพรายน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
M.Eng. (Transportation Engineering),
Asian Institute of Technology, Thailand
e-mail : chisanu.am@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภัทร พรหมภักดี
หัวหน้าศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e-mail : thanapat.pr@spu.ac.th
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต มณีศรี
ผู้อำ�นวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม

วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม.(วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : chawalit.ma@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), Curtin University, Australia
e-mail : parachai.ju@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง

อส.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง), มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ด. (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
e-mail : paijit.pa@spu.ac.th

ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : taperit.to@spu.ac.th

อาจารย์ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail : prakit.li@spu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
D.Eng. (StructuralEngineering),  Asian Institute of Technology, Thailand
M.Eng.(Structural Engineering), Asian Institute of Technology,Thailand
วศ.บ. เกียรตินิยม (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail: phaiboon.pa@spu.ac.th
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผชิญ จันทร์สา
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยศรีปทุม
M.Sc. (Mechanical Engineering), Sirindhorn International Institute of Technology,
Thammasat University, Thailand
e-mail : pachern.ja@spu.ac.th

อาจารย์วิทยา พันธุ์เจริญศิลป์
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยสยาม
e-mail : vitthaya.ph@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail: suphattha.sr@spu.ac.th

อาจารย์สุรพันธ์ สันติยานนท์
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

และรักษาการอาจารย์ที่ปรึกษารอบนอกเวลาราชการ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา-วิศวกรรมแหล่งน้ำ�และสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
e-mail : suraphan.sa@spu.ac.th

นางสาวธันยนันท์ วงษ์สนธิ์
ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ

วท.ม (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
e-mail : thunyanunt.wo@spu.ac.th
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering Program (B.Eng.)
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(Industrial Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(Next Generation Automotive Engineering)
• สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง
(Railway Engineering))
คณะวิศวกรรมศาสตร์ตระหนักถึงความสำ�คัญในการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมหลักคือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรม
ยานยนต์ และสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง โดยมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยปัญญา ความ
เชี่ยวชาญ ความเบิกบานและคุณธรรม ให้มีความรอบรู้และทักษะในสาขาวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษา
อย่างแท้จริง เพือ่ นำ�ความรูไ้ ปประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายใต้จติ สำ�นึกแห่งจรรยาวิชาชีพวิศวกรรม
มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดำ�เนินชีวิต เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคณาจารย์ประจำ�และผู้ทรงคุณวุฒิที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
และ ปริญญาโทจากสถาบันชั้นนำ�  ทั้งในและต่างประเทศจำ�นวนมาก มีห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้ง
อุปกรณ์และชุดทดลองในแต่ละสาขาวิชาครบถ้วน และปรับปรุงให้ทันสมัย ในทุกปีการศึกษา เพื่อ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา
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วัตถุประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ สอดคล้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
2. ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและ
วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีทกั ษะตรงตามความต้องการในการทำ�งานในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมให้คณะวิศวกรรมศาสตร์มคี วามแข็งแกร่งทางวิชาการและมีความสามารถทีจ่ ะพึง่ ตนเอง
ได้ในอนาคตจัดให้มกี ารบริการวิชาการทีเ่ ชือ่ มโยงกับงานวิจยั ในสถาบัน มุง่ เน้นการใช้ประโยชน์จาก
การสะสมองค์ความรู้จากงานวิจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับที่สูงขึ้น
4. สร้างเสริมบรรยากาศทีเ่ อือ้ อำ�นวยให้เกิดการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจยั ในระดับชาติ
นานาชาติตลอดจนสร้างนักวิจัยและวิศวกรที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
5. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางภาษา การสือ่ สาร
และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยในการทำ�งาน
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
บัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถเป็นวิศวกรมืออาชีพที่ลงมือทำ�งานได้จริง มีทักษะ
เป็นนักปฏิบตั ิ เป็นทีต่ อ้ งการของอุตสาหกรรมและสามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตาม ข้อบังคับของสภาวิศวกร โดยสามารถทำ�งานในทัง้ ภาครัฐและเอกชน มีความก้าวหน้าใน
การเป็นวิศวกรออกแบบ วิศวกรโครงการควบคุมการก่อสร้างหรือติดตัง้ ใช้งานระบบอุตสาหกรรมหรือ
อาคารสถาน และสามารถก้าวไปสู่การเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญและยังสามารถ
ทำ�งานในด้านวิชาการ เป็นนักวิชาการ นักวิจัย รวมถึงเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์กรที่ใช้
องค์ความรูท้ างด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้างหรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับวิศวกรรม
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
		จุดไอเดียใส่ไฟให้หุ่นยนต์( เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า สร้างสรรค์ไอเดียหุ่นยนต์)
จากความเข้มข้นในการเรียนวิศวะไฟฟ้าทีเ่ น้นทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เจาะลึกทุกรายวิชาสำ�คัญ
สูก่ ารเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง ไม่วา่ จะเป็นการประยุกต์ใช้ไฟฟ้า คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
ระบบควบคุมอัตโนมัตขิ องไฟฟ้าในทีพ่ กั อาศัย อาคารขนาดใหญ่ถงึ ระดับโรงงานตลอดจนออกแบบ
และวางระบบหุ่นยนต์ ต่อยอดความต้องการทางอนาคต เรียนวิศวะทางด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า
เพื่อให้คุณเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าตัวจริง พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมวิศวกรได้อย่างเต็มภาคภูมิ หลักสูตร
ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กว.) ได้ด้วย
โอกาสในการประกอบอาชีพ
• วิศวกรออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
• สร้างผลิตภัณฑ์
• ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
• วิศวกรโรงงาน
• วิศวกรดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า
• วิศวกรระบบโทรคมนาคม
• วิศวกรผู้จัดการอาคาร
• วิศวกรระบบไฟฟ้ากำ�ลัง
• วิศวกรออกแบบแผ่นพิมพ์วงจร
• วิศวกรด้านสมองกลฝังตัว
• วิศวกรขายผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
• เป็นผู้ประกอบการ ฯลฯ
• วิศวกรระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเมคคาทรอนิกส์
• วิศวกรวางแผน ออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 รายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

147
30
111
35
21
14
54
22
6
235

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาทีก่ �ำ หนดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
111 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
35 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CHM100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CHM110 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
MAT115 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
MAT116 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
MAT215 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
PHY111 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
PHY121 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1)
PHY212 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
PHY222 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-1)
EGR102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
EGR109 แนะนำ�วิชาชีพวิศวกร
1(0-2-1)
EGR110 การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น
1(0-3-1)
EGR205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับวิศวกร
3(2-3-5)
EGR210 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)    
EGR221 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
54 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
EEG211 วงจรไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
EEG212 วงจรไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
EEG213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1(0-3-1)
EEG214 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
EEG223 ดิจิตอลและระบบสมองกลฝังตัวสำ�หรับอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
EEG224 ปฏิบัติการดิจิตอลและระบบสมองกลฝังตัวสำ�หรับอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
EEG301 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
EEG302 ปฏิบัติการระบบควบคุม
1(0-3-1)
EEG311 เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
EEG312 ปฏิบัติการการวัดทางไฟฟ้า
1(0-3-1)
EEG315 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-1)
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EEG331
EEG341
EEG342
EEG351
EEG351
EEG351
EEG351
EEG407
EEG442
EEG453
EEG455
EEG498
EEG499

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ากำ�ลัง
ระบบไฟฟ้ากำ�ลัง
ระบบไฟฟ้ากำ�ลัง
ระบบไฟฟ้ากำ�ลัง
การออกแบบระบบโดยใช้พีแอลซี
อิเล็กทรอนิกส์กำ�ลัง
การออกแบบระบบไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า
สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า  

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
6(0-40-0)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา EEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า
และ EEG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้แทน โดยได้รับอนุมัติ
จากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
EEG390 การฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3(0-35-0)
EEG464 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ
1(0-3-1)
EEG469 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำ�ลังสำ�หรับอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
EEG491 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-1)
EEG492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3(0-9-3)
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
22 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาชีพเลือกจากกลุม่ วิชาชีพเลือกเฉพาะกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ จำ�นวน 16
หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชาชีพเลือกเพิ่มเติมอีกจำ�นวน 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
		2.3.1 กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะกลุ่ม
16 หน่วยกิต
โดยเลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มไฟฟ้ากำ�ลัง
รหัสวิชา ชื่อวิชา
EEG371 หลักการสื่อสาร
EEG451 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า(กำ�ลัง)
EEG392 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
EEG441 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
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EEG452
EEG457
EEG459
EEG461
EGR406
MEG331

การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำ�ลัง
วิศวกรรมส่องสว่าง
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า(กำ�ลัง)
การประมาณราคางานไฟฟ้า
งานวิศวกรรมอาคาร
อุณหพลศาสตร์ 1

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

กลุ่มระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
EEG360 การออกแบบระบบหุ่นยนต์
EEG361 อินเตอร์เฟสและการสื่อสารคอมพิวเตอร์
EEG362 ระบบควบคุมหุ่นยนต์
EEG462 วิทยาการหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม
EEG463 ปฏิบัติหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
EEG465 อัลกอริทึมของหุ่นยนต์
EEG466 หัวข้อพิเศษระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 1
EEG467 หัวข้อพิเศษระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 2
		2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะสาขาเพิ่มเติม
เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
EEG454 โรงผลิตไฟฟ้าและสถานีย่อย
EEG458 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำ�ลัง
EEG443 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
EEG446 พลังงานหมุนเวียน
EEG447 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
EEG482 เทคโนโลยีตัวตรวจรู้และตัวแปลง

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือเลือกเรียนรายวิชา  ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
EEG203 ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย
2(2-0-4)
EEG204 เทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืนและนวัตกรรม
2(2-0-4)
EEG281 เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์  
2(2-0-4)
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ตัวจริงด้านโยธา (เป็นวิศวกรนั้นไม่ง่าย แต่เราสร้างให้คุณเป็นตัวจริงได้)
เรียนวิศวะโยธาสู่การเป็นตัวจริงในสาขาอาชีพจากการเรียนวิศวะด้านสิ่งก่อสร้างทางโยธาครบ
4 สาขาย่อย เพื่อการก้าวเป็นผู้นำ�ด้านวิศวกรโยธาและบริหารงานก่อสร้างตัวจริง ทั้งวิศวกรรม
โครงสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมแหล่งน้ำ�  หรือวิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสำ�รวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การเรียนวิศวะโยธากับมหาวิทยา
ศรีปทุมจะผลักดันผู้เรียนให้ก้าวสู่การเป็นวิศวกรโยธาชั้นแนวหน้าเพราะเจาะลึกวิชามากกว่าที่ไหน
พบหลักสูตร Gointer เรียนไทย 2 ปี แล้วไปเรียนไกลถึงออสเตรเลียอีก 2 ปี ได้ทั้งความรู้ด้านการ
เรียนวิศวะโยธาและภาษาสำ�หรับการต่อยอดอาชีพ ระหว่างเรียนวิศวะโยธามีอาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญที่
คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชดิ ปูทกั ษะด้านวิศวกรโยธาแบบจัดเต็ม พร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาเพือ่ ให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันกับวิศวกรทีส่ �ำ เร็จการศึกษาจากสถาบันอืน่ ๆ หลักสูตร
ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กว.) ได้ด้วย
โอกาสในการประกอบอาชีพ
• วิศวกรรมโครงสร้าง (structural engineering)
• การบริหารงานก่อสร้าง (construction management)
• วิศวกรรมปฐพี (soil engineering หรือ geotechnical engineering)
• วิศวกรรมแหล่งน้ำ� (water resource engineering)
   หรือวิศวกรรมชลประทาน (irrigation engineering)
• วิศวกรรมขนส่ง (transpotation engineering)
• วิศวกรรมสำ�รวจ (survey engineering)
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (environmental engineering)
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 รายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

149
30
113
35
21
14
59
19
6
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาทีก่ �ำ หนดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
113 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
35 หน่วยกิต
2.1.1 รายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
21 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CHM100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CHM110 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
MAT115 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
MAT116 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
MAT215 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
PHY111 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
PHY121 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1)
PHY212 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
PHY222 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-1)
รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา
EGR102 เขียนแบบวิศวกรรม
EGR109 แนะนำ�วิชาชีพวิศวกร
EGR110 การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น
EGR205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับวิศวกร
EGR210 วัสดุวิศวกรรม
EGR221 กลศาสตร์วิศวกรรม 1

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

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CEG111 การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 1
CEG210 การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 2
CEG211 กำ�ลังวัสดุ 1
CEG212 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
CEG215 ทฤษฎีโครงสร้าง
CEG222 คณิตศาสตร์ประยุกต์
CEG251 ชลศาสตร์

59 หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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CEG252
CEG271
CEG272
CEG310
CEG311
CEG312
CEG317
CEG326
CEG327
CEG328
CEG329
CEG333
CEG334
CEG335
CEG351
CEG374
CEG406
CEG441
CEG451
CEG480

ปฏิบัติการชลศาสตร์
วิศวกรรมสำ�รวจ
ปฏิบัติการสำ�รวจ
การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 3
เทคโนโลยีคอนกรีต
ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต
การวิเคราะห์โครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปฐพีกลศาสตร์
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
วิศวกรรมฐานราก
อุทกวิทยา
ปฏิบัติการสำ�รวจภาคสนาม
ระบบอาคารและการก่อสร้าง
วิศวกรรมการทาง
วิศวกรรมชลศาสตร์
วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ

2.3 วิชาชีพเลือก
2.3.1 วิชาเลือกเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มวิชาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CEG392 การฝึกทักษะการก่อสร้างภาคสนาม
CEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
CEG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา

1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-80-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(0-35-0)
3(1-4-4)
6(0-40-0)

กลุ่มวิชาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CEG300 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง
CEG390 การฝึกงานวิศวกรรมโยธา
CEG400 สัมมนาวิศวกรรมโยธา
CEG491 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
CEG492 โครงงานวิศวกรรมโยธา

หน่วยกิต
1(0-3-1)
3(0-35-0)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(0-9-3)
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		2.3.2 วิชาชีพเลือกทางวิศวกรรมโยธา
9 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CEG205 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมโยธา
1(0-3-1)
CEG213 กำ�ลังวัสดุ 2
3(3-0-6)
CEG231 วิศวกรรมธรณีวิทยา
3(3-0-6)
CEG341 วิศวกรรมการขนส่ง
3(3-0-6)
CEG363 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมสำ�หรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
CEG408 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
CEG421 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
CEG422 การออกแบบอาคาร
3(3-0-6)
CEG423 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
CEG424 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นสูง
3(3-0-6)
CEG425 การออกแบบโครงสร้างเหล็กชั้นสูง
3(3-0-6)
CEG426 การวิบัติและการซ่อมแซมโครงสร้าง
3(3-0-6)
CEG431 เทคโนโลยีคอนกรีตชั้นสูง
3(3-0-6)
CEG435 เทคโนโลยีวิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
CEG442 วัสดุวิศวกรรมการทาง
3(2-3-5)
CEG444 การออกแบบผิวทาง
3(3-0-6)
CEG455 การออกแบบระบบทางวิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
CEG471 การสำ�รวจแนวทาง
3(3-0-6)
CEG472 การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
CEG473 การแก้ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเชิงวิศวกรรม
3(3-0-6)
CEG482 การประมาณราคาก่อสร้างและการประมูล
3(3-0-6)
CEG483 การควบคุมงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
CEG484 การควบคุมงานก่อสร้างภาคสนาม
3(0-20-0)
CEG485 การตรวจสอบอาคาร
3(3-0-6)
CEG496 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1
3(3-0-6)
CEG497 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2
3(3-0-6)
CEG446 วิศวกรรมระบบราง
3(3-0-6)
CEG487 การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างระบบราง
3(3-0-6)
CEG488 การตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลทางวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
IEG431 การจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง
หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
		สร้างชีวิตให้เครื่องกล
ผู้เรียนวิศวะเครื่องกลจะได้ศึกษาการออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ การผลิต การนำ�
พลังงานความร้อน และพลังงานกลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ภายใต้การส่งเสริมทักษะการเป็นวิศวกร
วิชาชีพ (Practical Engineer) อยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่ชำ�นาญการปฏิบัติตามความต้องการ
ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Industry Focus) ที่ทันสมัย ซึ่งครอบคลุมงานวิศวกรรมในหลายๆ ด้าน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานวิชาชีพหลักของผู้เรียนวิศวะเครื่องกลจะเกี่ยวข้องกับการคำ�นวณ
ออกแบบควบคุมการผลิต การค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ วางโครงการ อำ�นวยการติดตัง้ และอำ�นวย
การใช้ระบบและอุปกรณ์ คือ เครือ่ งต้นกำ�ลัง เครือ่ งใช้ก�ำ ลัง อุปกรณ์ถา่ ยเทความร้อน เครือ่ งกำ�เนิด
ไอน้ำ� หรือไออย่างอื่นๆ เตาเผา ภาชนะใส่ก๊าซภายใต้ความดัน เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำ�ความ
เย็น และระบบท่อส่งของไหลภายใต้ความดันและของไหลอันตราย เป็นต้น
หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ได้ด้วย
โอกาสในการประกอบอาชีพ
• วิศวกรออกแบบ - ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา/สุขาภิบาล/ดับเพลิง ในอาคาร
• วิศวกรออกแบบ หรือ ติดตั้ง ระบบทางกล ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
• วิศวกร ออกแบบชิ้นส่วนทางกล ออกแบบผลิตภัณฑ์
• วิศวกรวางโครงการ บริหารโครงการ
• วิศวกรกระบวนการผลิต ในโรงงานอตสาหกรรม
• วิศวกร ซ่อมบำ�รุง รักษาเครื่องจักร ในโรงงาน
• วิศวกรควบคุมคุณภาพการผลิต
• วิศวกรบริหารจัดการอาคาร
• วิศวกรด้านวิเคราะห์ทุนในสถาบันทางการเงิน
• วิศวกรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
• วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก
• วิศวกรด้านการขายผลิตภัณฑ์ ระบบทางวิศวกรรม
• นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนา ระบบทางกล เครื่องยนต์ ระบบพลังงาน
• เป็นผู้ประกอบการ
ฯลฯ
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โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 รายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

145
30
109
35
21
14
53
21
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต  
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาทีก่ �ำ หนดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
109 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
35 หน่วยกิต
รายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
21 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CHM100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CHM110 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
PHY111 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
PHY121 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1)
PHY212 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
PHY222 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-1)
MAT115 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
MAT116 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
MAT215 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
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รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา
EGR102 เขียนแบบวิศวกรรม
EGR109 แนะนำ�วิชาชีพวิศวกร
EGR110 การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น
EGR205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับวิศวกร
EGR210 วัสดุวิศวกรรม
EGR221 กลศาสตร์วิศวกรรม 1

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

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
EEG201 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
EEG202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1
EGR212 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
EGR222 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
IEG321 กระบวนการผลิต
MEG204 สัมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล
MEG223 กลศาสตร์ของวัสดุ
MEG303 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล
MEG304 ปฏิบัติการยานยนต์
MEG305 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน
MEG306 ปฏิบัติการพลศาสตร์และระบบควบคุม
MEG320 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
MEG331 อุณหพลศาสตร์ 1
MEG341 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
MEG342 การออกแบบเครื่องจักรกล 2
MEG343 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์
MEG371 กลศาสตร์ของไหล 1
MEG372 การถ่ายเทความร้อน
MEG434 การทำ�ความเย็นและการปรับอากาศ
MEG437 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำ�ลัง
MEG452 การสั่นสะเทือนทางกล
MEG453 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
MEG461 เครื่องยนต์สันดาปภายใน

