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สถานที่จัดการเรียนการสอน 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ เปน็ที่ต้องการของตลาดแรงงานดา้นการ

ออกแบบและจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตสูง 
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีจริยธรรมคุณธรรมในวิชาชีพ และสามารถประสบความส าเร็จ

ในตลาดแรงงานที่มีสภาวะการแข่งขันสูง 
3. เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อบูรณาการการออกแบบที่เป็นโอกาสในการขยายธุรกิจโรงแรม

และอสังหาริมทรัพย์ 
4. เพื่อขยายสาขาการศึกษา และส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย

ที่มีการศึกษาในเชิงพหุวิทยาการที่หลากหลายและบูรณาการอย่างอย่างแท้จริง 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เก่ียวข้องหรือเทียบเท่า หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาอืน่ ต้องมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับ

สาขาวชิาอย่างน้อย 1 ปี ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร 
3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2550 ข้อ 7 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
4. ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย  
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โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ

อสังหาริมทรัพย์ มี 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
 

 

หมายเหตุ นักศึกษาแผน ข จะต้องสอบประมวลความรอบรู้ 
 
รายวิชา 

ก. หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อนี้ 
106 501 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (Hotel and Real Estate Feasibility Study)  
106 502 พัฒนาการด้านการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (The Development of Hotel and Real Estate Design) 
106 503  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์        3(3-0-6) 
 (English for Hotel and Real Estate Design) 

 หมายเหตุ 
1. การวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
2. การยกเว้นการเรียนรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ด าเนินการหลักสูตรเปน็ผู้พิจารณา 
  

ข. หมวดวิชาบังคับ 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องเรียนรายวิชาบงัคับ จ านวน 15 หน่วยกิต ต่อไปนี ้

106 511   กระบวนการพฒันานวัตกรรมโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 3(2-2-5)
 (The Development Process of Hotel and Real Eatate  
 Innovation Projects)   
106 512 นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการปฏิบัติงานและการจัดการโรงแรม 3(2-2-5) 
                  และอสังหาริมทรัพย์ 
 (Design Innovation for Hotel and Real Estate Operation and  
 Management) 
 
 
 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
หมวดวิชาพืน้ฐาน (ไมน่ับหน่วยกิต) 9 9 
หมวดวิชาบงัคับ 15 15 
หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  9 15 
วิทยานพินธ์ (มีคา่เทียบเทา่) 12  
การค้นคว้าอิสระ (มีคา่เทียบเทา่)   6 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 36 



 

หลักสตูรศลิปมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรพัย์ หน้า 3 

106 513  นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม 3(2-2-5) 
 และอสังหาริมทรัพย์ 
 (Human Resource Management Innovation for Hotel and  
  Real Estate Business) 
106 514  สัมมนานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรม 3(2-2-5) 
 และอสังหาริมทรัพย์     
 (Seminar in Design Innovation and Hotel and Real Estate  
 Management) 
106 515 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ 3(3-0-6) 
 อสังหาริมทรัพย์     
 (Research Methodology for Hotel and Real Estate Design  
 and Management) 
 

ค. หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต  และแผน ข 

ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
106 531 นวัตกรรมในการออกแบบเพื่อการบริการและการจัดการโรงแรม 3(2-2-5) 
 (Design Innovation for Hotel Service and Management) 
106 532  นวัตกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจส าหรับนักออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Business Feasibility Study Innovation for Designers) 
106 533 ภูมิปัญญาตะวันออกเพื่อนวัตกรรมการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (Oriental Wisdom for Hotel and Real Estate Design Innovation) 
106 534 นวัตกรรมศิลปะการออกแบบเพื่อการใช้งานในโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Art Design Innovation for Usability in Hotels) 
106 535 สถาปัตยาทรเพื่อโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (Universal Design for Hotel and Real Estate) 
106 536 นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (Hotel and Real Estate Management Innovation) 
106 537 ปัจจัยในการออกแบบและการวางแผนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Factors in Design and Planning for Social and Environment) 
106 538 การตลาดและการสร้างอัตลักษณ์ของโรงแรม 3(3-0-6) 
             (Marketing and Hotel Identity Creating) 
106 539 วิวัฒนาการของโรงแรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3(3-0-6) 
 (Hotel Evolution and Social Changes) 
106 540 นวัตกรรมการจัดนิทรรศการและการบริหารงานแสดงสินค้า 3(3-0-6) 
 (Exhibition Innovative and Trade Fair Administration)   
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ง. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
วิทยานิพนธ์ ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 

