
 1. ค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม 15 ช่ัวโมง               

 2. เชียร์ระดับมหาวิทยาลัย   6 ช่ัวโมง

 3. เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการคณะ 3 ช่ัวโมง (ต้องเลือกตั้ง 3 ป)ี

 4. ปัจฉิมนิเทศ 6 ช่ัวโมง (บังคับตั้งแต่รหัส 54 เป็นต้นไป  รหัส 53 แล้วแต่คณะก าหนด)    

คณะ / รหัส รหัส 54 รหัส 55 รหัส 56

บริหารธรุกิจ ครบ 30 ช่ัวโมง ไม่มีเง่ือนไข ครบ 30 ช่ัวโมง ไม่มีเง่ือนไข ครบ 30 ช่ัวโมง ไม่มีเง่ือนไข

บญัชี 1. ดา้นคณุธรรม 6 ชม. 1. ดา้นคณุธรรม 6 ช่ัวโมง 1. ดา้นคณุธรรม 6 ช่ัวโมง

2. กิจกรรมอ่ืนๆ 24 ช่ัวโมง 2. กิจกรรมอ่ืนๆ 24ช่ัวโมง 2. กิจกรรมอ่ืนๆ 24ช่ัวโมง

เศรษฐศาสตร์ 1. ดา้นคณุธรรม 3 ช่ัวโมง 1. ดา้นคณุธรรม 3 ช่ัวโมง 1. ดา้นคณุธรรม 3 ช่ัวโมง

2. เศรษฐศาสตร์วชิาการ 3 ช่ัวโมง 2. เศรษฐศาสตร์วชิาการ 3 ช่ัวโมง 2. เศรษฐศาสตร์วชิาการ 3 ช่ัวโมง

3. กิจกรรมอ่ืนๆ 24 ช่ัวโมง 3. กิจกรรมอ่ืนๆ 24 ช่ัวโมง 3. กิจกรรมอ่ืนๆ 24 ช่ัวโมง

มนุษยศาสตร์ ครบ 30 ช่ัวโมง ไม่มีเง่ือนไข 1. ดา้นคณุธรรม 3 ช่ัวโมง 1. ดา้นคณุธรรม 3 ช่ัวโมง

2. กิจกรรมอ่ืนๆ 27 ช่ัวโมง 2. กิจกรรมอ่ืนๆ 27 ช่ัวโมง

เง่ือนไขกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษารหัส 54 - 56 

กิจกรรมเลือก จ านวน 30 ช่ัวโมง ตามการก าหนดของคณะ



คณะ / รหัส รหัส 54 รหัส 55 รหัส 56
วิทยาศาสตร์ 1. ดา้นคณุธรรม 6 ช่ัวโมง 1. ดา้นคณุธรรม 6 ช่ัวโมง 1. ดา้นคณุธรรม 6 ช่ัวโมง
และเทคโนโลยี 2. ดา้นศลิปวฒันธรรมไทย 6 ช่ัวโมง 2. ดา้นศลิปวฒันธรรมไทย 6 ช่ัวโมง 2. ดา้นศลิปวฒันธรรมไทย 6 ช่ัวโมง

3. ดา้นส่งเสริมศกัยภาพ 6 ช่ัวโมง 3. ดา้นส่งเสริมศกัยภาพ 6 ช่ัวโมง 3. ดา้นส่งเสริมศกัยภาพ 6 ช่ัวโมง
4. ดา้นความภาคภูมิใจในสถาบนั 6 ช่ัวโมง 4. ดา้นความภาคภูมิใจในสถาบนั 6 ช่ัวโมง 4. ดา้นความภาคภูมิใจในสถาบนั 6 ช่ัวโมง
5. ดา้นอนรัุกษ์ธรรมชาต ิและ/หรือ 5. ดา้นอนรัุกษ์ธรรมชาต ิและ/หรือ 5. ดา้นอนรัุกษ์ธรรมชาต ิและ/หรือ
บ าเพ็ญประโยชน ์6 ช่ัวโมง บ าเพ็ญประโยชน ์6 ช่ัวโมง บ าเพ็ญประโยชน ์6 ช่ัวโมง

นิเทศศาสตร์ ครบ 30 ช่ัวโมง ไม่มีเง่ือนไข ครบ 30 ช่ัวโมง ไม่มีเง่ือนไข ครบ 30 ช่ัวโมง ไม่มีเง่ือนไข

วิศวกรรมศาสตร์ 1. เฟรชช่ีไนทข์องคณะ 3 ช่ัวโมง 1. วิง่เกียร์ 3 ช่ัวโมง 1. วิง่เกียร์ 3 ช่ัวโมง

2. คา่ยภูมิใจทีไ่ดเ้ปน็วศิวะแม่ไทร 6 ช่ัวโมง 2. เชียร์ระดบัคณะ 3 ช่ัวโมง 2. เชียร์ระดบัคณะ 3 ช่ัวโมง

3. กิจกรรมอ่ืนๆ 21 ช่ัวโมง  3. คา่ยภูมิใจทีไ่ดเ้ปน็วศิวะแม่ไทร 6 ช่ัวโมง 3. คา่ยภูมิใจทีไ่ดเ้ปน็วศิวะแม่ไทร 6 ช่ัวโมง

4. กิจกรรมอ่ืนๆ 18 ช่ัวโมง  4. กิจกรรมอ่ืนๆ 18 ช่ัวโมง  

และมีกิจกรรม 4 ด้านข้ึนไป และมีกิจกรรม 4 ด้านข้ึนไป

นิติศาสตร์ 1. เฟรชช่ีไนทข์องคณะ 6 ช่ัวโมง 1. เฟรชช่ีไนทข์องคณะ 6 ช่ัวโมง 1. เฟรชช่ีไนทข์องคณะ 6 ช่ัวโมง

2. ดา้นคณุธรรม  3 ช่ัวโมง 2. ดา้นคณุธรรม 3 ช่ัวโมง 2. ดา้นคณุธรรม 3 ช่ัวโมง

3. กิจกรรมอ่ืนๆ 21 ช่ัวโมง 3. กิจกรรมอ่ืนๆ 21 ช่ัวโมง 3. กิจกรรมอ่ืนๆ 21 ช่ัวโมง

หน่วยกิตท่ีโอนได้ รหัส 51- 56
33-65 หนว่ยกิต บงัคบั 12 ช.ม. เลือก 30 ช.ม.

66-98 หนว่ยกิต บงัคบั 6  ช.ม. เลือก 30 ช.ม.

99 หนว่ยกิตขึน้ไป ไม่มีกิจกรรมบงัคบั เลือก 15 ช.ม.

กิจกรรมเลือก จ านวน 30 ช่ัวโมง ตามการก าหนดของคณะ

นักศกึษาตอ่เน่ือง (ปวช./ปวส.) ทุกคณะ
บงัคับ 15 ช.ม. เลือก 15 ช.ม. (ตามท่ีคณะก าหนดไว้) ** คณะวิทย ์บงัคับ 3 ด้าน

วิทยาลัยนานาชาติ

ไดรั้บยกเวน้กิจกรรมทัง้หมด