53 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
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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2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
21 หน่วยกิต
เลือกเรียนตาม แนวทางที่ 1 หรือ แนวทางที่ 2 แนวทางใดแนวทางหนึ่ง
แนวทางที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
MEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
3(1-4-4)
MEG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล  
6(0-40-0)
และรายวิชาใน “รายการวิชาชีพเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล”อีก จำ�นวน 12 หน่วยกิต
แนวทางที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
MEG390 การฝึกงานวิศวกรรมเครื่องกล
3(0-35-0)
MEG394 การเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
MEG494 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(0-9-3)
MEG495 การศึกษาปัญหาทางวิศวกรรม
2(0-6-2)
และรายวิชาใน “รายการวิชาชีพเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล”อีกจำ�นวน 12 หน่วยกิต
รายการวิชาชีพเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กลุม่ วิชาชีพเลือกเฉพาะ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิศวกรรมเครือ่ งกล เลือกเรียนได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IEG331 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
IEG332 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
IEG431 การจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
MAT216 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 4
3(3-0-6)
IEG320 ความน่าจะเป็นและสถิติสำ�หรับวิศวกร
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เลือกเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
EGR406 งานวิศวกรรมอาคาร
3(3-0-6)
MEG202 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-5)
MEG332 อุณหพลศาสตร์ 2
3(2-3-5)
MEG346 วิธีเชิงตัวเลขสำ�หรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-5)
MEG350 พลศาสตร์ระบบ
3(3-0-6)
MEG351 การวัดและเครื่องมือวัด
3(2-3-5)
MEG404 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
MEG405 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก
3(2-3-5)
MEG413 พฤติกรรมทางกลของวัสดุวิศวกรรม
3(2-3-5)
MEG414 กลศาสตร์วัสดุขั้นสูง
3(3-0-6)
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MEG416
MEG417
MEG418
MEG435
MEG436
MEG438
MEG444
MEG454
MEG455
MEG457
MEG458
MEG463
MEG464
MEG465
MEG466
MEG467
MEG473
MEG474
MEG490

เทคโนโลยี ซี เอ็น ซี
ระบบควบคุมไฮดรอลิกและนิวเมติก
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง
การออกแบบระบบอุณหภาพ
การออกแบบระบบปรับอากาศ
การออกแบบระบบท่อ
ไฟไนต์เอลิเมนต์สำ�หรับวิศวกรรม
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1
การควบคุมระบบแนวใหม่
การออกแบบระบบตัวควบคุมแบบตรรก
วิศวกรรมเสียง
ระบบรองรับน้ำ�หนักและส่งกำ�ลัง
เครื่องยนต์และชุดต้นกำ�ลัง
พลศาสตร์ยานยนต์
ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมของยานยนต์
การควบคุมไอเสีย
กลศาสตร์ของไหล 2
เครื่องจักรกลของไหล
หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุมระดับปริญญาตรี

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

6 หน่วยกิต
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
		ออกแบบและจัดการ ได้อย่างมืออาชีพ
ผู้ที่เรียนวิศวะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจะได้เรียนรู้หลักในการออกแบบและจัดการระบบ
ต่างๆ เช่น โลจิสติกส์ ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบการบรรจุภัณฑ์ ระบบการกระจาย
สินค้า รวมถึงการนำ�เข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนกระบวนการดำ�เนินงานที่ใช้
ในธุรกิจอุตสาหกรรมทุกประเภท มีนโยบายปรับกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้เรียนเรื่องยากให้
ง่าย ใช้งานได้จริง เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากวิศวกรมืออาชีพ คัดเน้นเนื้อหา ฝึกปฏิบัติอย่างตรง
จุดให้เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ในการทำ�งานวิศวกรรมได้จริงจากห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ตอบสนอง
ต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมและโอกาสการฝึกปฏิบตั งิ านจริง สามารถเลือก
เรียนมุ่งเน้นกลุ่มวิชาความเชี่ยวชาญ
• โลจิสติกส์
• กระบวนการอุตสาหกรรม
หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กว.) ได้ด้วย
โอกาสในการประกอบอาชีพ
• วิศวกรในองค์กรของรัฐและเอกชน เช่นอุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีก นำ� เข้าส่งออก
อุตสาหกรรมผลิตนํ้ามัน รถยนต์ ปูนซิเมนต์ อาหารสำ�เร็จรูป เป็นต้น
• วิศวกรด้านผู้ออกแบบ ควบคุม วิเคราะห์การขนส่ง และการบริการโลจิสติกส์ (LSPs)
• วิศวกรวางแผนด้านวัสดุ และการผลิต ในโรงงาน
• วิศวกรการบริหารจัดการ และออกแบบระบบด้านคลังสินค้า และกระจายสินค้า
• ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (ขนส่ง จัดเก็บ วางแผน ฯลฯ)
• ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์
• นักวิจัย นักวิชาการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ในหน่วยงานของภาครัฐและ
เอกชน
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

143 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
9-13 หน่วยกิต
9-15 หน่วยกิต
5-13 หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

107 หน่วยกิต  
35 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร  
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

30 หน่วยกิต
9-13 หน่วยกิต
9-15 หน่วยกิต
5-13 หน่วยกิต

*รายละเอียดวิชา เป็นไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
* รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปอาจเลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ทั้งนี้การเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CHM100 เคมีทั่วไป
CHM110 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
MAT115 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 1
MAT116 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 2
MAT215 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 3
PHY111 ฟิสิกส์ 1
PHY121 ปฏิบัติการฟิสิกส์1      
PHY212 ฟิสิกส์2
PHY222 ปฏิบัติการฟิสิกส์2     
EGR102 เขียนแบบวิศวกรรม
EGR109 แนะนำ�วิชาชีพวิศวกร
EGR110 การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น
EGR205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับวิศวกร
EGR210 วัสดุวิศวกรรม
EGR221 กลศาสตร์วิศวกรรม 1

107 หน่วยกิต
35 หน่วยกิต      
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
1(0-2-1)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
EEG201 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
EEG202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1
EGR212 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ  
MEG331 อุณหพลศาสตร์ 1
IEG301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
IEG311 การวิจัยการดำ�เนินงาน 1
IEG312 การวางแผน และการควบคุมการผลิต
IEG320 ความน่าจะเป็นและสถิติสำ�หรับวิศวกร
IEG321 กระบวนการผลิต
IEG332 วิศวกรรมความปลอดภัย
IEG333 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
IEG341 คอมพิวเตอร์สำ�หรับวิศวกรรมอุตสาหการ
IEG351 การศึกษางานในอุตสาหกรรม
IEG423 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
IEG441 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
LSE380 การทัศนศึกษาและสัมมนาด้านโลจิสติกส์
LSE401 กฎระเบียบ และมาตรฐานด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
IEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ
IEG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ

48 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
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(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
6(0-40-0)

* หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา IEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรม                  
อุตสาหการและ IEG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการได้ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  โดยได้รับ
อนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IEG390 การฝึกงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3(0-35-0)
IEG490 การศึกษาปัญหาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
2(0-6-2)
IEG491 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-1)
IEG492 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3(0-9-3)
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2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
24 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนจากกลุม่ วิชาชีพเลือกจากกลุม่ วิชาชีพเลือกเฉพาะกลุม่ หนึง่ จำ�นวน
15 หน่วยกิต และเลือกเรียนกลุ่มวิชาชีพเลือกเพิ่มเติมอีกจำ�นวน 9 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะกลุ่ม
15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเลือกวิศวกรรมอุตสาหการ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IEG331 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
IEG412 วิศวกรรมการบำ�รุงรักษา
3(3-0-6)
IEG431 การจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
IEG435 วิศวกรรมคุณค่า
3(3-0-6)
IEG436 การวิเคราะห์สินค้าคงคลัง
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาชีพเลือกวิศวกรรมโลจิสติกส์
รหัสวิชา ชื่อวิชา
LSE352 การออกแบบระบบการขนถ่ายวัสดุ
LSE361 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LSE371 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
LSE432 การบริหารการจัดซื้อจัดหา
LSE461 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือกเพิ่มเติม
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
EGR222 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
MEG223 กลศาสตร์ของวัสดุ
MEG371 กลศาสตร์ของไหล 1
IEG322 ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
IEG404 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
IEG405 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอุตสาหการ
IEG406 การควบคุมมลพิษและการกำ�จัดของเสียทางอุตสาหกรรม
IEG414 การออกแบบผลิตภัณฑ์
IEG417 การออกแบบการทดลอง
IEG418 การบริหารความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
IEG425 มาตรวิทยาและการสอบเทียบ
IEG433 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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)
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IEG434
IEG442
IEG451
LSE331
LSE372
LSE421
LSE431
LSE433
LSE441
LSE462
LSE463
LSE464
LSE471
LSE472
LSE473
LSE474

การประกันคุณภาพ
การจำ�ลองระบบ
การยศาสตร์
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและโลจิสติกส์
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อโลจิสติกส์
การออกแบบการเติมเต็มคำ�สั่งซื้อและการบริการลูกค้า
การวางแผนความต้องการ
การดำ�เนินการผลิตและการบริการ
โลจิสติกส์ย้อนกลับและโซ่อุปทานสีเขียว
การวิเคราะห์องค์รวมและโซ่คุณค่า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำ�หรับโลจิสติกส์
ระบบการขนส่งวัตถุอันตราย
ระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ระบบการขนส่งสินค้าทางทะเล
ระบบการขนส่งสินค้าทางราง

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ก้าวล้ำ�นำ�หน้า ด้วยวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ผู้ที่เรียนวิศวะยานยนต์สมัยใหม่จะได้เรียนการคำ�นวณออกแบบ ควบคุมการผลิต ค้นคว้า
วิเคราะห์ ทดสอบ ดัดแปลง เกี่ยวกับยานพาหนะ อีกทั้งสามารถอำ�นวยการใช้ระบบและอุปกรณ์
เกี่ยวกับเครื่องยนต์ต้นกำ�ลัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน ภาชนะใส่ก๊าซภายใต้ความดัน ระบบเครื่อง
ปรับอากาศและอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกในยานยนต์ เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้และปัญญา
สามารถประกอบอาชีพทางวิศวกรรมยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิผล การศึกษาจะเน้นทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้นำ�ไปสู่การวิเคราะห์วิจัยปัญหาทางวิศวกรรมอย่างถูก
ต้อง
หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ได้ด้วย
โอกาสในการประกอบอาชีพ
• วิศวกรยานยนต์ประจำ�โรงงาน วิศวกรอำ�นวยการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้า
วิศวกรควบคุมหรือซ่อมบำ�รุงเครื่องจักรกลภายในโรงงานทางด้านอุตสากรรมยานยนต์
• วิศวกรออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านยานยนต์
• วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์
• วิศวกรการขายหรืองานบริการทางด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์
วิศวกรประจำ�ทีมการแข่งขัน หรือฝ่ายจัดการแข่งขันทางด้านยานยนต์
• อาจารย์ / นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
• ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์
• งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องกล เช่น วิศวกรประเมินราคา ฯลฯ
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 รายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1.2 รายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาชีพเลือก
2.4 วิชาศาสตร์อื่น
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

149
30
113
35
21
14
57
15
6
6
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หน่วยกิต
หน่วยกิต  
หน่วยกิต  
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาทีก่ �ำ หนดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
113 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
35 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CHM100 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
CHM110 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
MAT115 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
MAT116 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
MAT215 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
PHY111 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
PHY121 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1)
PHY212 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
PHY222 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-1)
EGR102 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
EGR109 แนะนำ�วิชาชีพวิศวกร
1(0-2-1)
EGR110 การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น
1(0-3-1)
EGR205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับวิศวกร
3(2-3-5)
EGR210 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
EGR221 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
2.2 วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
AEG361 พื้นฐานกลศาสตร์ยานยนต์
AEG456 ระบบควบคุมยานยนต์
AEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมยานยนต์  
AEG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมยานยนต์  
EEG201 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
EGR212 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
EGR222 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
IEG321 กระบวนการผลิต
MEG223 กลศาสตร์ของวัสดุ
MEG303 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล
MEG304 ปฏิบัติการยานยนต์

57 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
6(0-40-0)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
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MEG305 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน
1(0-3-1)
MEG306 ปฏิบัติการพลศาสตร์และระบบควบคุม
1(0-3-1)
MEG320 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6)
MEG331 อุณหพลศาสตร์ 1
3(3-0-6)
MEG341 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6)
MEG343 ปฏิบัติการออกแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์
1(0-3-1)
MEG347 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-5
MEG361 เครื่องยนต์สันดาปภายในและชุดต้นกำ�ลัง   
3(3-0-6)
MEG371 กลศาสตร์ของไหล 1
3(3-0-6)
MEG372 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
MEG452 การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา AEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมยานยนต์
และ AEG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมยานยนต์  ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนีแ้ ทน โดยได้รบั อนุมตั ิ
จากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AEG393 การฝึกงานวิศวกรรมยานยนต์
3(0-35-0)
AEG391 การพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมยานยนต์
3(0-9-3)
AEG392 โครงงานทางวิศวกรรมยานยนต์
3(0-9-3)
2.3 วิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชากลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กลุ่มรถไฟฟ้า (Electric Vehicle)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
AEG304 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า  
AEG305 เทคโนโลยีบริการยานยนต์
AEG362 ระบบรองรับน้ำ�หนักและส่งกำ�ลัง
AEG365 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์   
AEG452 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์
AEG461 เทคโนโลยียานยนต์ติจิตอล
AEG490 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมยานยนต์

หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
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กลุ่มกีฬารถแข่ง (Motor Sport)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
AEG305 เทคโนโลยีบริการยานยนต์
AEG341 การออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
AEG362 ระบบรองรับน้ำ�หนักและส่งกำ�ลัง
AEG365 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
AEG441 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
สำ�หรับวิศวกรรมยานยนต์
AEG471 เทคโนโลยียานยนต์สำ�หรับการแข่งขัน
AEG472 เทคโนโลยีรถแข่งฟอร์มูลาร์วัน
AEG473 การจัดการแข่งขันรถแข่ง
AEG490 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมยานยนต์

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

กลุ่มยานพาหนะทางราง (Railway Vehicle)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
AEG490 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมยานยนต์
REG201 แนะนำ�ระบบราง
REG337 อุปกรณ์ทางกลของรถรางไฟฟ้า
REG338 ระบบโครงข่ายและการควบคุมรถรางไฟฟ้า
REG339 อุปกรณ์หัวรถจักรไฟฟ้า
REG340 เครื่องจักรกลหัวรถจักรไฟฟ้า
REG341 ระบบควบคุมหัวรถจักรไฟฟ้า
REG351 เทคโนโลยีตัวรถระบบราง
REG419 การบำ�รุงรักษายานพาหนะทางราง
REG422 การบำ�รุงรักษาเครื่องจักรกลทางราง
REG431 รถไฟความเร็วสูงเบื้องต้น

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

2.4 วิชาศาสตร์อื่น
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาโท หรือวิชาชีพเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพพื้น
ฐานของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
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สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง
รองรับความต้องการวิศกรอย่างสูงในอุตสาหกรรมระบบราง
ผู้ที่เรียนวิศวกรรมระบบรางจะได้เรียนหลักสูตรตามแนวทางโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่
มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับอนุมัติให้ดำ�เนินการจากรัฐบาล มุ่งเน้นการปฏิบัติการและการจัดการ
วิศวกรรมเพื่อให้ผู้เรียนวิศวกรรมระบบรางเกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ของการทำ�งานใน
เทคโนโลยีส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบวิศวกรรมราง รวมถึงกระบวนการปฏิบัติการและสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของงานในอุตสาหกรรมระบบรางของ
ประเทศไทย เรียนรูร้ ายวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม การบริหารจัดการงานวิศวกรรม รวมถึงเทคโนโลยี
ทางรางจากสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมด้านระบบรางขนาดใหญ่ในประเทศจีนเป็นเวลา
1 ปี พร้อมฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางระบบรางภายในประเทศด้วยการถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมระบบรางจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
โอกาสในการประกอบอาชีพ
• วิศวกรระบบรางในองค์กรของรัฐและเอกชน
• วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างระบบราง
• วิศวกรติดตั้ง หรือ ทดสอบระบบราง
• วิศวกรปฏิบัติการ หรือ การบริหารจัดการการเดินรถไฟ
• วิศวกรซ่อมบำ�รุง / วิศวกรบริการงานซ่อมบำ�รุงรักษา
• วิชาชีพทางวิศวกรรมและการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบราง เช่น ความปลอดภัย
ระบบควบคุม ระบบอาณัติสัญญาณ การขนส่งและการบริการโลจิสติกส์ (LSPs)
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

132
30
90
21
33
36
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต  
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
EGI105 พื้นฐานเขียนแบบวิศวกรรม
EGI111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
EGI112 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำ�หรับวิศวกร
EGI113
พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
EGI208 พื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับวิศวกร
EGI210 หลักวัสดุวิศวกรรม
EGI214 พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม

90 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต     
หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
33 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
REG201 แนะนำ�ระบบราง
3(3-0-6)
REG202 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมระบบราง
3(3-0-6)
REG301 การจัดการระบบราง
3(3-0-6)
REG302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการปฏิบัติการทางราง
3(3-0-6)
REG303 พื้นฐานการวิจัยดำ�เนินงานในระบบราง
3(3-0-6)
REG402 การจัดการการบำ�รุงรักษาสำ�หรับระบบราง
3(3-0-6)
REG381 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 1
1(0-3-1)
REG382 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 2
1(0-3-1)
REG383 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 3
1(0-3-1)
REG421 วิศวกรรมสำ�รวจและการวัด
3(3-0-6)
REG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมระบบราง
3(1-4-4)
REG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมระบบราง
6(0-40-0)
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา REG381 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 1,
REG382 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 2, REG383 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 3, REG498
เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมระบบราง และ REG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมระบบรางได้  ให้เลือก
จากกลุ่มวิชาชีพเสริม จำ�นวน 3 หน่วยกิต และเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  โดยได้รับอนุมัติ
จากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
REG390 ฝึกงานวิศวกรรมระบบราง
3(0-35-0)
REG491 โครงงานวิศวกรรมระบบราง 1
3(0-9-3)
REG492 โครงงานวิศวกรรมระบบราง 2
3(0-9-3)
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2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
36 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาชีพเลือกหลัก จำ�นวน 24 หน่วยกิต และ เลือกเรียนจาก
กลุ่มวิชาชีพเลือกเสริม จำ�นวน 12 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
		2.3.1 กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะหลัก
24 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกเฉพาะหลัก ดังต่อไปนี้
ด้านเทคโนโลยีระบบราง
รหัสวิชา ชื่อวิชา
REG351 เทคโนโลยีตัวรถระบบราง
REG352 ระบบควบคุมและอาณัติสัญญาณระบบราง
REG353 โครงสร้างพื้นฐานของระบบราง
REG354 สถิติและการวางแผนปฏิบัติการระบบราง
REG355 การจัดการงานก่อสร้างระบบราง
REG356 พื้นฐานไฟฟ้ากำ�ลังระบบราง
REG357 การปรับปรุงกระบวนการเชิงวิศวกรรม
REG358 การจัดการคุณภาพด้านการก่อสร้างระบบราง
REG311 หลักการโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
REG312 พื้นฐานปฐพีกลศาสตร์
REG313 การก่อสร้างฐานรากระบบราง
REG314 การก่อสร้างทางระบบราง
REG315 การก่อสร้างอุโมงค์ระบบราง
REG316 การก่อสร้างสะพานระบบราง
REG317 ทางเดินรถและสถานีระบบราง
REG318 องค์กรและงบประมาณการก่อสร้างระบบรางด้านเทคโนโลยีตัวรถ
REG331 พื้นฐานการออกแบบทางกล
REG332 การผลิตเครื่องจักรกล
REG333 ระบบส่งกำ�ลังไฮดรอริค และเทคโนโลยีนิวเมติก
REG334 ระบบไฟฟ้าระบบราง
REG335 เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้พีแอลซี
REG336 อุปกรณ์ไฟฟ้ากำ�ลังของรถรางไฟฟ้า
REG337 อุปกรณ์ทางกลของรถรางไฟฟ้า
REG338 ระบบโครงข่ายและการควบคุมรถรางไฟฟ้า
REG339 อุปกรณ์ไฟฟ้าของหัวรถจักรไฟฟ้า
REG340 เครื่องจักรกลหัวรถจักรไฟฟ้า
REG341 ระบบควบคุมหัวรถจักรไฟฟ้า
REG342 การซ่อมบำ�รุงทางกลของยานพาหนะระบบราง
REG343 การทดสอบทางพลศาสตร์ของยานพาหนะระบบราง
REG344 ระบบปรับอากาศของยานพาหนะระบบราง
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หน่วยกิต
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)
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)

		2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือกเสริม
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
REG401 การบริหารโครงการระบบราง
REG411 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมระบบราง
REG412 เทคโนโลยีระบบรางขั้นสูง
REG413 การควบคุมและปฏิบัติการรถไฟ
REG414 วิทยาการหุ่นยนต์
REG415 พื้นฐานการจัดการการขนส่ง
REG416 หลักการการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
REG417 หลักการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
REG418 การจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
REG419 การบำ�รุงรักษายานพาหนะทางราง
REG420 หลักการวัดทางวิศวกรรม
REG422 การบำ�รุงรักษาเครื่องจักรกลทางราง
REG423 การตรวจจับความผิดพลาดทางราง
REG424 วิศวกรรมธรณี
REG431 รถไฟความเร็วสูงเบื้องต้น
REG432 การบำ�รุงรักษาระบบเบรครถรางไฟฟ้า
REG433 ระบบควบคุมและฉุดลากรถรางไฟฟ้า
REG434 ระบบไฟฟ้าสำ�รองสำ�หรับรถรางไฟฟ้า