106 561 วิทยานพินธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis) 
 

การค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษาแผน ข 
106 562 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study) 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
106 501 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (Hotel and Real Estate Feasibility Study) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U  
 แนวคิดทฤษฎีและวิธีการประเมินโครงการ รวมถึงขั้นตอนและรูปแบบการท าแผนผั ง  และ
เอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นในการเสนอโครงการ  
 Concepts, theories, methods in project feasibility study, procedures and format 
of flowchart, and documents required for project proposals. 
   
106 502 พัฒนาการด้านการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (The Development of Hotel and Real Estate Design) 
 เงื่อนไข: วัดผลการศึกษาเปน็ S หรือ U  
 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ตามแนวโน้มของแต่ละยุคสมัย
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม สร้างการรับรู้ การจดจ าด้วยการออกแบบเฉพาะสถานที่ การสร้างความรู้สึกให้
ผู้ใช้บริการอยากกลับมาอีกคร้ัง ผลส าเร็จทางธุรกิจจากการออกแบบ สร้างสรรค์พื้นที่ใช้สอย การออกแบบบริการ 
และการบริหารจัดการ 
 Creative design of hotel and real estate corresponding to trends in different 
period of time, social and economic situations, creating recognition with unique place design, 
creating customers’ will to revisit the places, business success from design, creating utility space, 
service design, and management. 
 
106 503  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์        3(3-0-6) 
 (English for Hotel and Real Estate Design) 
 เงื่อนไข: 1. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  
 2. ผู้ที่ได้รับผลการศึกษาเป็น S ในรายวิชานี้ มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ 
  ภาษาต่างประเทศอีก 
 การอ่าน ฟัง เขียน และพูด ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานการออกแบบโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ 
 Reading, listening, writing and speaking English used in hotel and real estate 
design. 
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106 511 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 3(2-2-5) 
 (The Development Process of Hotel and Real Estate  
 Innovation Projects) 
   กระบวนการพัฒนาโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หลักในกระบวนการพัฒนา ในการอธิบายขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ การก่อสร้างสถาปัตยกรรมกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์  เน้นในเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดและการด าเนินงาน ตามแผนที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนต่างๆ  ของ
การพัฒนาธุรกิจ  โดยเฉพาะความก้าวหน้าและนวัตกรรมการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่   
 Hotel and real estate project development process, the roles of stakeholders in 
the developmental process, explanation of developmental procedures, construction of 
architectures and real estate business, focus on marketing strategies and operation according to 
the procedures stated in the business developmental plans, sustainable business progression 
and innovative development in particular. 
 Field trip required. 
 
106 512 นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการปฏิบัติงานและการจัดการโรงแรม 3(2-2-5) 
                   และอสังหาริมทรัพย์              
 (Design Innovation for Hotel and Real Estate Operation and  
 Management)  
 นวัตกรรมการออกแบบโรงแรม รีสอร์ท และสปา ระบบโครงสร้างหลักส าหรับสาธารณูปโภค 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์การใช้งานที่
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา รวมถึงบ ารุงรักษาและปรับปรุงได้ในระหว่างอายุการใช้งานของอาคาร  
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่   
 Design innovation for hotels, resort and spas, infrastructure system, information 
system appropriate, sufficient, and effective for the business operation, facilities and equipment 
that help save energy and time, maintenance through the mean time between failure of 
buildings.  
 Field trip required. 
 