12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
12 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิตจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
e-mail : thana.su@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
รองคณบดี วิทยาเขตชลบุรี
วท.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Ph.D. (นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
e-mail : sethachai.ch@chonburi.spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : paralee.ma@spu.ac.th

อาจารย์พิรพัฒน์ จันทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยพะเยา
วท.ม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : pirapat.ch@spu.ac.th

อาจารย์มาสวีร์ มาศดิศรโชติ
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail : masawee.ma@spu.ac.th
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หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : chatchawan.wo@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิโรจน์ จริตควร
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

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

คุณกัณฐรัชต์ ชูมา
ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.S.)
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communication Technology)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
• สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร เช่น การผลิต การ
จัดเก็บ การรับส่ง รวมถึงการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน เนื่องจากข้อมูล
ข่าวสาร เป็นสิง่ จำ�เป็นในการดำ�เนินชีวติ ของมนุษย์ ทำ�ให้เกิดการแลกเปลีย่ นหรือสร้าง
ความเข้าใจ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยถูกนำ�ไปใช้งานร่วม
กับสาขาอาชีพหลายแขนง จึงปรากฏเป็นขบวนการพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
สาขาอาชีพแต่ละแขนง เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างข่าวสารที่ช่วยใน
การดำ�เนินธุรกิจ การพัฒนาวิศวกรรม การสื่อสารข้อมูล การพัฒนาสื่อโฆษณาโดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยสร้างระบบสารสนเทศ เป็นต้น
การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ นำ�ไปใช้ประโยชน์ทแี่ ตกต่างกันทำ�ให้การศึกษาสารสนเทศ
ศาสตร์มคี วามหลากหลาย ในปัจจุบนั จึงมีการแบ่งหลักสูตรการศึกษาระบบสารสนเทศ
เป็นหลายหลักสูตร เพื่อให้บุคลากรทางด้านสารสนเทศมีความรู้ความชำ�นาญเฉพาะ
ด้านและสามารถนำ�วิทยาการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
หลักสูตรต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงสามารถทำ�งานในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง สามารถทำ�งานในส่วนที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนาโปรแกรมด้านธุรกิจ มีความเชีย่ วชาญในการเขียน
และบริหารจัดการขัน้ ตอนการพัฒนาโปรแกรมในขัน้ ตอนต่างๆ สามารถออกแบบ ติด
ตัง้ บริหาร จัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
สามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ รวม
ทั้งสามารถสร้างกิจการ SME ได้
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เน้นการเตรียมบัณฑิต
ให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจในทุกภาคส่วนที่จำ�เป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทางสาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาคปฏิบตั คิ วบคูก่ นั ไป ทัง้ นีเ้ พือ่ รองรับความต้องการขององค์กร และผูใ้ ช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จุดเด่น
สาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่
กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
• นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
• นักพัฒนาเว็บไซต์
• นักการตลาดออนไลน์
• ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
• ผู้ดูแลโครงการสารสนเทศ
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาชีพเลือก
2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

135
30
99
18
45
12
15
15
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาทีก่ �ำ หนดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ICT102 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ICT104 เทคโนโลยีโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ICT112 กฎหมายและจริยธรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ICT114 คณิตศาสตร์ดิจิทัล
ICT218 เทคโนโลยีดิจิทัล
ICT327 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
MAT119 คณิตศาสตร์และสถิติสำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

99 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(1-3-3)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(3-0-6)

2.2 วิชาชีพบังคับ
45 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ICT199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-2-1)
ICT203 นวัตกรรมการเขียนชุดคำ�สั่งบนอุปกรณ์โมบาย 1
3(2-3-5)
ICT219 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
ICT220 เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
3(3-0-6)
ICT306 การบริหารจัดการสารสนเทศและความมั่นคง
3(3-0-6)
ICT308 การตอบสนองระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
2(1-3-3)
ICT309 การบริหารฐานข้อมูล
2(1-3-3)
ICT310 เทคโนโลยีในการประกันข้อมูลสารสนเทศและความมั่นคง
3(3-0-6)
ICT311 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี
2(1-3-3)
ICT312 สถาปัตยกรรมและการบูรณาการ
3(3-0-6)
ICT314 ระบบและเทคโนโลยีเว็บ
2(1-3-3)
ICT315 ระบบปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ระดับพื้นฐาน
2(1-3-3)
ICT316 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ
2(1-3-3)
ICT317 การออกแบบระบบเครือข่าย การติดตั้งและกรณีศึกษา
2(1-3-3)
ICT401 การบริหารและการบำ�รุงรักษาระบบ
3(3-0-6)
ICT498 เตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(1-4-4)
ICT499 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6(0-40-0)
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หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนรายวิชา ICT498 เตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารและ ICT499 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ให้เลือกเรียนรายวิชา
ดังต่อไปนี้แทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ICT390 การฝึกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-35-0)
ICT491 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-9-3)
ICT492 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-9-3)
2.3 วิชาชีพเลือก
12 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กลุ่มความมั่นคงทางไซเบอร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ICT429 ระบบปฏิบัติการเชิงพาณิชย์สำ�หรับการบริหารระบบและความปลอดภัย (2-3-5)
ICT439 ระบบปฏิบัติการเชิงพาณิชย์สำ�หรับการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และความปลอดภัย
3(2-3-5)
ICT440 ระบบปฏิบัติการเชิงพาณิชย์สำ�หรับการบริหารความปลอดภัยระดับสากล 3(2-3-5)
ICT460 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
ICT465 การบริหารความมั่นคงของสารสนเทศ  
3(3-0-6)
ICT468 อาชญกรรมไซเบอร์
3(3-0-6)
ICT470 การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัยระดับสากล
3(2-3-5)
ICT476 หัวข้อพิเศษในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์
3(3-0-6)
ICT480 การโปรแกรมบนเครือข่าย
3(3-0-6)
ICT483 การบริหารระบบเครือข่าย
3(3-0-6)
กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ICT318 การให้บริการระบบคลาวด์เพื่องานธุรกิจ
ICT319 การติดตั้งและการปรับแต่งระบบคลาวด์
ICT477 เทคโนโลยีบล็อกเชน
ICT478 การบริหารและบำ�รุงรักษาระบบคลาวด์
ICT487 เทคโนโลยีไอโอที
ICT494 การแก้ไขปัญหาระบบคลาวด์
ICT495 หัวข้อพิเศษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ICT496 หัวข้อพิเศษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ICT113 นวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 1
3(2-3-5)
ICT201 นวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 2
3(2-3-5)
ICT202 นวัตกรรมการพัฒนาเว็บเซอร์วิส
3(2-3-5)
ICT204 นวัตกรรมการเขียนชุดคำ�สั่งบนอุปกรณ์โมบาย 2
3(2-3-5)
ICT205 นวัตกรรมการออกแบบการต่อประสานของผู้ใช้สำ�หรับอุปกรณ์โมบาย 3(2-3-5)
ICT206 นวัตกรรมการพัฒนาเฟรมเวอร์คสำ�หรับการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 3(2-3-5)
ICT207 หัวข้อพิเศษในด้านการใช้นวัตกรรมพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน
3(2-3-5)
กลุ่มเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ICT208 การสร้างสื่อดิจิทัล
ICT209 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ บนคอมพิวเตอร์
ICT210 การสร้างสื่อวีดิทัศน์และการผลิตเสียง
ICT211 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เบื้องต้น
ICT212 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ขั้นสูง
ICT213 การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย
ICT214 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
ICT215 การพัฒนาเกม
ICT216 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1
ICT217 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2
		
กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ICT416 การจัดการธุรกิจดิจิทัลสมัยใหม่
ICT417 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
ICT418 คลังข้อมูลและการทำ�เหมืองข้อมูลสำ�หรับธุรกิจ
ICT419 ข่าวกรองธุรกิจ
ICT420 การวิเคราะห์และการจินตทัศน์ข้อมูลขนาดใหญ่
ICT423 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเชิงทำ�นาย
ICT424 การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อสังคม
ICT425 เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมสำ�หรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ICT426 หัวข้อพิเศษในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาอื่นๆ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
WIL481 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
WIL482 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2

หน่วยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)

2.4 วิชาโท/ศาสตร์อื่น
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพ
พื้นฐาน ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้ง
หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ICT326 การประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ICT456 การประยุกต์เทคโนโลยีบล๊อคเชน
ICT457 การประยุกต์เทคโนโลยีคลาวด์
ICT458 การประยุกต์เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
ICT459 การประยุกต์เทคโนโลยีไอโอที

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

กลุ่มวิชานวัตกรรมเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ICT320 กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
ICT321 พาณิชยกรรมเทคโนโลยี
ICT322 การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ICT323 การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่
ICT324 หัวข้อพิเศษในด้านนวัตกรรม
ICT325 การจัดการนวัตกรรมในองค์กร

หน่วยกิต
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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สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ศึกษาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์
โดยเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำ�สั่ง (Software)
ทีใ่ ช้ในกิจการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาจากสาขาวิชานีส้ ามารถทำ�งานเป็น
นักออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เป็นวิศวกรส่วนชุดคำ�สัง่ ทีส่ ามารถพัฒนาชุดคำ�สัง่ ระบบและชุดคำ�สัง่
ประยุกต์ใช้งานและเป็นฝ่ายสนับสนุนเทคนิคแก่องค์กรที่นำ�คอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน
จุดเด่น
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ของระบบคอมพิ ว เตอร์ โดยเน้ น การออกแบบระบบสมองกลฝั ง ตั ว (Embedded System)
ทัง้ ส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) และส่วนชุดคำ�สัง่ (Software) ชุดคำ�สัง่ ประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี VLSI
และระบบเครือข่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• วิศวกรคอมพิวเตอร์
• วิศวกรระบบเครือข่าย
• วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
• วิศวกรระบบฝังตัว
• วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์
• วิศวกรดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
• ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
• นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
• นักจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ ฯลฯ
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาชีพเลือก
2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

135
30
99
30
39
15
15
6
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกรายละเอียดวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมหรือโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
30 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CSC199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-2-1)
CPE100 เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น
3(3-0-6)
CPE103 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
3(2-3-5)
CPE113 โครงสร้างข้อมูลการออกแบบขั้นตอนวิธี
3(2-3-5)
CPE121 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2(1-2-3)
CPE122 โปรแกรมประยุกต์สำ�หรับวิศวกรรม
2(1-2-3)
MAT115 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
MAT116 แคลคูลัสสำ�หรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
MAT231 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
MAT320 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6)
PHY111 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
PHY121 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1)
2.2 วิชาชีพบังคับ
39 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CPE212 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำ�หรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CPE213 อิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
CPE214 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
CPE243 การออกแบบระบบดิจิทัล
3(2-3-5)
CPE302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-3-5)
CPE305 ระบบฐานข้อมูล
3(2-3-5)
CPE345 ระบบสมองกลฝังตัว 1
3(2-3-5)
CPE406 ระบบปฏิบัติการ
3(2-3-5)
CPE407 เครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
CPE408 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์
3(2-3-5)
CPE498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
CPE499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6(0-40-0)
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา CPE498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และ CPE499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
แทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
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รหัสวิชา
CPE390
CPE491
CPE492

ชื่อวิชา
การฝึกงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต
3(0-35-0)
3(0-9-3)
3(0-9-3)

2.3 วิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้จำ�นวนไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะ
กลุ่มฮาร์ดแวร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CPE346 ระบบสมองกลฝังตัว 2
CPE464 การออกแบบและพัฒนาวงจรวีแอลเอสไอ 1
CPE465 การออกแบบและพัฒนาวงจรวีแอลเอสไอ 2
CPE466 การพัฒนาอุปกรณ์
CPE467 การออกแบบระบบในชิพ
CPE468 การสื่อสารในระบบสมองกลฝังตัว

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

กลุ่มประมวลภาพและระบบปฏิบัติการ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CPE421 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ประยุกต์
CPE422 การประมวลภาพแบบดิจิทัล
CPE447 ระบบการรับภาพด้วยเครื่อง    
CPE405 ระบบปฏิบัติการสำ�หรับสมองกลฝังตัว
CPE416 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการระดับสูง

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

กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CPE417 สถาปัตยกรรมระบบคลาวด์
CPE461 การประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์
CPE472 คอมพิวเตอร์ศาสตร์ประเภททนต่อความผิดพร่อง
CPE486 การออกแบบระบบเครือข่ายการติดตั้งและกรณีศึกษา 1
CPE487 การออกแบบระบบเครือข่ายการติดตั้งและกรณีศึกษา 2
CPE489 การออกแบบระบบเครือข่ายการติดตั้งและกรณีศึกษา 3

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

กลุ่มการเขียนโปรแกรมและหัวข้อพิเศษในด้านคอมพิวเตอร์ศาสตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา
CPE451 โปรแกรมประยุกต์ 1

หน่วยกิต
3(2-3-5)
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CPE452
CPE453
CPE495
CPE496

โปรแกรมประยุกต์ 2     
โปรแกรมประยุกต์ 3
หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1
หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์2

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

กลุ่มระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
EEG360 การออกแบบระบบหุ่นยนต์
EEG361 อินเตอร์เฟสและการสื่อสารคอมพิวเตอร์
EEG362 ระบบควบคุมหุ่นยนต์
EEG462 วิทยาการหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม
EEG465 อัลกอริทึมของหุ่นยนต์

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

กลุ่มรถไฟฟ้า(Electric Vehicle)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
AEG304 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
AEG305 เทคโนโลยีบริการยานยนต์
AEG362 ระบบรองรับน้ำ�หนักและส่งกำ�ลัง
AEG365 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
AEG452 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์
AEG461 เทคโนโลยียานยนต์ติจิตอล

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

กลุ่มวิชาอื่นๆ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
WIL331 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 1
WIL431 การบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน 2
WIL481 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
WIL482 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2

หน่วยกิต
3(0-20-0)
3(0-20-0)
6(0-40-0)
6(0-40-0)

2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/
วิชาชีพพื้นฐาน ของหลักสูตร ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชา  ทีเ่ ปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทัง้ หลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
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บธ.ม. (ธุรกิจกีฬาและการบันเทิง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : korawan.va@spu.ac.th
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
Bachelor of Architecture (B.Arch.)
• สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
(Architecture)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
Bachelor of Fine and Applied Arts (B.F.A.)
• สาขาวิชาการออกแบบภายใน
(Interior Design)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำ�เนินการสอนหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์ตงั้ แต่ปกี ารศึกษา 2536 โดยได้รบั การรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากทบวงมหาวิทยาลัย (ชื่อในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2540 และการรับรอง
หลักสูตรและสถาบันการศึกษา จากคณะกรรมการการควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรม
(ก.ส.) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541
คณะได้ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่มรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีและพลังงาน เพื่อ
ตอบสนองนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นสำ�คัญ หลักสูตรที่
ปรับปรุงของคณะได้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมือ่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 และได้ดำ�เนินการใช้เรื่อยมาจนถึงปีการศึกษา 2554
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา คณะฯ ได้เปิดดำ�เนินการสอนอีก 1 หลักสูตร
2 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์และสาขา
วิชาการออกแบบภายใน
ปีการศึกษา 2551 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัล อาร์ตส์ ได้
จัดตั้งเป็นคณะ School of Digital Media
ปีการศึกษา 2555 คณะได้ท�ำ การปรับปรุงหลักสูตรทัง้ 2 สาขาวิชา โดยเน้นบูรณาการ
ความรูร้ ะหว่างรายวิชาและการสร้างทักษะทางวิชาชีพทีเ่ ป็นสากล เพือ่ ตอบรับกับการ
เปิดเสรีทางการบริการวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน
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สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองปริญญาตามมาตรฐาน
วิชาการสภาสถาปนิก จากสภาสถาปนิก ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2541
มุง่ ผลิตบัณฑิตทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมทีม่ ศี กั ยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการออกแบบด้วยเครื่องมือทางด้านคอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัยช่วยในการออกแบบ ให้มีทักษะวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมตรงตามความต้อง
การของประเทศ ได้มาตรฐานสากลและมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
บนความสำ�นึกในคุณค่าของสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและตามระเบียบข้อบังคับ
สภาสถาปนิกและสมาคมวิชาชีพ
รับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรือเทียบเท่า ใช้เวลาเรียน
ตามหลักสูตร 5 ปี
ผูท้ สี่ �ำ เร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตจะต้องสอบผ่านทุกวิชา หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น 165 หน่วยกิต โดยมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และผ่านการฝึกปฏิบัติ
งานตามแผนสหกิจศึกษาในสำ�นักงานสถาปนิกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
บัณฑิตสามารถนำ�ความรูไ้ ปใช้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เป็นสถาปนิกรับ
ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพตามระเบียบสภาสถานิกในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชน การประกอบวิชาชีพอิสระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม อาทิ ด้าน
ธุรกิจด้านการออกแบบ ธุรกิจบริหารจัดการและควบคุมงาน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจด้านวัสดุกอ่ สร้าง  นอกจากนัน้ แนวทางเรียนการสอน
ที่เน้นให้นักศึกษารู้จักคิดสร้างสรรค์ อย่างมีขั้นตอน รู้จัการวิเคราะห์ปัญหาและการ
วางแผนแนวทางการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ สามารถนำ�ความรู้และทักษะความ
คิดสร้างสรรค์ที่ไปใช้ในการประกอบอาชีพอื่นๆได้อย่างกว้างขวาง
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โครงสร้างหลักสูตร 5 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

165
30
129
28
92
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมหรือโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ (ภาคผนวก ค รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ARC123 ทักษะเรขาคณิตทาง
ARC124 สถาปัตยกรรมไทยประเพณีศึกษา
ARC125 การวาดภาพลายเส้นทางสถาปัตยกรรม
ARC126 สื่อทางสถาปัตยกรรมเพื่อการนำ�เสนอ
ARC127 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสากล 1
ARC128 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมสากล 2
ARC129 องค์ประกอบพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
ARC143 ระบบอาคารทางสถาปัตยกรรม
ARC144 หลักการโครงสร้างอาคาร
ARC224 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ARC261 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ 1
ARC262 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ 2
2.2 วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ARC116 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 1
ARC203 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและที่ตั้งทางสถาปัตยกรรม
ARC204 ทฤษฎีการออกแบบที่ว่างและการประยุกต์
ARC217 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 2

129 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(1-4-4)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-3)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
92 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(1-4-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(1-6-5)
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ARC218 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 3
4(1-6-5)
ARC245 เทคโนโลยีอาคาร 1 : วัสดุและวิธีการก่อสร้าง
3(2-3-5)
ARC246 เทคโนโลยีอาคาร 2 : องค์ประกอบทางโครงสร้าง
3(2-3-5)
ARC247 ระบบโครงสร้างอาคาร 1
2(2-0-4)
ARC248 ระบบโครงสร้างอาคาร 2
2(2-0-4)
ARC305 การวิเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 1 : แบบแผน,แนวคิด และองค์ประกอบ 2(2-0-4)
ARC306 การวิเคราะห์ทางสถาปัตยกรรม 2 : การออกแบบกับบริบท
2(2-0-4)
ARC311 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 4
4(1-6-5)
ARC312 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 5
4(1-6-5)
ARC343 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน
2(2-0-4)
ARC347 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาคาร 1 : ไม้
3(1-4-4)
ARC348 ปฎิบัติการเทคโนโลยีอาคาร 2 : คอนกรีตเสริมเหล็ก
3(1-4-4)
ARC361 แบบจำ�ลองสารสนเทศทางสถาปัตยกรรม 1
3(1-4-4)
ARC362 แบบจำ�ลองสารสนเทศทางสถาปัตยกรรม 2
3(1-4-4)
ARC363 น้ำ�,ภูมิสถาปัตยกรรม และการออกแบบชุมชนเมือง
3(2-3-5)
ARC407 ระเบียบวิธีศึกษาทฤษฎีการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
2(2-0-4)
ARC411 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 6
4(1-6-5)
ARC412 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 7
4(1-6-5)
ARC413 เตรียมวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม   
3(1-4-4)
ARC445 ระบบอุปกรณ์อาคารขั้นสูง
2(2-0-4)
ARC449 ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาคาร 3 : เหล็ก
3(1-4-4)
ARC460 หลักปฏิบัติวิชาชีพ
2(2-0-4)
ARC461 การประมาณราคางานก่อสร้าง
2(2-0-4)
ARC511 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม
9(0-18-9)
ARC561 เตรียมสหกิจศึกษาสถาปัตยกรรม
1(0-2-1)
ARC562 สหกิจศึกษาสถาปัตยกรรม
6(0-40-0)
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนในรายวิชา ARC562 สหกิจศึกษาสถาปัตยกรรมได้ ให้
เรียนรายวิชาชีพบังคับ จำ�นวน 2 รายวิชาทดแทน รวม 6 หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ARC466 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม
3(0-35-0)
ARC467 การจัดทำ�โครงการทางสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
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2.3 วิชาชีพเลือก
9 หน่วยกิต
นัก ศึก ษาเลือ กเรียนจำ�นวน 9 หน่ ว ยกิ ต จากกลุ่ม วิ ช าชี พเลื อกของหลั กสู ตรสาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมที่กำ�หนดให้หรือเลือกเรียนรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สนับสนุนการปฏิบัติวิชาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ARC381 การสำ�รวจภาคสนามทางสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
ARC384 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างและการพัฒนา
3(2-2-5)
ARC389 ศิลปะในการก่อรูปทางสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
ARC396 การออกแบบเพื่อคนทุกคน
3(2-2-5)
ARC399 การจัดการพลังงานในสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
ARC476 การค้นคว้าหัวข้อพิเศษทางสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
ARC477 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการอนุรักษ์
3(2-2-5)
ARC478 สถาปัตยกรรม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
ARC479 การจัดการธุรกิจสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
ARC480 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการออกแบบ
3(2-2-5)
ARC483 แนวคิดวิถีพุทธกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
ARC489 แนวโน้มการออกแบบ
3(2-2-5)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
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สาขาวิชาการออกแบบภายใน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองปริญญาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรพศ.2547 ) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2556
มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิชาชีพการออกแบบภายในที่มีความรู้ด้านการออกแบบพื้นที่ภายใน
อาคาร การตกแต่งภายในให้เกิดสุนทรียภาพ สามารถวิเคราะห์สร้างสรรค์งานออกแบบจากพืน้ ฐาน
ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อไปประกอบวิชาชีพตรง
สาขาหรือเกี่ยวข้อง รวมถึงการทำ�งานร่วมกับวิชาชีพอื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังเป็นผู้ซึ่ง
ประกอบด้วยมารยาท คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามระเบียบข้อบังคับสภาสถาปนิก
และสมาคมวิชาชีพ
รับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรือเทียบเท่า ใช้เวลาเรียนตามหลักสูตร
4 ปี
ผู้สำ�เร็จการศึกษาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน จะต้องสอบผ่านทุก
วิชาหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 131 หน่วยกิต โดยมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และผ่านการฝึกปฏิบัติ
งานในสำ�นักงานสถาปนิก สำ�นักงานออกแบบภายในหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
บัณฑิตสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมภายในควบคุม อาทิ
นักออกแบบตกแต่งภายใน ผู้บริหารจัดการระบบงานออกแบบภายใน รวมทั้งนักวางแผนจัดการ
โครงการก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน และในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น นักออกแบบเครื่องเรือน
นักออกแบบงานนิทรรศการและงานจัดแสดง ทีป่ รึกษา นักวิชาการ นักวิจยั ด้านการออกแบบภายใน
โดยสามารถประกอบวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ทัง้ ในสถาบันของรัฐและเอกชน ตลอดจนการประกอบ
วิชาชีพอิสระได้
โครงสร้างหลักสูตร 5 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาวิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

131
30
95
21
68
6
6
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
* รายละเอียดวิชาเป็นไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
* รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปอาจเลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ทั้งนี้การเลือกรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
IND134 พื้นฐานการออกแบบ
IND135 การยศาสตร์เพื่อการออกแบบภายใน
IND138 วาดเส้นเบื้องต้น
IND139 หลักการเขียนแบบ
IND140 องค์ประกอบศิลป์
IND143 ประวัติศิลปะตกแต่งตะวันตก
IND144 ศิลปะตกแต่งแบบไทย
IND191 พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
2.2 วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
IND112 การออกแบบภายใน 1
IND214 การออกแบบภายใน 2
IND215 การออกแบบภายใน 3
IND251 วัสดุและการก่อสร้างตกแต่งภายใน
IND252 การก่อสร้างตกแต่งภายใน
IND261 การออกแบบเครื่องเรือน
IND292 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
IND293 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1
IND314 การออกแบบภายใน 4
IND315 การออกแบบภายใน 5
IND316 การจัดทำ�รายละเอียดโครงการการออกแบบภายใน
IND354 โครงสร้างสถาปัตยกรรมและระบบอาคาร
IND355 การออกแบบแสงสว่าง
IND381 หลักปฏิบัติวิชาชีพในการออกแบบภายใน
IND394 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
IND418 เตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบภายใน

95 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(1-3-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
68 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(1-4-4)
4(1-6-5)
4(1-6-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
5(2-6-7)
5(2-6-7)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-3-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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IND419 ศิลปนิพนธ์การออกแบบภายใน
9(0-18-9)
IND498 เตรียมสหกิจศึกษาการออกแบบภายใน
1(0-2-1)
IND499 สหกิจศึกษาการออกแบบภายใน
6(0-40-0)
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนในรายวิชา IND499 สหกิจศึกษาการออกแบบภายใน
ให้เรียนในกลุ่มวิชาชีพบังคับเพิ่มเติม อีกจำ�นวน 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IND400 การฝึกงานการออกแบบภายใน
3(0-35-0)
IND301 สัมนาการออกแบบภายใน
3(3-0-6)
2.3 วิชาชีพเลือก
โดยเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต่อไปนี้
กลุ่มทฤษฏีการออกแบบ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
IND322 แนวคิดการออกแบบขั้นสูง
IND323 การวิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบ
IND324 สุนทรียศาสตร์ในการออกแบบภายใน

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

กลุ่มการออกแบบเครื่องเรือน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
IND362 การออกแบบเครื่องเรือนเชิงอุตสาหกรรม
IND363 นวัตกรรมการออกแบบเครื่องเรือน
IND383 ธุรกิจเครื่องเรือน

หน่วยกิต
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(2-0-4)

กลุ่มการออกแบบดิจิทัล
รหัสวิชา ชื่อวิชา
IND395 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการออกแบบ
IND396 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการนำ�เสนอ
IND397 การถ่ายรูปดิจิทัลเพื่อการออกแบบ
		
กลุ่มบริหารงานตกแต่งภายใน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
IND384 การบริการสำ�นักงานออกแบบ
IND385 การจัดการงานก่อสร้างตกแต่งภายใน
IND386 การประมาณราคาและควบคุมราคาก่อสร้าง

หน่วยกิต
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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กลุ่มการออกแบบโดยมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
รหัสวิชา ชื่อวิชา
IND294 ปัจจัยของมนุษย์ที่มีผลต่อการออกแบบ
IND356 พฤติกรรมมนุษย์และจิตวิทยาสภาพแวดล้อม
IND357 สัญชานสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

กลุ่มการออกแบบโดยองค์กรเป็นศูนย์กลาง
รหัสวิชา ชื่อวิชา
IND295 การวิเคราะห์อัตลักษณ์องค์กร
IND358 การออกแบบภายในเพื่อภาพลักษณ์องค์กร
IND359 สัญชานประดิษฐ์

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
9 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IND317 รูปแบบไทยและเอเชียในการออกแบบภายใน
3(2-3-5)
IND318 รูปแบบตะวันตกในการออกแบบภายใน
3(2-3-5)
IND331 ภาษาอังกฤษในการออกแบบภายใน
3(3-0-6)
IND371 การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
3(2-3-5)
IND372 การออกแบบเรขศิลป์ในงานตกแต่งภายใน
3(2-3-5)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล จิราพงษ์
คณบดี

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Master of Architecture Illinois Institute of Technology,
Chicago, IL, USA
Ph.D. (Architecture and Digital Design)
Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, USA
e-mail : kamon.ji@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร กงกะนันทน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ศป.บ. (ภาพพิมพ์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
e-mail : kongkhanun@gmail.com

อาจารย์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : abhisit.pu@spu.ac.th

อาจารย์เสริมสิน ไพรินทร์
หัวหน้าสาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
ศป.บ. (ภาพพิมพ์) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ศ.ม. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
e-mail : sermsin.ph@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย โยธาวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต

ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
e-mail : wichai.yo@spu.ac.th
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อาจารย์ชนินทร ฉายรัศมี
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
ศ.บ. (ภาพพิมพ์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศ.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
e-mail : chanithorn.ch@spu.ac.th

อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

ศ.บ. (ภาพพิมพ์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
e-mail: weeraphat.su@spu.ac.th

นางสาวธิติรัตน์ เจียมบุญศรี
ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กจ.ม. (การจัดการมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail: thitirat.ch@spu.ac.th
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คณะดิจิทัลมีเดีย
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
Bachelor of Fine and Applied Arts Program (B.F.A.)
• สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
(Digital Arts)
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
(Computer Animation and Visual Effects)
• สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
(Graphic Design)
• สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
(Interactive and Game Design)
คณะดิจิทัลมีเดีย หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำ�เร็จการศึกษาไม่ต่ำ�กว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมี
ความรูต้ ามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า เป็นคณะทีเ่ น้นการเรียนการสอนครอบคลุม
เนือ้ หาทางด้านดิจทิ ลั คอนเทนท์ เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถและความเชีย่ วชาญ
ในสาขาวิชาที่จะเป็นบุคลากรสำ�คัญในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมด้านสื่อดิจิทัลที่
กำ�ลังเติบโตอย่างรวดเร็วในขณะนี้
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ได้เปิดดำ�เนินการสอนสาขาวิชา ดิจทิ ลั อาร์ตส์
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำ�นักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมทางด้านดิจทิ ลั คอนเทนท์ทกี่ �ำ ลังเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและด้วยความพร้อม
ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและคณะดิจทิ ลั มีเดีย ทัง้ ในด้านบุคลากร ผูส้ อน และเครือ่ งมือ
ทีท่ นั สมัย ในปีการศึกษา 2554 ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เปิดสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมและการออกแบบกราฟิกขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่
จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญ ในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ต่อไป
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
คณะดิ จิ ทั ล มี เ ดี ย สร้ า งบั ณ ฑิ ต เพื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละเชี่ ย วชาญ
ในสายอาชี พ ทางด้ า นดิ จิ ทั ล อาร์ ต ส์ การออกแบบอิ น เทอร์ แ อคที ฟ และเกม
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน การออกแบบกราฟิก พร้อมทั้งมีทักษะการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ศิลปะ และการออกแบบด้วยสือ่ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานสร้างสรรค์ มีความรูด้ า้ นการ
ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม เพื่อการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่
นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว นักสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
และ 3 มิติ นักออกแบบเทคนิคพิเศษทางภาพ ผู้กำ�กับศิลป์ ศิลปินดิจิทัลอาร์ตส์
นักออกแบบเกม นักพัฒนาและออกแบบสื่อด้านอินเทอร์แอคทีฟ นักออกแบบ
สื่อประสม นักวาดภาพประกอบและอื่นๆ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถ
ประกอบวิชาชีพในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการประกอบวิชาชีพอิสระ
ที่ตอบรับ การขยายตัวทางธุรกิจในด้านนี้ของประเทศ และเนื่องจากบุคลากรด้านนี้
กำ�ลังเป็นที่ต้องการอย่างสูง โอกาสทางอาชีพของผู้เรียนคณะดิจิทัลมีเดียจึงมีสูงมาก
จึงนับเป็นทางเลือกหนึง่ ทีด่ ขี องผูท้ สี่ นใจศึกษาและต้องการทำ�งานในสายอาชีพเหล่านี้
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สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
มุง่ เน้นการเรียนการสอนทีใ่ ห้นกั ศึกษาได้เรียนรูก้ ารสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรม
ต่างๆ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) และการวาด
ภาพประกอบ (Illustration) เป็นต้น
จุดเด่น
เรียนรู้การออกแบบงานศิลปะ ในรูปแบบของจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหว
ด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรม เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การ
ออกแบบโมเดล แบบ 3 มิติ (3D Sculpture) การวาดภาพประกอบ (Illustration) และงานศิลปะ ใน
เกม เป็นต้น
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• ศิลปินเชิงแนวคิด
• นักเขียนภาพประกอบ
• ศิลปินนักออกแบบโมเดล 3 มิติ
• ผู้กำ�กับศิลป์
• ศิลปินแนวดิจิทัล
• ศิลปินสำ�หรับงานพื้นผิวเพื่องาน 3 มิติ
• นักตัดต่อและลำ�ดับภาพ
• ผู้กำ�กับหนังอิสระ
• นักตัดต่อหนัง
• นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
• นักออกแบบสร้างสรรค์งานอิสระ ฯลฯ
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โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาชีพเลือก
2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
(เลือกเรียน วิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต)
2.4.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 1
2.4.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
DES111 ทัศนศิลป์ 1
DES112 ทัศนศิลป์ 2
DES115 แนวคิดในการออกแบบ
DES117 ประวัติการออกแบบ
DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น
SDM118 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
SDM119 ภาพดิจิทัลเบื้องต้น
SDM241 การออกแบบตัวละครเบื้องต้น
SDM242 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวเบื้องต้น

138 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
102 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต

102 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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2.2 วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
DGA231 จิตรกรรมดิจิทัล 1
DGA232 จิตรกรรมดิจิทัล 2
DGA335 มีเดียอาร์ต 2
DGA390 การฝึกงานดิจิทัลอาร์ตส์
DGA462 โครงงานดิจิทัลอาร์ตส์
DGA498 เตรียมสหกิจศึกษาดิจิทัลอาร์ตส์
DGA499 สหกิจศึกษาดิจิทัลอาร์ตส์
SDM199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านดิจิทัลมีเดีย

30 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-6-5)
3(0-40-0)
9(0-18-9)
1(0-2-1)
6(0-40-0)
1(0-2-1)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา DGA499 สหกิจศึกษาดิจิทัลอาร์ตส์ได้
ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้แทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
DGA461 เตรียมโครงงานดิจิทัลอาร์ตส์
3(1-4-4)
SDM232 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
2.3  วิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
DGA225 ภาพถ่ายดิจิทัล
3(1-4-4)
DGA233 การจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานดิจิทัลอาร์ตส์ 1
3(1-4-4)
DGA234 การจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานดิจิทัลอาร์ตส์ 2
3(1-4-4)
DGA241 การขึ้นรูปทรง 3 มิติ
3(1-4-4)
DGA334 มีเดียอาร์ต 1
3(1-4-4)
DGA371 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวขั้นสูง
3(1-4-4)
GAD241 การออกแบบกราฟิก1
3(1-4-4)
GAD242 การออกแบบกราฟิก2
3(1-4-4)
WIL481 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
6(0-40-0)
WIL482 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2
6(0-40-0)
WIL483 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3
3(0-20-0)
WIL484 ฝึกประสบการณ์ด้านดิจิทัลอาร์ตส์ 1                                    3(300 ชั่วโมง)
WIL485 ฝึกประสบการณ์ด้านดิจิทัลอาร์ตส์  2                                    6(600 ชั่วโมง)
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2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
(เลือกเรียน วิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต)
2.4.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 1
15 หน่วยกิต
2.4.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 2
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/
วิชาชีพพื้นฐานของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง
หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
DGA211 การวาดภาพสิ่งมีชีวิต
3(1-4-4)
DGA332 ภาพประกอบดิจิทัล
3(1-4-4)
DGA333 รูปทรง 3 มิติสำ�หรับงานดิจิทัลอาร์ตส์
3(1-4-4)
SDM231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
SDM243 การใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียทางการตลาด
3(1-4-4)
SDM331 การตลาดเพื่อธุรกิจดิจิทัล   
3(3-0-6)
SDM332 การระดมทุนเพื่อธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
SDM431 ภาพลักษณ์ผู้ประกอบการใหม่สำ�หรับธุรกิจดิจิทัล  
3(1-4-4)
SDM433 การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
3(1-4-4)
กลุ่มวิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
DES115 แนวคิดในการออกแบบ
DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น
DGA225 ภาพถ่ายดิจิทัล
SDM241 การออกแบบตัวละครเบื้องต้น
SDM232 การจัดการธุรกิจดิจิทัล

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
และวิชวลเอฟเฟกต์
เป็นหลักสูตรที่เน้นให้บัณฑิตได้ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำ�งานการผลิตแอนิเมชันด้วย
คอมพิวเตอร์และวิชวลเอฟเฟกต์ส�ำ หรับงานภาพยนตร์และงานโฆษณา แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ วิชาชีพ
เลือก ดังนี้
1. กลุ่มวิชาชีพเลือกคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำ�งานการผลิต
แอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น การวาดสตอรี่บอร์ด การออกแบบตัวละครและฉาก การผลิต
แอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม 3 มิติและ 2 มิติ เป็นต้น
2. กลุม่ วิชาชีพเลือกวิชวลเอฟเฟกต์ ศึกษาเกีย่ วกับขัน้ ตอนการสร้างเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในงานภาพยนตร์และงานโฆษณา เช่น การสร้างหมอก ควัน ฝุ่น ไฟ ระเบิด การจำ�ลอง
เหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติ และการสร้างภาพตัวละครจำ�ลอง เป็นต้น
จุดเด่น
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นหลักสูตรทีม่ กี ารเรียนการสอนทางด้าน
ศิลปะโดยตรง และมีการสอนศิลปะตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นสำ�หรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการวาดรูปก็สามารถ
เรียนได้ รวมถึงมีการจัด workshop ติววาดเส้นให้นอ้ งใหม่เพือ่ เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม นอกจาก
นี้หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ยังเปิดโอกาสให้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิต
แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ตงั้ แต่ตน้ จนจบ นักศึกษาจึงมีโอกาสในการเรียนวิชาชีพทีห่ ลากหลาย
ทำ�ให้สามารถค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัด เพื่อนำ�ไปประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคต
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ อาชีพทีบ่ ณ
ั ฑิตสามารถทำ�ได้เมือ่ สำ�เร็จการ
ศึกษามีหลากหลายสาขา เช่น
• Visual Effects Artist
ศิลปินผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษสำ�หรับงานภาพยนตร์และงานโฆษณาทางโทรทัศน์
• Visual Effects Compositor
ผู้ทำ�หน้าที่ประกอบภาพที่ถ่ายทำ�จริง (Live Action) กับภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ (CGI)
• 3D SLR Artist
ศิลปินผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดแสง-เงาและการสร้างพืน้ ผิวต่างๆให้กบั วัตถุในโปรแกรมสามมิติ
• 3D Modeller
นักสร้างโมเดลสามมิติ ออกแบบและสร้างสรรค์โมเดลสามมิติประเภทต่างๆ
• Technical Director
ผู้กำ�กับเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านศิลปะและการเขียนโปรแกรม
ดูแลการทำ�งานด้านเทคนิคของวิชวลเอฟเฟกต์
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โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาชีพเลือก
2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
(เลือกเรียน วิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต)
2.4.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 1
2.4.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
DES111 ทัศนศิลป์ 1
DES112 ทัศนศิลป์ 2
DES115 แนวคิดในการออกแบบ
DES117 ประวัติการออกแบบ
DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น
SDM118 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
SDM119 ภาพดิจิทัลเบื้องต้น
SDM241 การออกแบบตัวละครเบื้องต้น
SDM242 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวเบื้องต้น
2.2 วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
IGD113 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมเบื้องต้น
IGD211 การเล่าเรื่องด้วยภาพสำ�หรับอินเทอร์แอคทีฟและเกม
IGD344 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ 4
IGD390 การฝึกงานการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

138 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
102 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
102 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
30 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-6-5)
3(0-40-0)
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IGD462 โครงงานการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
9(0-18-9)
IGD498 เตรียมสหกิจศึกษาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
1(0-2-1)
IGD499 สหกิจศึกษาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
6(0-40-0)
SDM199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านดิจิทัลมีเดีย
1(0-2-1)
หมายเหตุ : นักศึกษาทีไ่ ม่สามารถเรียนรายวิชา IGD499 สหกิจศึกษาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ
และเกมได้ ให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้แทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IGD461 เตรียมโครงงานการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
3(1-4-4)
SDM232 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
2.3 วิชาชีพเลือก
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
AFX241 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม 3 มิติขั้นต้น
AFX242 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม 3 มิติขั้นกลาง
IGD238 การออกแบบเกม 1
IGD239 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมอินเทอร์แอคทีฟ
IGD241 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ 1
IGD242 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ 2
IGD245 ปฏิบัติการเกม 1
IGD246 ปฏิบัติการเกม 2
IGD271 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แอคทีฟและเกม 1
IGD272 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แอคทีฟและเกม 2
IGD273 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แอคทีฟและเกม 3
IGD274 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แอคทีฟและเกม 4
IGD275 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แอคทีฟและเกม 5
IGD342 การทดลองอินเทอร์แอคทีฟและเกม
IGD343 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ 3
IGD347 ปฏิบัติการเกม 3
IGD361 อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตเบื้องต้น
IGD362 การจัดการธุรกิจเกม
IGD363 การจัดงานแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต 1
IGD364 การจัดงานแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต 2
IGD371 พื้นฐานอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตและการจัดการทีมอีสปอร์ต
WIL481 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
WIL482 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2

15 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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)
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)
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)
6(0-40-0)
6(0-40-0)
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WIL483
WIL484
WIL485

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3
3(0-20-0)
ฝึกประสบการณ์ทางการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 1         3(300 ชั่วโมง)
ฝึกประสบการณ์ทางการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 2        6(600 ชั่วโมง)

2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
(เลือกเรียน วิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต)
2.4.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 1
15 หน่วยกิต
2.4.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 2
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/
วิชาชีพพื้นฐาน ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง
หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ หรือรายวิชาดังต่อไปนี้   ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
SDM231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
SDM243 การใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียทางการตลาด
3(1-4-4)
SDM331 การตลาดเพื่อธุรกิจดิจิทัล  
3(3-0-6)
SDM332 การระดมทุนเพื่อธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
SDM431 ภาพลักษณ์ผู้ประกอบการใหม่สำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
3(1-4-4)
SDM433 การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
3(1-4-4)
กลุ่มวิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มอีสปอร์ต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
IGD361 อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตเบื้องต้น
3(1-4-4)
IGD362 การจัดการธุรกิจเกม
3(1-4-4)
IGD363 การจัดงานแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต 1
3(1-4-4)
IGD364 การจัดงานแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต 2
3(1-4-4)
IGD371 พื้นฐานอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตและการจัดการทีมอีสปอร์ต
3(1-4-4)

298

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบกราฟิก เป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาเกี่ยว
กับการออกแบบงานกราฟิกเพือ่ นำ�ไปใช้ประโยชน์ ในด้านการสือ่ สารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การ
ออกแบบภาพลักษณ์ส�ำ หรับองค์กรการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบ
กราฟิกสำ�หรับเว็บไซต์ รวมไปถึงเรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
จุดเด่น
เปิดอนาคตสู่การเป็นดีไซน์เนอร์ในดิจิทัลเอเจนซี่ และกราฟิกเฮ้าส์ ทำ�งานด้านการออกแบบ
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การสร้างแบรนด์ การออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเพคเกจจิ้ง
สร้างสรรค์งานโฆษณา ออกแบบ e-Magazine ออกแบบ Info Graphic และสนุกไปกับการทำ�งาน
Motion Graphic นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้แนวทางการทำ�ธุรกิจดิจิทัลผสมผสานไปกับงานออกแบบ
อย่างลงตัว
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• Interactive Designer
นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ผู้ที่ทำ�งานด้านการออกแบบข้อมูล (Information Design)
ผูอ้ อกแบบหน้าการใช้งานหรือหน้าปฏิบตั กิ าร (Interface Design) หรือหน้าจอทัชกรีน (Touch Screen)
การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) สือ่ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (CAI) สือ่ การเรียนการสอน (e-Learning)
สื่อปฏิสัมพันธ์การจัดวางติดตั้ง (Installation Interactive Media)
• Graphic Designer
นักออกแบบกราฟิก ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร หรือภาพ
เคลื่อนไหว
• Motion Graphic Designer
นักออกแบบกราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
• Photographer
ช่างภาพ
• Creative
นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
• Art Director
ผู้กำ�กับศิลป์ ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกำ�กับสไตล์งานและการพัฒนาแนวความคิด
• Creative Director
ผู้กำ�กับการออกแบบงานสร้างสรรค์ เป็นผู้บริหารจัดการงานสร้างสรรค์
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โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 พื้นฐานวิชาชีพ
2.2 ชีพบังคับ
2.3 ชีพเลือก
2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
(เลือกเรียน วิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต)
2.4.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 1
2.4.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

138 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
102 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 พื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
DES111 ทัศนศิลป์ 1
DES112 ทัศนศิลป์ 2
DES115 แนวคิดในการออกแบบ
DES117 ประวัติการออกแบบ
DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น
SDM118 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
SDM119 ภาพดิจิทัลเบื้องต้น
SDM241 การออกแบบตัวละครเบื้องต้น
SDM242 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวเบื้องต้น
2.2 ชีพบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
GAD223 การออกแบบอัตลักษณ์
GAD321 การออกแบบงานโฆษณา
GAD344 การออกแบบกราฟิก 4

102 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
30 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-6-5)
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GAD390
GAD462
GAD498
GAD499
SDM199

การฝึกงานการออกแบบกราฟิก
โครงงานออกแบบกราฟิก
เตรียมสหกิจศึกษาการออกแบบกราฟิก
สหกิจศึกษาการออกแบบกราฟิก
เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านดิจิทัลมีเดีย

3(0-40-0)
9(0-18-9)
1(0-2-1)
6(0-40-0)
1(0-2-1)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา GAD499 สหกิจศึกษาการออกแบบกราฟิกได้ ให้
เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้แทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GAD461 เตรียมโครงงานการออกแบบกราฟิก
3(1-4-4)
SDM232 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
2.3 ชีพเลือก
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AFX211 การเขียนบทและการเล่าเรื่องด้วยภาพ
3(1-4-4)
DGA233 การจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานดิจิทัลอาร์ตส์ 1
3(1-4-4)
GAD225 การออกแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟส
3(1-4-4)
GAD241 การออกแบบกราฟิก 1
3(1-4-4)
GAD242 การออกแบบกราฟิก 2
3(1-4-4)
GAD336 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(1-4-4)
GAD343 การออกแบบกราฟิก 3
3(1-4-4)
WIL481 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
6(0-40-0)
WIL482 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2
6(0-40-0)
WIL483 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3
3(0-20-0)
WIL484 ฝึกประสบการณ์ทางการออกแบบกราฟิก 1                            3(300 ชั่วโมง)
WIL485 ฝึกประสบการณ์ทางการออกแบบกราฟิก 2                            6(600 ชั่วโมง)
2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
30 หน่วยกิต
(เลือกเรียน วิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต)
2.4.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 1
15 หน่วยกิต
2.4.2  วิชาโท/วิชาเฉพาะ 2
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/
วิชาชีพพื้นฐาน ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้
รับความเห็นชอบจากคณะ
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทัง้ หลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ หรือรายวิชาดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GAD211 การออกแบบและจัดวางตัวอักษร
3(1-4-4)
GAD226 การถ่ายภาพดิจิทัล
3(1-4-4)
GAD322 การออกแบบกราฟิกสำ�หรับสภาพแวดล้อม
3(1-4-4)
SDM231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
SDM243 การใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียทางการตลาด
3(1-4-4)
SDM331 การตลาดเพื่อธุรกิจดิจิทัล   
3(3-0-6)
SDM332 การระดมทุนเพื่อธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
SDM431 ภาพลักษณ์ผู้ประกอบการใหม่สำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
3(1-4-4)
SDM433 การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
3(1-4-4)
วิชาโท/ศาสตร์อื่นสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่ วิชาโท หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพพืน้ ฐาน
ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะ
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สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ
และเกม
“เรื่องเล่น เราจริงจัง สร้างเกมให้แตกต่าง จริงจังเรื่อง E-Sports”
ใครว่าเรื่องเล่น จริงจังไม่ได้ ที่ SPU เราจริงจังทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องของเกม มาต่อยอด
ความชอบให้กลายเป็นจริง กับหลักสูตรทีเ่ ข้าใจผูเ้ รียนมากทีส่ ดุ ! อัพ LEVEL ความรูแ้ บบก้าวกระโดด
เพือ่ สร้างรายได้ให้กบั ธุรกิจ ตัง้ แต่การออกแบบสร้างสรรค์เกมใหม่ๆ การแคสติง้ ออกแบบสร้างสรรค์
คอสเพลย์ การจัดการธุรกิจเกม ครอบคลุมทุกความรูเ้ กีย่ วกับด้าน E-Sports ทีค่ อแฟนเกมห้ามพลาด
จุดเด่น
“การันตีเกมส์ดังไกลถึงต่างประเทศ จากฝีมือรุ่นพี่ในคณะ”
เกม Hospital Haunted be Lost เกมแนวสยองขวัญชื่อดังที่แม้แต่นักแคสเกมต่างประเทศ
ยังท้าให้ลอง เป็นหนึง่ ในฝีมอื รุน่ พีใ่ นสาขาทีเ่ ปิดบริษทั ชือ่ madvrstudio ด้วยการเรียนทีไ่ ม่ตกี รอบความ
คิดเด็ก แต่เราเปิดกว้างการเรียนการสอน สอนอย่างเข้าใจและพัฒนาต่อยอด ไม่ใช่แค่ออกแบบเกมได้
แต่นักศึกษาที่นี่จะต้องเรียนรู้ทั้งด้วยแอปพลิเคชั่น (Application) เว็บไซต์ (Web Site) อินสตอลเลชัน
(Installation) สื่ อ การเรี ย นการสอน (e-Learning) ดิ จิ ทั ล แม็ ก กาซี น (Digital Magazine)
รวมถึงการพัฒนาเกม ซึ่งจะเรียนรู้การออกแบบเกม (Game Design) การออกแบบวิธีการเล่นเกม
และการเขียนโปรแกรม (Game Programming) และการพัฒนาเกมหรือแอปพลิเคชัน เพือ่ ธุรกิจดิจทิ ลั
(Tech Startup)
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
งานผลิตเนื้อหาออนไลน์
• โปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมกราฟิก
• นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
• นักออกแบบเกม หรือวิธีการเล่นเกม
• ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น
• นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาภาพและเสียงผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูปเบอร์
งานออกแบบออนไลน์ e-sports
• นักออกแบบกราฟิกสื่อสารออนไลน์
• นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
• นักออกแบบอินโฟกราฟิก
• นักออกแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชัน
• ผู้จัดการดูแลออกแบบการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์
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งานสื่อสารการตลาดออนไลน์ e-sports
• นักวางแผนและสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
• นักออกแบบกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์
• ผู้ประกอบกิจการอิสระบนเครือข่ายออนไลน์
• ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ให้แบรนด์
• ผู้ดูแลเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น
โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 พื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพบังคับ
2.3 วิชาชีพเลือก
2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
(เลือกเรียน วิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต)
2.4.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 1
2.4.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

138 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
102 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต  
30 หน่วยกิต  
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
DES111 ทัศนศิลป์ 1
DES112 ทัศนศิลป์ 2
DES115 แนวคิดในการออกแบบ
DES117 ประวัติการออกแบบ
DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น
SDM118 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
SDM119 ภาพดิจิทัลเบื้องต้น
SDM241 การออกแบบตัวละครเบื้องต้น
SDM242 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวเบื้องต้น

102 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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2.2 วิชาชีพบังคับ
30 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AFX211 การเขียนบทและการเล่าเรื่องด้วยภาพ
3(1-4-4)
AFX223 การออกแบบและการเตรียมการผลิต 1
3(1-4-4)
AFX344 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
4(1-6-5)
AFX390 การฝึกงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
3(0-40-0)
AFX462 โครงงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
9(0-18-9)
AFX498 เตรียมสหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
1(0-2-1)
AFX499 สหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
6(0-40-0)
SDM199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านดิจิทัลมีเดีย
1(0-2-1)
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา AFX499 สหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
และวิชวลเอฟเฟกต์ ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้แทน โดยได้รับอนุมัติจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AFX461 เตรียมโครงงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
3(1-4-4)
SDM232 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
2.3 วิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้   จำ�นวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  ทั้งนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AFX235 การสร้างวัตถุ 3 มิติและเอสแอลอาร์
3(1-4-4)
AFX241 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม 3 มิติขั้นต้น
3(1-4-4)
AFX242 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม 3 มิติขั้นกลาง
3(1-4-4)
AFX244 ปฏิบัติการวิชวลเอฟเฟกต์ 1
3(1-4-4)
AFX245 ปฏิบัติการวิชวลเอฟเฟกต์ 2
3(1-4-4)
AFX335 การสร้างดิจิทัลเอฟเฟกต์3 มิติ
3(1-4-4)
AFX336 ดิจิทัลเอฟเฟกต์สำ�หรับแอนิเมชัน
3(1-4-4)
AFX337 การจัดแสงด้วยโปรแกรม 3 มิติขั้นสูง
3(1-4-4)
AFX341 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม 3 มิติขั้นสูง
3(1-4-4)
AFX345 ปฏิบัติการวิชวลเอฟเฟกต์ 3
3(1-4-4)
DGA233 การจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานดิจิทัลอาร์ตส์ 1
3(1-4-4)
DGA234 การจัดองค์ประกอบศิลป์ในงานดิจิทัลอาร์ตส์ 2
3(1-4-4)
DGA334 มีเดียอาร์ต 1
3(1-4-4)
WIL481 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
6(0-40-0)
WIL482 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2
6(0-40-0)
WIL483 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3
3(0-20-0)
WIL484 ฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 1 3(300 ชัว่ โมง)
WIL485 ฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 2 6(600 ชัว่ โมง)
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2.4 วิชาโท/วิชาเฉพาะ
(เลือกเรียน วิชาโท/วิชาเฉพาะ จำ�นวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 หน่วยกิต)
2.4.1 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 1
15 หน่วยกิต
2.4.2 วิชาโท/วิชาเฉพาะ 2
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาโท/วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/
วิชาชีพพืน้ ฐาน ของหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง
หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ หรือรายวิชาต่อไปนี้  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AFX233 การซ้อนภาพแบบดิจิทัล
3(1-4-4)
AFX333 การขึ้นรูปทรงและสร้างพื้นผิวขั้นสูง
3(1-4-4)
DGA211 การวาดภาพสิ่งมีชีวิต
3(1-4-4)
SDM231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
SDM243 การใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียทางการตลาด
3(1-4-4)
SDM331 การตลาดเพื่อธุรกิจดิจิทัล   
3(3-0-6)
SDM332 การระดมทุนเพื่อธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
SDM431 ภาพลักษณ์ผู้ประกอบการใหม่สำ�หรับธุรกิจดิจิทัล  
3(1-4-4)
SDM433 การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
3(1-4-4)
AFX221 การสร้างภาพเคลื่อนไหวเชิงทดลอง
3(1-4-4)
AFX234 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
3(1-4-4)
AFX252 การถ่ายทำ�ภาพยนตร์ขั้นเบื้องต้น
3(1-4-4)
AFX334 การตัดต่อเพื่องานภาพเคลื่อนไหว
3(1-4-4)
AFX338 การออกแบบเสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว
3(1-4-4)
วิชาโทสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาโท หรือวิชาเอก/วิชาชีพ หรือวิชาแกน/วิชาชีพพื้นฐาน
ของหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AFX241 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม 3 มิติขั้นต้น
3(1-4-4)
AFX244 ปฏิบัติการวิชวลเอฟเฟกต์ 1
3(1-4-4)
DES115 แนวคิดในการออกแบบ
3(1-4-4)
DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
SDM241 การออกแบบตัวละครเบื้องต้น
3(1-4-4)
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกทีเ่ ปิดสอนนิตศิ าสตร์ กว่า 47 ปี สร้างนักกฎหมายออก
สู่สังคมมากกว่า 12,000 คน อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพในวงการ อาทิ ผู้พิพากษา
อัยการ ทีป่ รึกษากฎหมายอาจารย์ประจำ�เป็นอดีตผูพ้ พิ ากษา ผูพ้ พิ ากษาสมทบ คุณวุฒิ
ระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีการเรียนโดยจำ�ลอง
สถานการณ์จริงในห้องศาลจำ�ลองมีศนู ย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ดำ�เนินงานโดยอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสในการฝึกฝนประสบการณ์ใน
วิชาชีพ และเป็นการปลูกฝังการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคม คณะนิติศาสตร์ ได้ปรับ
แผนการเรียนในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมการเปลี่ยนภาคการ
ศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้กับ
บัณฑิตทีส่ �ำ เร็จการศึกษาจากคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้สามารถประกอบ
วิชาชีพได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ได้อย่างเป็นเลิศ
จุดเด่น
• เปิดสอนนิตศิ าสตร์มากว่า 50 ปี มีการเรียนการสอนทัง้ ระดับปริญญาตรี โท เอก
• เรียนกับมืออาชีพ อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย
• เรียนโดยจำ�ลองสถานการณ์จริงในห้องศาลจำ�ลอง
• ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่จริง
• สร้างนักกฎหมายออกสู่สังคมมากกว่า 12,000 คน ศิษย์เก่ามีทุกสาขาอาชีพ
• มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้พิพากษาและอัยการจำ�นวนมาก
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
บัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถประกอบวิชาชีพ
ได้หลากหลายสาขาตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้พิพากษา
พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาล เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ พนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำ�รวจ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ทนายความ
หรือที่ปรึกษาในหน่วยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมตลอดถึงฝ่ายกฎหมายในสถาบันหรือองค์กร
ต่างๆ อีกทั้งเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา เป็นต้น
•
•
•
•
•

ผู้พิพากษา
อัยการ
ทนายความ
ตำ�รวจ
นิติกรทั้งภาครัฐและเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
• วิชาชีพบังคับ
• วิชาชีเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

•
•
•
•

ที่ปรึกษากฎหมาย
เจ้าพนักงานของรัฐในกระทรวงต่างๆ
เจ้าพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าของธุรกิจ ฯลฯ

135
30
90
78
12
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
เลือกจากวิชาที่กำ�หนดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
90 หน่วยกิต
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2.1 วิชาชีพบังคับ
78 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LLB102 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
3(3-0-6)
LLB104 หลักกฎหมายเอกชน  
2(2-0-4)
LLB106 หลักกฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
LLB123 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
3(3-0-6)
LLB199 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านนิติศาสตร์
1(0-2-1)
LLB201 นิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
LLB202 กฎหมายว่าด้วยหนี้
3(3-0-6)
LLB203 กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
3(3-0-6)
LLB209 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
2(2-0-4)
LLB213 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
LLB214 กฎหมายแรงงาน และการประกันสังคม
2(2-0-4)
LLB218 เอกเทศสัญญา 1   
3(3-0-6)
LLB219 เอกเทศสัญญา 2  
2(2-0-4)
LLB221 กฎหมายอาญา  2
2(2-0-4)
LLB222 กฎหมายอาญา  3  
2(2-0-4)
LLB301 กฎหมายลักษณะมรดก  
2(2-0-4)
LLB303 กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
LLB305 กฎหมายค้ำ�ประกัน จำ�นอง จำ�นำ� และหลักประกันทางธุรกิจ
2(2-0-4)
LLB307 กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ  
2(2-0-4)
LLB314 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0-4)
LLB315 นิติปรัชญา
2(2-0-4)
LLB320 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
3(3-0-6)
LLB330 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3(3-0-6)
LLB336 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2(2-0-4)
LLB341 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
2(2-0-4)
LLB350 กฎหมายล้มละลาย
3(3-0-6)
LLB404 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
LLB406 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
LLB408 กฎหมายภาษีอากร
2(2-0-4)
LLB409 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  
1(1-0-2)
LLB410 การใช้และการตีความกฎหมาย
2(2-0-4)
LLB414 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
LLB457 วิชาการว่าความ  ศาลจำ�ลอง และการจัดทำ�เอกสารทางกฎหมาย
2(2-0-4)
LLB498 เตรียมสหกิจศึกษานิติศาสตร์
1(0-2-1)
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2.2 วิชาชีพเลือก
12 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้   ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LLB400 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
2(2-0-4)
LLB401 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา   
2(2-0-4)
LLB402 วิชาการสืบสวนและสอบสวน
2(2-0-4)
LLB405 กฎหมายความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
2(2-0-4)
LLB411 สัมมนากฎหมายแพ่ง  
2(2-0-4)
LLB415 กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
2(2-0-4)
LLB417 วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
2(2-0-4)
LLB418 สัมมนากฎหมายอาญา
2(2-0-4)
LLB419 กฎหมายการบริหารกระบวนการยุติธรรม  
2(2-0-4)
LLB422 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักกฎหมาย
2(2-0-4)
LLB424 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
2(2-0-4)
LLB430 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
2(2-0-4)
LLB431 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
2(2-0-4)
LLB435 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
2(2-0-4)
LLB436 กฎหมายการคลังและการภาษีอากร
2(2-0-4)
LLB437 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
2(2-0-4)
LLB440 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
LLB441 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ  
2(2-0-4)
LLB443 กฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคม
2(2-0-4)
LLB444 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
LLB445 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี
2(2-0-4)
LLB446 สัมมนาพระราชบัญญัติเฉพาะเรื่อง
2(2-0-4)
LLB447 กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
2(2-0-4)
LLB448 กฎหมายเพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่
2(2-0-4)
LLB449 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดทางการค้า
2(2-0-4)
LLB450 การให้คำ�แนะนำ�ทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
2(2-0-4)
LLB451 ทักษะในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
2(2-0-4)
LLB453 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำ�นาจรัฐ
2(2-0-4)
LLB456 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
2(2-0-4)
LLB459 กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ  
2(2-0-4)
LLB471 กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์
2(2-0-4)
LLB473 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูตและทางกงสุล
2(2-0-4)
LLB474 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
LLB477 กฎหมายสหภาพยุโรป  
2(2-0-4)
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LLB479
LLB480
LLB484
LLB485
LLB486
LLB487
LLB488
LLB489
LLB491
LLB492
LLB493
LLB494
LLB495
LLB496
LLB497
LLB499

กฎหมายว่าด้วยการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
และการก่อการร้าย
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายเกี่ยวกับการเดินอากาศและอวกาศ  
ประวัติศาสตร์กฎหมาย  
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
กฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ   
สัมมนากฎหมายธุรกิจ
กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและการลงทุน
การบัญชีและการวางแผนภาษีสำ�หรับนักกฎหมาย
กฎหมายการธนาคารและสถาบันการเงิน
กฎหมายธุรกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายแผนภูมิวงจรรวม  
กฎหมายไซเบอร์  
กฎหมายพาณิชย์นาวี
สหกิจศึกษานิติศาสตร์

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)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
6(0-40-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งหลักสูตร
ภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ  ทั้งนี้ ต้องได้ความเห็นชอบจากคณะ
รายวิชาโททางด้านกฎหมายและภาษีอากรสำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
LLB425 กฎหมายภาษีอากรสำ�หรับผู้ประกอบการยุคใหม่
LLB426 กฎหมายเพื่อพัฒนาเจ้าของธุรกิจยุคใหม่
LLB427 ภาษีซ้อนและภาษีอากรระหว่างประเทศ
LLB428 กฎหมายภาษีอากรสำ�หรับการวางแผนภาษี
LLB429 หัวข้อพิเศษด้านกฎหมายธุรกิจและภาษีอากร

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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Mr. Kriangkai Pookayaporn
Dean

M.Sc. (Applied Economics) University of Strathclyde,
United Kingdom
M.Sc. (Management with Marketing)
Bournemouth University, United Kingdom
B.A. (Chinese Language) Capital Normal University,Beijing,
People’s Republic of China
E-mail : kriangkai.po@spu.ac.th

Asst. Prof. Dr. Papada Pitchayachananon
Vice Dean
Ph.D. (Business and Enterprise)
Swinburne University of Technology, Australia
M.B.A. (International Management and Marketing)
University of Ballarat, Australia
B.B.A. (General Management)
Assumption University, Thailand
E-mail: papada.pi@spu.ac.th

Asst. Prof. Dr. Supavadee Nontakao
Assistant to the Dean, Academic Affairs

Ph.D (Development Administration)
(International Program) National Institute of
Development Administration (NIDA), Thailand
M.B.A. (Business Computer Information System)
University of North Texas, U.S.A.
B.Acc. (Accountacy) Thammasat University, Thailand

Mrs. Duenden Viboolphant
Assistant to the Dean, Student Affairs

M.A. (English for Specific Purposes (English Program)
Kasetsart University, Thailand
B.A. (English), Ramkamhaeng University, Thailand
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Mr. Xing Linkai
Assistant to the Dean, International Affairs

M.B.A. (Management)Yonok University, Thailand
B.A. (Business English)Yonok University, Thailand
B.A. (English for Tourism)College of Arts& Science,
Yunnan Normal University, People’s Republic of China

Dr.Vasavat Sutinyamanee
Head of International Airline Business Department
Ph.D. (Demography) Chulalongkorn University
M.S. (Corporate Governance) Chulalongkorn University
B.S. (Management Technology)
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Dr. Jorge Arnanz
Head of Business Management Department

Ph.D (Integrated Tourism Management)
National Institute of Development Administration (NIDA),
Thailand
M.A. (European Tourism Management)
Bournemouth University, United Kingdom
M.S. (Tourism Management) Universite de Savoie, France
B.A. (Primary School Teaching, Major in English).
Universidad Camilo Jose Cela, Spain
B.A. (Tourism) Universidad Rey Juan Carlos, Spain
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Sripatum International College
Programs of Study :
Bachelor of Arts (B.A.)
• International Airline Business (IAB)
Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
• Business Management (BM)
Sripatum University initiated Sripatum International College (SIC)was initiated to
respond to the growing trend in education towards globalized collaboration and
particularly to keep in tune with Asia’s fast-paced development. Our International
College integrates educational programs with the nation’s economic, social and
cultural growths.
Our students receive training of an international standard which will provide them
with competitive edge when developing their career path in a rapidly changing
global business environment and to take maximum advantage when accepting
new opportunities.
Our Philosophy
Education is an important beginning for all people in their quest for self - fulfillment and the realization of their productive and creative potential.
Our Vision
To establish Sripatum University International College as Thailand’s Leading
International Business College for the New Generation.
Academic Calendar
Summer Session
: June - July
First Semester
: August - December
Second Semester : January - May

317

Admission Requirements :
• Applicants to 4-year programs must hold a M.6 certificate (Grade 12) or its equivalent
as issued by the Ministry of Education. G.C.E. “O” level not lessthan “C” in 5 subjects or
high school certificate from accredited institution (12 years of schooling).
• Applicants to continuing programs must hold a diploma; higher-vocational level or equivalent, from schools or colleges recognized by the Ministry ofEducation.
• Clear record of good behavior (police record)
• Good physical health and mental health
• English Proficiency
- Applicants can either submit any of the following English Proficiency Test Scores:
TOEFL, IELTS, TOEIC, or take SPU Pre-TOEIC test.
- The satisfactory tests score are 176 for TOEFL-CBT, 63 for IBT and 500 for paper/
or 5.0 for IELTS/ or 600 for TOEIC
- Those who have achieved required tests score are exempt from taking the SPU
Pre-TOEIC test and Intensive English Course.
- Those who have not achieved required tests score must attend an Intensive English
Course.
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Airline Business (IAB)
The International Program in Airline Business (IAB) is providing students with quality education and experience in preparation for careers in the aviation industry. The mission of
the degree is to provide relevant educational knowledge and experience that produces high
quality aviation professionals who distinguish themselves and reflect the quality of the aviation
industry. Upon completion, students can utilize their acquired skills to work in airline business
which include Pilot, Cabin Crew or a number of related sectors of the Airline industry.
Featured
Improving communication in English - Developing in-flight service competencies - Practical
application of airline standards and practices - Communication skill development through
intercultural perspective - Analytical Skill Development
Career Opportunity
Flight attendant - Passenger ground service agent - Cargo officer - Caterer - Reservation
and ticketing agent - Information management and public relations officer for airline business
- Customer relationship management officer - Airport authority
Curriculum Structure
Curriculum Structure (Four-Year Program)
1. General Education Requirements
2. Specific Requirement Courses
2.1 Business Core Courses
2.2 Major Compulsory Courses
2.3 Major Elective Courses
2.4 Major Elective Language Courses
2.5 Minor/Specific Courses
3. Free Elective Courses

127
30
92
19
31
15
12
15
6

credits
credits
Credits
Credits
Credits
Credits
Credits
Credits
Credits

Course
1. General Education Requirements
30
credits
Choose any courses from General Education Couse list, Sripatum University with the
approval of the faculty.
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2. Specific Requirement Courses
92 Credits
2.1 Business Core Courses
19 Credits
IAB113 Personality and Identity Development
3(2-2-5)
IAB115 Service Psychology and Cross Cultural Communication
3(3-0-6)
IAB117 Knowledge for Aviation Industry
3(3-0-6)
IAB118 Aviation Terminology 1
3(3-0-6)
IAB119 Knowledge for Hospitality Industry
3(3-0-6)
IAB200 Ideal  Graduate in Airline Business
1(0-2-1)
IAB212 Aviation Laws
3(3-0-6)
2.2 Major Compulsory Courses
31 Credits
IAB121 Aviation Terminology 2
3(3-0-6)
IAB122 Aviation Terminology 3
3(3-0-6)
IAB221 Airport Management and Operation
3(3-0-6)
IAB222 Passenger Ground Service
3(3-0-6)
IAB326 Reservation and Ticketing
3(2-2-5)
IAB327 In-flight Services
3(2-2-5)
IAB329 Special Project in Aviation Industry
3(2-2-5)
IAB421 Seminar for Aviation Industry
3(3-0-6)
IAB498 Airline Business International Pre-Cooperative Education
1(0-2-1)
IAB499 Airline Business International Co-operative Education
6(0-40-0)
Note : Students who cannot register for IAB499 Airline Business International
Co-operative Education, choose two courses from Major Elective Couse list instead with the
approval of the faculty.
2.3 Major Elective Courses
15 Credits
IAB229 Human Resource Management in Aviation Industry
3(3-0-6)
IAB233 Low Cost Airline Management
3(3-0-6)
IAB234 Airline Ramp Service
3(3-0-6)
IAB235 Aviation Industry and Environment
3(3-0-6)
IAB237 Information Management and
Public Relations for Aviation Industry
3(3-0-6)
IAB238 Risk Management of Aviation Industry
3(3-0-6)
IAB241 Air Cargo Transport
3(3-0-6)
IAB242 Air Traffic Service and Scheduling Management
3(3-0-6)
IAB243 Accounting and Financial Management for Aviation Industry
3(3-0-6)
IAB244 English for Airport Ground Service
3(3-0-6)
IAB311 Sales and Marketing for Hospitality Industry
3(3-0-6)
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IAB312
IAB323
IAB324
IAB328
IAB331
IAB333
IAB334
IAB335
IAB351
IAB352
IAB430
IAB431
IAB432
WIL461
WIL462

Strategic Management and Innovation for Hospitality Industry
Crew Resource Management
Nutrition and Airline Catering
English For In-Flight Service
Aviation Forecasting and Meteorology
Fare and Tickets
Customer Relationship Management
Organization Behavior and Management in Aviation Industry
Aviation Safety and Security
Cabin Crew Preparation
Selected Topics in Aviation Industry 1
Selected Topics in Aviation Industry 2
Selected Topics in Aviation Industry 3
Work Integrated Learning 4
Work Integrated Learning 5

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-40-0)
6(0-40-0)

2.4 Major Elective Language Courses
12 Credits
Students must choose any set of courses tataling 12 credits from Major Elective
Language Course list with the approval of the faculty.
Chinese
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
3(2-2-5)
French
FRN123
FRN124
FRN221
FRN222

Fundamental French
Pre-Intermediate French
Intermediate French
Advanced French

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

Japanese
JPN123 Fundamental Japanese
JPN124 Pre-Intermediate Japanese
JPN221 Intermediate Japanese
JPN222 Advanced Japanese

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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		Korean
KOR123 Fundamental Korean
KOR124 Pre-Intermediate Korean
KOR221 Intermediate Korean
KOR222 Advanced Korean

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

		Spanish
SPN123 Fundamental Spanish
SPN124 Pre-Intermediate Spanish
SPN221 Intermediate Spanish
SPN222 Advanced Spanish

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.5 Minor/Specific Courses  
15 Credits
Students must choose any courses tataling 15 credits from Minor or Major Elective
Courses offered in the Bachelor’s Degree Programs of Sripatum University with the approval
of the faculty.
3. Free Elective Courses
6 Credits
Choose from the list of opened courses under Bachelor degree programof Sripatum
University
Minor Elective Courses for other programs students
Choose couses totaling the number of credits required in students’ Minor program,
choices are as follows:
IAB113 Personality and Identity Development
3(2-2-5)
IAB117 Knowledge for Aviation Industry
3(3-0-6)
IAB221 Airport Management and Operation
3(3-0-6)
IAB222 Airline Passenger Service
3(2-2-5)
IAB235 Aviation Industry and Environment
3(3-0-6)
IAB241 Air Cargo Transport
3(3-0-6)
IAB326 Reservation and Ticketing
3(2-2-5)
IAB327 In-flight Service
3(2-2-5)
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Business Management (BM)
The International Program in Business Management (BM) covers the fundamental
principles within the business and service industries, from both a domestic and international
perspective. Students will also have the opportunity to experience a professional internship in
organizations such as embassies or consulates / International companiess / State Enterprises
in Thailand and even join an Internship Abroad Program (ASEAN and Europe). Finally, the
Program in Business Management focuses on providing students with effective communication
skills, which are fundamental to succeed in many aspects of the real work.
* A joint academic program : Bachelor of Business Administration & Higher Diploma in
International Business management(ฺBM) choose major Hospitality Management with Swiss
College of Hospitality Management Lenk (SHML), Switzerland.
Featured
During the 4th year, if students will optionally be studying at Swiss College of Hospitality
Management Lenk (SHML) in Switzerland to improve their knowledge and skills in Food &
Beverage and practical experiences in hotel management with paid internship program. Also,
an opportunity to work in international chain hotels in Europe.
Career Opportunity
Occupations where our students can be employed after graduation:
• Operational level officers in all government and private agencies, focusing on languages
• Administrative staff in public and private agencies, focusing on languages
• Marketing staff
• Business owners
Curriculum Structure
Curriculum Structure (Four-Year Program)
1. General Education Requirements
2. Specific Requirement Courses
2.1 Business Core Courses
2.2 Major Compulsory Courses
2.3 Major Elective Courses
    2.5 Minor/Specific Courses
3. Free Elective Courses

127
30
91
33
28
15
15
6
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credits
credits
Credits
Credits
Credits
Credits
Credits
Credits

Course
1. General Education Requirements
30
credits
Choose any courses  from General Education Couse list, Sripatum University with the
approval of the faculty.
2. Specific Requirement Courses
91 Credits
2.1 Business Core Courses
33 Credits
BSC211 Consumer Behavior
3(3-0-6)
BSC212 Introductory Financial Accounting for Business
3(3-0-6)
BSC214 Managerial Economics and Business Strategy
3(3-0-6)
BSC215 Principles of International Business
3(3-0-6)
BSC252 Principles of Marketing
3(3-0-6)
BSC253 Organizational Behavior
3(3-0-6)
BSC257 Business Finance
3(3-0-6)
BSC259 Principles of Management
3(3-0-6)
BSC260 Introduction to Human Resource Management
3(3-0-6)
BSC261 Introduction to Economics
3(3-0-6)
BSC413 Design Thinking as a Strategy for Innovation
3(3-0-6)
2.2 Major Compulsory Courses
28 Credits
BBM201 Innovation and Change Management
3(3-0-6)
BBM205 Service Management
3(3-0-6)
BBM206 Marketing Strategy
3(3-0-6)
BBM207 Understanding and Uses of Financial Reports
3(3-0-6)
BBM402 The Art of Leadership
3(3-0-6)
BBM403 Introduction to New Ventures
3(3-0-6)
BBM404 Strategic Management
3(3-0-6)
BBM498 Pre-cooperative Education in Business Management
1(0-2-1)
BBM499 Cooperative Education in Business Management
6(0-40-0)
Note : Students who cannot register for BBM499 Cooperative Education in Business
Management, please choose any courses totaling 6 credits from Major Elective Couse list
instead with the approvlas of the faculty.  
2.3 Major Elective Courses
15 Credits
Students choose any courses from the following list with the approval of the faculty.
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International Busniness Concentration
BBM300 International Trade Law
BBM301 International Economics
BBM302 Export-Import Management
BBM303 International Marketing
BBM304 International Financial Management
BBM305 Global Competitive Strategies
BBM306 Asian Culture and Business Studies

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)

Entrepreneurship Concentration
BBM310 Business Plan and Business Model Canvas
BBM311 Business Research
BBM312 Current Issues in Enterpreneurship
BBM313 Business Negotiations
BBM314 Project Management
BBM315 Managerial Accounting and Cost Concepts
BBM316 Supervision: Concepts and Skill-Building

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)

Tourism Management Concentration
BBM320 Tourism Principles
BBM321 Tourism Geography
BBM322 Sustainable Tourism and Ecotourism
BBM323 Cultural Heritage Management
BBM324 Recreation and Attractions Management
BBM325 Tourism Product Development and Marketing
BBM326 Integrated Tour Business Management
BBM327 Government Destination Management Organizations
BBM328 Creative Tourism
BBM329 Adventure Tourism

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)

Hotel Managment Concentration
BBM330 Principles of Hotel Management
BBM331 Room Division Operations and Management
BBM332 Food and Beverage Operations and Management
BBM333 Restaurant Operations and Management
BBM334 Health and Sports Club and Spa Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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BBM335 Strategic Management and Planning for Hotel Business
BBM336 Hospitality Facility Conception and Management
BBM337 Revenue Management
BBM338 New Hospitality Ventures and Technologies
BBM339 Cruise Management

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

MICE Management Concentration
BBM340 Tourism and Travel Businesses
BBM341 MICE Management
BBM342 Special Event Management
BBM343 Meeting and Incentive Management
BBM344 Convention and Exhibition Management
BBM345 Venue Management
BBM346 Sport and Recreation Event Management
BBM347 Event Management Project

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)

Digital Marketing Concentration
BBM350 Introduction to Digital Marketing
BBM351 Digital Consumers’ Behaviors and Journey
BBM352 Social Media Marketing
BBM353 Digital Marketing Tools
BBM354 Communication and Digital Marketing
BBM355 Digital Media Designing for Business

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

Finance Concentration
BBM360 Principles of Investment
BBM361 Financial Management
BBM362 Personal Financial Planning
BBM363 Financial Market and Institutions
BBM364 Disruptive Finance
BBM365 Securities Analysis
BBM366 Financial Statement Analysis

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)

Marketing Concentration
BBM370 Brand Management
BBM371 Marketing Management

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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BBM372 Service Marketing
BBM373 Integrated Marketing Communications
BBM374 Advertising
BBM375 Retailing Management

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

Airline Business Concentration
IAB113 Personality and Identity Development
IAB117 Knowledge for Aviation Industry
IAB221 Airport Management and Operation
IAB222 Passenger Ground Service
IAB241 Air Cargo Transport
IAB326 Reservation and Ticketing
IAB327 In-Flight Services

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

Aviation Industry Management Concentration
IAB229 Human Resource Management in Aviation Industry
IAB233 Low Cost Airline Management
IAB238 Risk Management of Aviation Industry
IAB242 Air Traffic Service and Scheduling Management
IAB312 Strategic Management and Innovation for Hospitality Industry
IAB323 Crew Resource Management

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

Logistics Management Concentration
ILM202 Lean Supply Chain Management
ILM203 Technology and Innovation for Logistics Management
ILM205 Logistics and Supply Chain Management
ILM223 Warehouse and  Inventory Management
ILM224 Transportation and Distribution Management
ILM319 Logistics Service Provider Business
ILM326 Logistics Cost Analysis
ILM327 Demand and Value Chain Management
ILM339 Operations Planning and Industrial Logistics
ILM388 International Trade Logistics

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)

Other Elective Courses
BBM398 Field Experience in Business Management
WIL331 Work integrated Learning 1

6(0-40-0)
3(0-20-0)
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WIL361
WIL431
WIL461
WIL462

Work integrated Learning 3
Work integrated Learning 2
Work integrated Learning 4
Work integrated Learning 5

6(0-40-0)
3(0-20-0)
6(0-40-0)
6(0-40-0)

2.4 Minor/Specific Courses
15 Credits
Students must choose any courses from Minor/Specific Couses, Major Courses or Core
Courses offered in the Bachelor’s Degree Programs of Sripatum University with the approval
of the faculty.
3. Free Elective Courses
6 Credits
Students choose any courses offered in the Bachelor’s Degree Programs of Sripatum
University both Thai and Inernational Programs with the approval of the faculty
Minor Course for students from other programs, choose from the following list.
International Business Management Concentration
BBM300 International Trade Law
3(3-0-6)
BBM301 International Economics
3(3-0-6)
BBM302 Export-Import Management
3(3-0-6)
BBM303 International Marketing
3(3-0-6)
BBM304 International Financial Management
3(3-0-6)
BBM305 Global Competitive Strategies
3(3-0-6)
BBM306 Asian Culture and Business Studies
3(3-0-6)
Entreprenuership Concentration
BBM310 Business Plan and Business Model Canvas
BBM311 Business Research
BBM312 Current Issues in Enterpreneurship
BBM313 Business Negotiations
BBM314 Project Management
BBM315 Managerial Accounting and Cost Concepts
BBM316 Supervision: Concepts and Skill-Building

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)

Tourism Management Concentration
BBM320 Tourism Principles
BBM321 Tourism Geography

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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BBM322 Sustainable Tourism and Ecotourism
BBM323 Cultural Heritage Management
BBM324 Recreation and Attractions Management
BBM325 Tourism Product Development and Marketing
BBM326 Integrated Tour Business Management
BBM327 Government Destination Management Organizations
BBM328 Creative Tourism
BBM329 Adventure Tourism

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)

Hotel Management Concentration
BBM330 Principles of Hotel Management
BBM331 Room Division Operations and Management
BBM332 Food and Beverage Operations and Management
BBM333 Restaurant Operations and Management
BBM334 Health and Sports Club and Spa Management
BBM335 Strategic Management and Planning for Hotel Business
BBM336 Hospitality Facility Conception and Management
BBM337 Revenue Management
BBM338 New Hospitality Ventures and Technologies
BBM339 Cruise Management

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)

MICE Management Cluster
BBM340 Tourism and Travel Businesses
BBM341 MICE Management
BBM342 Special Event Management
BBM343 Meeting and Incentive Management
BBM344 Convention and Exhibition Management
BBM345 Venue Management
BBM346 Sport and Recreation Event Management
BBM347 Event Management Project

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)

Digital Marketing Concentration
BBM350 Introduction to Digital Marketing
BBM351 Digital Consumers’ Behaviors and Journey

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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BBM352 Social Media Marketing
BBM353 Digital Marketing Tools
BBM354 Communication and Digital Marketing
BBM355 Digital Media Designing for Business

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

Finance Concentration
BBM360 Principles of Investment
BBM361 Financial Management
BBM362 Personal Financial Planning
BBM363 Financial Market and Institutions
BBM364 Disruptive Finance
BBM365 Securities Analysis
BBM366 Financial Statement Analysis
		
Marketing Concentration
BBM370 Brand Management
BBM371 Marketing Management
BBM372 Service Marketing
BBM373 Integrated Marketing Communications
BBM374 Advertising
BBM375 Retailing Management

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)
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INSTITUTE OF
GENERAL
EDUCATION
สำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป
www.spu.ac.th/fac/gened
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์
ผู้อำ�นวยการ

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
e-mail : kittipoom.me@spu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำ�นาจ วังจีน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e-mail : amnart.va@spu.ac.th

นางสาวภัทรภรณ์ ศรีบุษย์
ผู้จัดการสำ�นักงานเลขานุการคณะ

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
e-mail : phataraporn.sr@spu.ac.th
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สำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักถึงความสำ�คัญและความจำ�เป็นของวิชาศึกษาทั่วไป จึงได้จัด
ตั้งสำ�นักวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นในปีการศึกษา 2541 เพื่อรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขา
วิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปรัชญาการศึกษาของสำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป
สำ�นักวิชาศึกษาทั่วไปจัดให้มีการเรียนการสอน ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมุ่ง
เน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและเป็นผู้ที่มีจริยธรรม คุณธรรม มี
ความคิดก้าวไกลเป็นทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อสังคมและประเทศชาติ นอกเหนือไปจากวิชาชีพ
หรือวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ปณิธานของสำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป
รับผิดชอบ รอบรู้ มุ่งสู่คุณธรรม ตามทันสถานการณ์ เบิกบานแจ่มใส
สำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผูอ้ นื่ และสังคม เป็นผูใ้ ฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และของประชาคมนานาชาติ สามารถนำ�ความรู้ไปใช้ ในการดำ�เนินชีวิตและดำ�รงตนอยู่ในสังคมได้
เป็นอย่างดี
วิสัยทัศน์
สำ�นักวิชาศึกษาทั่วไปมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความรู้ที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน
สูงให้ผเู้ รียน เป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ เพาะบ่มคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความฉลาดทางอารมณ์
เพื่อให้เหมาะสมต่อการเป็นคนรุ่นใหม่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยนโยบาย 5 E คือ
1.Education การให้การศึกษา อันได้แก่ เนื้อหาความรู้ในศาสตร์น้ันๆ ตามหลักสูตรและราย
ละเอียดวิชา
2. Ethics จริยธรรม ซึ่งได้แก่ ความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นคนดีมีศีลธรรมสามารถ
ดำ�รงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. E.Q. (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ การรู้จักควบคุมอารมณ์ การรู้จัก
ยับยั้งชั่งใจและไตร่ตรองในการกระทำ� ตลอดจนรู้จักแก้ปัญหาและหาทางออกโดยใช้ปัญญา
4. e-Learning การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
อิเล็กทรอนิกส์เมล์ และการเรียนการสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
5. Environment สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การรู้จักรัก
และรักษาสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและเข้าใจในสภาพการเปลีย่ นแปลง
ของสังคม
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ภารกิจหลัก
1. พัฒนาหลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่จะสามารถสร้างให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒนธรรมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. พัฒนาคณาจารย์อย่างมีแบบแผนและ เป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งเน้นที่จะสร้างให้คณาจารย์ของ
สำ�นักวิชาศึกษาทัว่ ไป เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและมีความเชีย่ วชาญในสาขาวิชาการของตนเอง
โดยส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมประชุมสัมมนา อบรม ทางด้านวิชาการและพัฒนางานวิจัย
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อการสอนและจัดการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัด โครงการกิจกรรมเสริมวิชาการ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมในการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมุ่งเน้นให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5. ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีศกั ยภาพในการแสวงหาควา มรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ตามแนวคิดการยึดผูเ้ รียน
เป็นศูนย์กลาง
6. จัดให้มรี ะบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ สร้างความมัน่ ใจ
แก่นักศึกษาและผู้ปกครอง
7. สนับสนุนให้มีการจัดทำ�โครงการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป เพื่อ
เป็นการบริการทางด้านวิชาการสู่สังคม
นโยบาย
1. การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ เน้นการกำ�หนดรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรให้มคี วาม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล จัดให้มีโครงการการพัฒนาบุคลากรของสำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป
อย่างมีระบบและเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน
3. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย เพื่อใช้ในการดำ�เนินงาน
ด้านต่างๆ อย่างเพียบพร้อม
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีนโยบายส่งเสริมให้มกี ารจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
ด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และขยายโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน มีนโยบายทีจ่ ะพัฒนากระบวนการการเรียนการสอน
โดยเพิ่มศักยภาพของผู้สอนและให้มีการนำ�แนวคิดการใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาปฏิบัติให้เกิดผล
6. การบริการทางด้านวิชาการสูส่ งั คม มีนโยบายในการจัดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการแก่
ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
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เป้าหมาย
สำ�นักวิชาศึกษาทั่วไปมีเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1. เป็นสำ�นักวิชาที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive Education Center) ที่มีรายวิชาที่หลากหลาย
ทันสมัย เบ็ดเสร็จ สนองตอบต่อความต้องการของสังคม
2. มีกระบวนการเรียนการสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง มุง่ ให้ผเู้ รียนเป็นผูม้ คี วามสามารถในการคิดและแก้
ปัญหา มีความเป็นผู้นำ�รอบรู้ในวิชาการ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีคณาจารย์ทมี่ ศี กั ยภาพ มีความลุม่ ลึกในศาสตร์แห่งตน โดยมุง่ พัฒนาตนเพือ่ ถ่ายทอดความ
รูใ้ ห้แก่ศษิ ย์ ทัง้ ทีเ่ ป็นความรูท้ างด้านวิชาการและเป็นแม่แบบทางด้านคุณธรรมในการดำ�รงตน และ
จรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพทำ�หน้าที่ชี้นำ�สังคมโดยใช้ความรู้ที่ถูกต้อง
4. เป็นสำ�นักวิชาที่ส่งเสริมให้การวิจัยเป็นภาระหน้าที่ หลักและหน้าที่นั้นจะต้องเกิดขึ้น ทั้งใน
ระดับบุคคลและองค์กร เน้นการวิจยั ทีก่ ารสร้าง องค์ความรูใ้ หม่ๆและการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคมและการพัฒนาเทคโนโลยี
5. เป็นสำ�นักวิชาทีม่ รี ะบบบริหารทางด้านวิชาการ การจัดการและบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดย
ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า
วัตถุประสงค์
สำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป กำ�หนดวัตถุประสงค์ไว้ดังต่อไปนี้
1. เพื่อบริหารจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามพันธกิจ
2. เพือ่ ดำ�เนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของวิชาศึกษา
ทั่วไปรวมทั้งความต้องการของสังคม
3. เพื่อสร้างสื่อการสอนและพัฒนาวิธีการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบใหม่
4. เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ในสำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป ในการผลิตงานวิจัย ตำ�รา เอกสารประกอบ
การสอน และสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
5. เพื่อดำ�เนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษา
6. เพื่อดำ�เนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม
7. เพื่อดำ�เนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมไทย
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รายละเอียดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์   
รหัสวิชา ชื่อวิชา
BUS101 ธุรกิจเบื้องต้นสำ�หรับคนยุคดิจิทัล
BUS102 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำ�เร็จ
HUM120 ทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ
HUM121 ห้องสมุดกับทักษะการรู้สารสนเทศ    
HUM122 หลักปรัชญาและศาสนา
HUM123 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
HUM124 พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
HUM125 มนุษย์กับสุนทรียศาสตร์
HUM126 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
HUM127 การตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
HUM128 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
HUM129 ศิลปะวิจักษณ์
HUM130 การพัฒนาตนเอง
HUM131 การคิดเชิงออกแบบเพื่องานอย่างสร้างสรรค์
HUM311 บัณฑิตในอุดมคติ 1
HUM410 การเตรียมความพร้อมสู่การทำ�งานในโลกสังคม
HUM411 บัณฑิตในอุดมคติ 2
GEC102 ไทยศึกษา
GEC111 สังคมและวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ
GEC112 จิตวิทยาทั่วไป
SOC105 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
SOC106 สังคมวิทยาโลกาภิวัตน์
SOC107 จิตวิทยา และการเสริมสร้างภาวะผู้นำ�ยุคใหม่
SOC109 การเมืองและการปกครอง
SOC110 เอเชียในโลกยุคใหม่
SOC112 มนุษย์กับอารยธรรม
SOC113 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย
SOC114 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
SOC115 พหุวัฒนธรรม
SOC116 ภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อม   
SOC117 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
SOC118 กฎหมายในชีวิตประจำ�วัน
SOC119 เศรษฐศาสตร์บูรณาการเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
SOC120 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ
SOC121 วิทยาการทหาร

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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SOC122
SOC123
SOC124
SOC125
SOC126  
SOC127
SOC128
SOC129
SOC130
SOC131
SOC132
SOC133
SOC134
SOC135
SOC136
PHR100
PHR101
PHR102
PHR103
PHR118
PHR119
PHR120

อาเซียนศึกษา
ความเป็นพลเมืองโลกบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นิเวศวัฒนธรรม
การคิดเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักนิติธรรมและกฎหมายเบื้องต้น
การสร้างสมดุลทางชีวิตและสังคม
การเป็นพลเมืองโลก
ผู้ประกอบการทางสังคม
ภาวะผู้นำ�
การบริหารองค์กรและความร่วมมือ
การทำ�งานเป็นทีม
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำ�เร็จ
ความเป็นพลเมืองโลกบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
สุขภาพและการออกกำ�ลังกาย
หมากล้อม
กอล์ฟ
แบดมินตัน
การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการฝึกยกน้ำ�หนัก  
การเสริมสร้างสุขภาพโดยภูมิปัญญาตะวันออก
ศิลปะการขับร้องและการแสดงในโลกยุคใหม่

2. กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร  
รหัสวิชา ชื่อวิชา
BUR101 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
CAM101 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
CHN101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
CHN111 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำ�วัน
CHN112 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่องานอาชีพ
CHN210 การอ่านภาษาจีน
CHN312 ภาษาจีนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำ�งาน
CHN313 ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการนำ�เสนอ
CHN324 การเขียนภาษาจีน
COM101 การสื่อสารทางวัฒนธรรม
COM103 การสื่อสารในที่สาธารณะ

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)  
1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)  
1(1-0-2)  
1(1-0-2)
1(1-0-2)  
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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)

หน่วยกิต
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)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)  
1(1-0-2)
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COM111
COM112
COM201
COM203
ENG111
ENG112
ENG113
ENG114
ENG115
ENG116
ENG208
ENG209
ENG213
ENG305
ENG306
ENG324
ENG333
ENG334
ENG339
GEC121
GEC122
GEC223
IND101
JPN101
LAO101
PIL101
THI115
THI116
THI117
THI118
THI119
THI120
VIE101

เทคนิคการนำ�เสนอ 1
เทคนิคการนำ�เสนอ 2
ทักษะการเจรจา
เทคนิคการเล่าเรื่อง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมและสถานประกอบการ
ทักษะการอ่านเบื้องต้น
บูรณาการการอ่านและการเขียน
ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
ทักษะการนำ�เสนอภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
คำ�ศัพท์และทักษะการอ่าน
คำ�ศัพท์และทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ทักษะการเขียนและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ทักษะการเขียนและไวยากรณ์
การฟังและการพูดเพื่อชีวิตประจำ�วัน
การฟังและการพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
ภาษาอังกฤษขั้นสูง
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฟิลิปปินโนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     
ภาษาไทยกับการนำ�เสนอ
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ      
การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์และปฏิบัติการในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำ�เสนอ
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3-(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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)
2(2-0-4)

3. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
รหัสวิชา ชื่อวิชา
BCS114 การใช้เทคโนโลยีในสังคมดิจิทัล

หน่วยกิต
2(1-2-3)
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BCS115
BCS116
BCS117
BCS118
BCS119
BCS124
BCS125
BCS217
GEC101
GEC131
GEC132
GEC133
GSC150
GSC151
GSC152
GSC153
GSC154
GSC155
GSC156
GSC157
GSC158
GSC159
GSC160
GSC161
GSC162
GSC163
ICT151
ICT152
ICT153
MAT141
MAT142
MAT143
MAT144
MAT145
MAT154
MAT155

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตกับสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพ และ การทำ�งาน
สื่อสังคมเพื่อการสื่อสารยุคใหม่
การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล
ปัญญาประดิษฐ์และ IOTs
การใช้โปรแกรม Microsoft Office
เครื่องมือเพื่องานดิจิทัล
คณิตศาสตร์ระดับวิทยาลัย
การใช้คอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ
สถิติเบื้องต้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในสังคมยุคใหม่
ชีวิตและสภาพแวดล้อมในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
ชีวิตกับวิทยาศาสตร์กายภาพ
ชีวิตกับพลังงาน
วิทยาศาสตร์และสภาพแวดล้อมในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน
สื่อประสมพื้นฐาน
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา
แนวคิดสมัยใหม่
นวัตกรรมการขับเคลื่อนองค์กร
การออกแบบสร้างสรรค์เพื่อการทำ�งาน
สเต็มศึกษาและทักษะนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิตในศตวรรษที่ 21
ความรู้เบื้องต้นด้านอาหาร ยา กัญชา และสารเคมีในชีวิตประจำ�วัน
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แห่งโลกยุคใหม่
วิทยาการคำ�นวณและทักษะการโค้ดดิ้ง
ดิจิทัลในชีวิตประจำ�วัน
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำ�วัน
คณิตศาสตร์ทั่วไป
สถิติทั่วไป
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อพัฒนาอาชีพ
ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์และสถิติทั่วไป
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1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
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)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

การสมัคร
เข้าศึกษาต่อ
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การสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี โดยเปิดทำ�การ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันหยุดสงกรานต์) ตั้งแต่
เวลา 09.00-16.30 น.
การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มี 3 วิธี ดังนี้
1. การสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
(โควตาพิเศษ ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี)
2. การสมัครและคัดเลือกโดย
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
3. การสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
(ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ของทุกปี)
แบบฟอร์มใบสมัคร
สามารถกรอกข้อมูลและดาวน์โหลดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยศรีปทุม
การสมัครและคัดเลือก
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ผูส้ มัครทีป่ ระสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถเลือกมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม เป็น 1 ใน 4 อันดับของการสมัครสอบคัดเลือก ที่จัดโดยสำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา คณะที่สามารถสมัครและคัดเลือกร่วมกับสำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา มีดังต่อไปนี้
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
• สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
• สาขาวิชาธุรกิจการบิน
• สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ
• สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์
• สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
คณะศิลปศาสตร์
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
• สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
• สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
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คณะนิเทศศาสตร์
• สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
• สาขาวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล
• สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
• สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์
คณะบริหารธุรกิจ
• สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
• สาขาวิชาการจัดการด้านธุรกิจการบิน
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
• สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
• สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
คณะบัญชี
• สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
• สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
• สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
• สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
• สาขาวิชาการออกแบบภายใน
คณะดิจิทัลมีเดีย
• สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
• สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
• สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
คณะนิติศาสตร์
• สาขาวิชานิติศาสตร์
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การสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัย)
1. การสมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. การสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
3. การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครผ่าน
ระบบ http://www.spu.ac.th การชำ�ระเงินค่าสมัครสามารถชำ�ระผ่านธนาคาร และ
ยืน่ เอกสารการสมัคร ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพือ่ รับบัตรประจำ�ตัวผูส้ มัครและทำ�การ
สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียนต่อไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ไม่ตดิ ยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.2 ไม่เคยต้องโทษจำ�คุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำ�โดยประมาทหรือความ
ผิดอันเป็นลหุโทษ
1.3 ไม่เป็นผูท้ มี่ คี วามประพฤติเสือ่ มเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด
มาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
1.4 มีผู้ปกครองและภูมิลำ�เนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถ
ติดต่อได้
2. คุณสมบัติด้านการศึกษา
2.1 ผู้สมัครหลักสูตรภาษาไทย
1. ต้องสำ�เร็จการศึกษาไม่ต�่ำ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือสำ�เร็จการศึกษาอืน่ ทีเ่ ทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ
2. กรณีสำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถ
เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต เพื่อขอยกเว้นบางรายวิชาได้
2.2 ผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ
สำ�เร็จการศึกษาไม่ต�่ำ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
			 การสมัครเรียนจากต่างประเทศ
1. ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครหรือขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์
2. เอกสารในการสมัครเรียนมีดังต่อไปนี้
a.ใบสมัครที่กรอกข้อมูลโดยสมบูรณ์
b.สำ�เนาวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและผลการเรียน
c. สำ�เนาหนังสือเดินทาง
d. หนังสือรับรองความประพฤติ
e. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป
3. มหาวิทยาลัยศรีปทุมออกจดหมายเพื่อใช้สำ�หรับทำ�วีซ่า
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เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. ข้อมูลใบสมัครของมหาวิทยาลัยทีก่ รอกข้อความถูกต้องสมบูรณ์ (กรอกข้อมูลและดาวน์โหลด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยศรีปทุม)
2. สำ�เนาวุฒิการศึกษาหรือใบระเบียน จำ�นวน 3 ชุด
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ�  ขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 3 รูป แต่ละรูปเป็นรูป
ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน
4. สำ�เนาทะเบียนบ้าน จำ�นวน 1 ชุด
5. สำ�เนาบัตรประชาชน จำ�นวน 1 ชุด
6. แฟ้มข้อมูลแสดงผลงานด้านศิลปะ (Portfolio) ในคณะ/สาขาที่ระบุไว้ (ถ้ามี) จำ�นวน 1 ชุด
7. สำ�เนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) จำ�นวน 3 ชุด
8. สำ�เนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ)
หมายเหตุ : สำ�เนาเอกสารทุกแผ่นด้วยกระดาษ A4
การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
1. กรณีผู้สมัครที่ได้รับยกเว้นการสอบข้อเขียน
1.1 ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาเทียบโอนภายในสถาบันและต่างสถาบัน
1.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาปริญญาที่สอง
1.3 ผู้สมัครเข้าศึกษารอบเสาร์-อาทิตย์
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ หากประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะและสาขา
วิชาดังต่อไปนี้
		คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาการออกแบบภายใน
		คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกส์ และสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
		คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
		คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การประกาศผลการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะทำ�การประกาศผลสอบคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยดังนี้
1. ประกาศผ่าน http://www.spu.ac.th โดยใช้เลขที่ผู้สมัครและรหัสผ่าน
2. ติดประกาศภายในมหาวิทยาลัย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ประกาศผลผ่านระบบโทรศัพท์ โทร. 0 2579 1111, 0 2561 2222
หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบสามารถรับทราบการคัดเลือกได้ทันทีหลังการสอบ
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กำ�หนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม 2562
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม 2563
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน 2563
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือการสอบเข้าเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งชำ�ระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตาม
วัน เวลา สถานที่และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด สำ�หรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิก
ค่าเล่าเรียน โปรดติดต่อทีง่ านการเงิน สำ�นักงานการคลัง ชัน้ L อาคาร 1 (อาคารดร.สุข
พุคยาภรณ์)
รายละเอียดของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งรอบปกติและรอบเสาร์-อาทิตย์
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบ
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าหน่วยกิต ค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียม กรณีที่นักศึกษาใหม่
ขึน้ ทะเบียนชำ�ระเงินแล้วสละสิทธ์ใิ นการเรียนภายหลัง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมหาวิทยาลัยรับ
นักศึกษาจำ�นวนจำ�กัด
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
ระดับปริญญาตรีหรือระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมีระเบียบปฏิบัติ
ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธ์ิขอโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น
1.1 เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.2 เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบ
เท่าในหลักสูตรทีค่ ณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอำ�นาจตามกฎหมายรับรอง
1.3 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกหรือให้พ้นสภาพนักศึกษาด้วยเหตุถูก
ลงโทษทางวินัยจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน
2. การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้
2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของ
รัฐที่มีอำ�นาจตามกฎหมายรับรอง
2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีม่ เี นือ้ หาสาระครอบคลุม ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ ไม่ต่ำ�กว่าระดับคะแนนตัวอักษร
C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
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2.4 จำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีข่ อโอนหน่วยกิตนับรวมกัน
แล้วต้องไม่เกินสามในสี่ของจำ�นวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอนเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
2.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนมาจากสถาบันอื่นจะไม่นำ�มาคำ�นวณ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว้นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตจาก
กรณีศึกษาข้ามสถาบัน
3. การเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิต จะกระทำ�ได้ไม่เกินชัน้ ปีและภาคการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว
4. นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปีการศึกษาและ
ต้องลงทะเบียนเรียนและมีผลการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิตจึงจะมีสทิ ธิส์ �ำ เร็จการ
ศึกษา แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
5. ให้นักศึกษายื่นคำ�ร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต ณ วันที่ทำ�การสมัครเรียน
การเทียบโอนความรู้
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีผลความรู้จากการศึกษานอกระบบและ/
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถเทียบโอนผลความรู้ ได้
การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำ�หนดจุดมุ่ง
หมาย รูปแบบวิธกี ารจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึง่ เป็นเงือ่ นไขของการสำ�เร็จ
การศึกษา โดยเนือ้ หาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม
สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ
การเทียบโอนผลความรู้มีแนวปฏิบัติดังนี้
คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอนผลความรู้
มีคณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาไม่ต�่ำ กว่าระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
ได้รับการรับรองวิทยฐานะแล้ว
การเทียบโอนผลความรู้ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
1. การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ตามหลักสูตรและระดับ
การศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
2. ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่าสัญลักษณ์ C หรือระดับคะแนน 2.00
หรือเทียบเท่า จึงจะให้จำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น แต่จะไม่ให้
สัญลักษณ์ และไม่มีการนำ�มาคิดคะแนนผลการเรียนหรือคำ�นวณระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม
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3. การเทียบรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ รวมกันไม่เกินสามในสีข่ องจำ�นวนหน่วยกิตรวม
ของหลักสูตรระดับปริญญาที่ขอเทียบ
4. นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
การศึกษาปริญญาที่สอง
ผู้สำ�เร็จปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งมาแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อหรือศึกษาปริญญาที่
สองของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ โดย
1. ต้องเป็นสาขาวิชาที่มีชื่อไม่เหมือนกับสาขาวิชาเดิมที่สำ�เร็จการศึกษามาแล้ว
2. มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร
ปริญญาที่สองให้ยกเว้นในกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าผู้ขอศึกษาขาดความรู้
ในหมวดวิชาดังกล่าวอาจกำ�หนดให้ศึกษาเพิ่มเติมและนับเป็นหน่วยกิตสะสม
3. รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในสาขาวิชาเดิมจะได้รับการ พิจารณาเทียบโอน
หน่วยกิตเพื่อกำ�หนดแผนการศึกษาของสาขาวิชาปริญญาที่สอง
4. รายวิชาที่จะเทียบโอนหน่วยกิตสะสม จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอนและมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่า ระดับ C
5. ผูข้ อศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิม่ เติมอีกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจำ�นวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
6. ระยะเวลาการศึกษาปริญญาทีส่ องต้องไม่เกินสองเท่าของจำ�นวนเวลาทีก่ �ำ หนด
ไว้ในหลักสูตรทั้งนี้ให้เริ่มนับตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนครั้งแรก
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และต้องการขอเทียบรายวิชาเรียน
และโอนหน่วยกิตจากสถาบันเดิมหรือต้องการศึกษาปริญญาที่สอง โปรดแจ้งความ
ประสงค์พร้อมกับยืน่ เอกสารประกอบการขอเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ที่
สำ�นักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน หรือสำ�นักงานบริการและสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
การเลือกศึกษาสาขาวิชาโท
หลักสูตรที่นักศึกษาศึกษานอกจากกำ�หนดให้มีสาขาวิชาเอกแล้ว มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมได้กำ�หนดให้มีสาขาวิชาโทขึ้นในหลายๆ หลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ทักษะเพิ่มขึ้นในสาขาวิชาอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อโอกาสในการประกอบอาชีพ
หรือเป็นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต โดยนักศึกษาสามารถ
เลือกศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาโทที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
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การเลือกรายวิชาเลือกเสรี
ในทุกหลักสูตรจะระบุให้มีรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชา
ใดรายวิชาหนึง่ ทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยทีพ่ จิ ารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์เสริมความรู้
ทักษะแก่ตนเอง ทัง้ นี้ โปรดตรวจสอบระเบียบการเลือกวิชาเลือกเสรีของแต่ละหลักสูตร
เป็นสำ�คัญ
การเลือกรายวิชาสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาทีม่ งุ่ เน้นให้นกั ศึกษาได้
มีโอกาสปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนทีจ่ ะสำ�เร็จการศึกษา
และออกไปประกอบวิชาชีพ วิธกี ารศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยได้ตกลง
ทำ�ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถานประกอบการทีม่ ชี อื่ เสียงใน
แต่ละสาขาวิชาชีพ ในการจัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบ
การในขณะทีน่ กั ศึกษากำ�ลังศึกษาอยู่ เพือ่ ให้สามารถเรียนรูแ้ ละสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพจากการไปปฏิบัติงาน ทำ�ให้นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และเรียนรู้การทำ�งานจากประสบการณ์
จริง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานทั้งในด้านเนื้อหาใน
วิชาชีพที่นักศึกษาเลือกเรียนรวมทั้งด้านเทคโนโลยี บุคลิกภาพ การวางตัวรวมทั้งจะ
มีอาจารย์ที่ปรึกษาตามไปให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�  และประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการโดยตลอด
ระบบสหกิจศึกษาเป็นหนึ่งในแนวนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้สถาบันการ
ศึกษาได้จดั ไว้ในหลักสูตร โดยเห็นว่านักศึกษาควรได้เรียนรูใ้ นวิชาชีพจากประสบการณ์
ตรงจากสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาตัง้ แต่
ปีการศึกษา 2545 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมาแล้ว 17 รุ่น สถานประกอบการ
หลายแห่งมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและติดต่อจองตัวให้ทำ�งานล่วงหน้าและ
ภายหลังจากสำ�เร็จการศึกษา จากสถิติที่ผ่านมานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีงาน
ทำ�ประมาณ 90%
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นเวลา 16
สัปดาห์ และสามารถทดแทนรายวิชาที่เรียนได้ประมาณ 6 - 9 หน่วยกิต ตามแต่ละ
สาขาวิชา เพื่อให้สำ�เร็จการศึกษาได้พร้อมกับนักศึกษาที่ไม่ได้เลือก สหกิจศึกษา แต่
นักศึกษาอาจจำ�เป็นต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในปีการศึกษา ก่อนที่จะไปปฏิบัติ
งานมากกว่านักศึกษาที่ไม่เลือกสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ
งานที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ทัดเทียมกับ
แผนการศึกษาที่ไม่เลือกสหกิจศึกษา
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ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมสหกิจศึกษา
1. นักศึกษาจะได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพิ่มเติม นอกเหนือ
จากความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียน มีโอกาสนำ�ความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ได้เรียนรู้ในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น สามารถพัฒนาตนเองใน
ด้านต่างๆ รวมทัง้ มีความรับผิดชอบในการทำ�งาน สร้างความมัน่ ใจในตนเอง และเพิม่
คุณค่าในด้านศักยภาพในการทำ�งานทีต่ อบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
ซึ่งจะทำ�ให้นักศึกษามีศักยภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำ�เร็จการศึกษา
2. สถานประกอบการบางแห่งอาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนใน การปฏิบัติงานให้
แก่นักศึกษา
3. นักศึกษามีโอกาสได้รบั การเสนองานจากสถานประกอบการก่อนสำ�เร็จการศึกษา
4. เมือ่ ผ่านสหกิจศึกษา สถานประกอบการจะถือว่านักศึกษามีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมาแล้ว 4 เดือน
การลงทะเบียนเพิ่มจากที่หลักสูตรกำ�หนด
นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพิม่ เติมจากรายวิชา และจำ�นวนหน่วยกิต
ที่หลักสูตรกำ�หนด สามารถที่จะกระทำ�ได้โดยเลือกลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวเป็น
รายวิชา Audit หรือ “ร่วมเรียน” โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่อาจให้มกี ารวัดผลและประเมิน
ผลการเรียนเพื่อขอรับสัมฤทธิบัตร กล่าวคือ จะไม่นำ�หน่วยกิตของวิชาดังกล่าวมา
คำ�นวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้ให้แจ้งความประสงค์ที่คณะที่สังกัดเพื่อการบันทึกลง
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องเข้าชั้นเรียนให้ครบตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด
การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมด้วยการประเมินผลการสอน
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างแท้จริงและผดุง
ไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สำ�นักงานแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม จึงจัดให้มีการประเมินผลการสอนในแต่ละวิชาเป็นประจำ�ทุกภาคการศึกษา
จึงขอให้นักศึกษาประเมินและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยการประเมินนั้นจะไม่กระทบต่อการ
วัดผลการศึกษาของนักศึกษาแต่อย่างใด
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ค่าเล่าเรียน ค่าบำ�รุงและค่าธรรมเนียม
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
1. อัตราค่าเล่าเรียน				
(1) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
• หมวดวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  
HUM, PED, PHL, POL,PHR, PSY, SOC
1,400.00
• หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  MAT, GSC
1,400.00
• หมวดวิชาภาษาและการสื่อสาร  THI, ENG
1,400.00
(2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์
• หมวดวิชาเคมี,  ฟิสิกส์  CHM, PHY
1,700.00
• หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร์
AEG, CEN, CEG, EEN, EEG, EGR, EGT, EGI
IEG, IEN, MEN, MEG, MTN, MTE  
1,800.00
• หมวดวิชาวิศวกรรมระบบราง REG
2,000.00
(3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  BCS
1,600.00
• หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ BIT
1,600.00
• หมวดวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร ICT
1,800.00
• หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟแวร์ SWE   1,800.00
• หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
CPE, CSC, CSE
1,800.00
(4) กลุ่มวิชานิติศาสตร์
• วิชานิติศาสตร์  LAW, LLB
1,400.00
(5) กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
• หมวดวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ EBC
1,400.00
• หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
BUR, CAM, CHN, CBC, ENG, FRN, GER, JPN, KOR, JBC 1,400.00
(6) กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์
• หมวดวิชานิเทศศาสตร์  
ADS, CMM, DTV, JRI, NJR, PRS, PRM, RTV
1,400.00
• หมวดวิชาขับร้อง  VOC
1,500.00
• หมวดวิชาศิลปะการแสดง  FAA, PER, CPA
1,800.00
• หมวดวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล APD, FDM
1,600.00

บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
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(7) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
• ACT, ABM, BUS, ECN, ECO, FIB, FIN, HRM, IMG, ITB, MBO,
MGT, MKT, HRM, LSM, SEB, RFM  
1,400.00
• หมวดวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล DBM  
1,700.00
(8) กลุ่มวิชาศิลปบัณฑิต
• หมวดวิชาแอนนิเมชั่น และดิจิทัลมีเดีย
AFX, CAN, DGA, GAD, GNA, IGD, SDM, VFX
2,000.00
• หมวดวิชาออกแบบตกแต่งภายใน IND, INT
1,800.00
(9) กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, ดิจิทัลมีเดีย
• หมวดวิชาศิลปพื้นฐาน ART, DES
1,500.00
• หมวดวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ARC
2,000.00
(10) กลุ่มวิชานานาชาติ
BCN, BSC, IBC, IHM, GEC, IAB, IBC, IBM, ILM
2,000.00
(11) กลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัยด้านการบิน
APM, ASM, PCP, SSM, TSM
1,800.00
(12) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
• หมวดวิชาธุรกิจการบิน  ALB
1,400.00
• หมวดวิชาพื้นฐาน CTH
1,400.00
• หมวดวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม CBC, HMT, HIT, HTI,
HTM, HMM, TMT
1,400.00
• การจัดการบริการธุรกิจเรือสำ�ราญ CLB
1,600.00
(13) กลุ่มวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
• หมวดวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน LSM
1,400.00
(14) กลุ่มวิชาสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เหมาจ่าย) 30,000.00

บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/หน่วยกิต
บาท/ภาคการศึกษา
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2. ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการและอัตราค่าบำ�รุงหมวดวิชาปฏิบัติการเฉพาะทาง				
(1) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการ			
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการภาษา
1,000.00
บาท/วิชา
(2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการ			
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์  
1,500.00
บาท/วิชา
ยกเว้น  วิชาการฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น
2,000.00
บาท/วิชา
(3) กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการ			
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการภาษา
1,000.00
บาท/วิชา
(4) กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์  
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการ(ใช้กับทุกกลุ่มวิชา)			
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ – ขาวดำ�
1,000.00
บาท/วิชา
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ – สี,  ภาพถ่ายดิจิทัล
1,500.00
บาท/วิชา
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3,000.00
บาท/วิชา
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการมีเดีย
3,000.00
บาท/วิชา
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการร้องเพลง / เต้น หรือการแสดง
2,000.00
บาท/วิชา
(5) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ, บัญชี, และเศรษฐศาสตร์
(6) กลุ่มวิชาศิลปบัณฑิต
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการ			
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการออกแบบตกแต่งภายใน
1,000.00
บาท/วิชา
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติที่ใช้คอมพิวเตอร์
3,000.00
บาท/วิชา
ค่าฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
1,500.00
บาท/วิชา
ค่าปฏิบัติการภาพถ่าย
2,000.00
บาท/วิชา
(7) กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, ดิจิทัลมีเดีย
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการ			
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3,000.00
บาท/วิชา
ค่าปฏิบัติการภาพถ่าย
2,000.00
บาท/วิชา
วิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
1,500.00
บาท/วิชา
(8) กลุ่มวิชานานาชาติ
INTENSIVE ENGLISH
25,000.00
บาท/วิชา
ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT 3
4,000.00
บาท/วิชา
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการ			
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมีเดีย
3,000.00
บาท/วิชา
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการการบิน
2,000.00
บาท/วิชา
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(9) กลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัยด้านการบิน
การฝึกนอกสถานที่
5,000.00
บาท/ครั้ง
(10) กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการ			
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการการโรงแรม
2,000.00
บาท/วิชา
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการการบิน
2,000.00
บาท/วิชา
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการเรือสำ�ราญ
2,000.00
บาท/วิชา
ค่าบำ�รุงการฝึกปฎิบัติเรือสำ�ราญนอกสถานที่
2,000-15,000 บาท/วิชา
(11) ค่าบำ�รุงในการทัศนศึกษา (ใช้กับทุกกลุ่มวิชา)
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาเดินทางไปกลับใน 1 วัน  (ครั้งละ) * 700.00
บาท/วิชา
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาเดินทางไปกลับใน 2 วัน  (ครั้งละ) * 1,400.00
บาท/วิชา
* กรณีที่มีการจัดทัศนศึกษาเกิน 1 ครั้ง ส่วนที่เกินเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา
3. อัตราค่าบำ�รุงการศึกษา				
3.1 ค่าบำ�รุงการศึกษาภาคปกติ
ค่าบำ�รุงการศึกษา
3,000.00
ค่าบำ�รุงห้องสมุด
1,500.00
ค่าบำ�รุงสโมสรนักศึกษา
500.00
ค่าบำ�รุงและพัฒนาการกีฬา
500.00
ค่าบำ�รุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
500.00
ค่าบำ�รุงสารสนเทศ
2,000.00
ค่าบำ�รุงห้องพยาบาล
200.00
3.2 ค่าบำ�รุงการศึกษาภาคฤดูร้อน
ค่าบำ�รุงการศึกษา
2,000.00
ค่าบำ�รุงห้องสมุด
700.00
ค่าบำ�รุงสโมสรนักศึกษา
300.00
ค่าบำ�รุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
300.00
ค่าบำ�รุงสารสนเทศ
1,000.00
ค่าบำ�รุงห้องพยาบาล
200.00

บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
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3.3 ค่าบำ�รุงการศึกษาภาคปกติ  หลักสูตรนานาชาติ
ค่าบำ�รุงการศึกษา
3,000.00
ค่าบำ�รุงห้องสมุด
1,500.00
ค่าบำ�รุงสโมสรนักศึกษา
1,000.00
ค่าบำ�รุงและพัฒนาการกีฬา
500.00
ค่าบำ�รุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2,000.00
ค่าบำ�รุงสารสนเทศ
2,000.00
ค่าบำ�รุงห้องพยาบาล
200.00
3.4  ค่าบำ�รุงการศึกษาภาคฤดูร้อน  หลักสูตรนานาชาติ
ค่าบำ�รุงการศึกษา
2,000.00
ค่าบำ�รุงห้องสมุด
700.00
ค่าบำ�รุงสโมสรนักศึกษา
00.00
ค่าบำ�รุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1,500.00
ค่าบำ�รุงสารสนเทศ
1,000.00
ค่าบำ�รุงห้องพยาบาล
200.00
4. อัตราค่าธรรมเนียม				
(1) ค่าสมัครสอบคัดเลือก
200.00
(2) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
500.00
(3) ค่าประกันของเสียหาย (คืนให้เมื่อพ้นสภาพนักศึกษา)
2,000.00
(4) ค่าทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
200.00
(5) ค่าคู่มือนักศึกษา
200.00
(6) ค่าประกันอุบัติเหตุ
200.00
(7) ค่าลงทะเบียนล่าช้า
50.00
(8) ค่าขอเปลี่ยนรายวิชา  เพิ่ม  หรือขอถอนรายวิชาเรียน
20.00
(9) ค่าธรรมเนียมย้ายคณะ หรือสาขาวิชา
500.00
(10) ค่าธรรมเนียมเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น
50.00
(11) ค่าธรรมเนียมสอบซ่อมหรือสอบเสริม
500.00
(12) ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
500.00
(13) ค่าคืนสถานภาพนักศึกษา
(กรณีถูกจำ�หน่ายหรือถูกสั่งพักหรือลาออก)
1,000.00
(14) ค่าส่งหนังสือคืนห้องสมุดเกินกำ�หนด
5.00
(15) ค่าแบบฟอร์มคำ�ร้อง
5.00
(16) ค่าหนังสือรับรอง
30.00
(17) ค่ายื่นคำ�ร้องขอจบการศึกษาช้ากว่ากำ�หนด
100.00
(18) ค่าใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่เป็นทางการ
20.00
(19) ค่าใบแสดงผลการศึกษาฉบับทางการ
40.00

บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
บาท/ภาคการศึกษา
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
บาท/วัน
บาท/ฉบับ
บาท/ฉบับ
บาท/วัน
บาท/ฉบับ
บาท/ฉบับ
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(20) ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(21) ค่าประกันสุขภาพ (สำ�หรับนักศึกษาต่างชาติ)
(22) ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ
ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
(23) ค่าสอบแก้ตัว อัตราร้อยละ
(24) ค่าบำ�รุงสมาชิกตลอดชีพสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม
(25) ค่าธรรมเนียมหลักสูตร English Programe
(26) ค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเทศจีน
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบราง)

2,500.00
5,000.00

บาท/คน
บาท/ปี/คน

20,000.00
50.00
500.00
10,000.00
5,000.00

บาท/ปี/คน
ของค่าหน่วยกิต
บาท/คน
บาท/ภาคการศึกษาปกติ
บาท/ภาคฤดูร้อน

50,000.00

บาท/ปี
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แผนผัังภายใน
มหาวิิทยาลััย
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