106 513 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์     3(2-2-5) 
 (Human Resource Management Innovation for Hotel and  
 Real Estate Business) 
 โครงสร้างในหน่วยงานโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ นวัตกรรมการจัดการองค์กร การพัฒนา
บุคลากร การฝึกอบรม เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
          Hotel and real estate organizational structure, organizational management 
innovation, human resource development, training for effective management. 
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106 514 สัมมนานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 3(2-2-5) 
 (Seminar in Design Innovation and Hotel and Real Estate  
 Management) 
 สัมมนาในประเด็นนวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์รูปแบบ
ต่าง ๆ รวมถึงการใช้พื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ   
 Seminar on hotel and real estate design innovation issues, space and business 
environment usage. 
 
106 515 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์  3(3-0-6) 
 (Research Methodology for Hotel and Real Estate Design and  
 Management) 
 ระเบียบวิธีการวิจัย ทฤษฎี และเทคนิควิธีส าหรับด าเนินการวิจัย  โดยบูรณาการศาสตร์ด้าน
พฤติกรรม ความต้องการ และการรับรู้ของผู้ใช้ ผสานกับศาสตร์ด้านการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ การออกแบบ
สภาพแวดล้อมและกลยุทธ์ทางการตลาดแนวใหม่ 
 Research methodology, theories, and research techniques, integration of 
behavior, needs, and user’s perceptions with design for creativity, environmental design, and 
modern marketing strategies. 
 
106 531 นวัตกรรมการออกแบบเพื่อการบริการและการจัดการโรงแรม 3(2-2-5) 
 (Design Innovation for Hotel Service and Management) 
 นวัตกรรมในการออกแบบโรงแรม รีสอร์ท และสปา ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการที่ต้องมีพื้นที่ใช้สอย
พิเศษ  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงการออกแบบที่มีอัตลักษณ์และได้บรรยากาศ 
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่   
 Design innovation for hotel and resort and spa which require special space for 
facilitating customers, and design with signature and appropriate atmosphere. 
 Field trip required. 
 
106 532         นวัตกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจส าหรับนักออกแบบ 3(3-0-6) 
 (Business Feasibility Study Innovation for Designers) 
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและนวัตกรรมการออกแบบผ่านวัตถุประสงค์  และการ
วิเคราะห์ ต้นทุน เร่ิมตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ จนถึงการก่อสร้าง รวมถึงการบริหารการเงิน  
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่   
   Project feasibility and design innovation through purposes, and capital analysis, 
planning, design, construction, financial management, case studies, and study tours. 
   Field trip required. 
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106 533 ภูมิปัญญาตะวันออกเพื่อนวัตกรรมการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (Oriental Wisdom for Hotel and Real Estate Design Innovation) 
   การน าภูมิปัญญาตะวันออกมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์  โดยเน้น
การผสมผสานศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน  และการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในเรื่องวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่   
 Application of oriental wisdom in hotel and real estate design, combination of 
ASEAN arts and cultures, integration of self-sufficiency economic in construction material usage 
and decoration, environmental friendly design, case studies, and study tours. 
  Field trip required. 
 
106 534 นวัตกรรมศิลปะการออกแบบเพื่อการใช้งานในโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Art Design Innovation for Usability in Hotels) 
    การใช้นวัตกรรมศิลปะในการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง 
ล็อบบี้ รวมถึงการตกแต่งอาหาร การจัดดอกไม้ในวาระต่างๆ โดยการผสมผสานของแสง สี เสียง กลิ่น ที่ให้
บรรยากาศเฉพาะที่เข้ากับอัตลักษณ์ของแต่ละโรงแรม 
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่   
 Application of art innovation in hotel and real estate interior design for guest 
rooms, restaurants, banquet halls, lobby, food and flowers decoration on different occasions, 
lights, sound, colour, and scene that create certain atmosphere appropriate for individual 
hotel’s signature, case studies, andstudy tours. 
 Field trip required. 
 
106 535 สถาปัตยาทรเพื่อโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (Universal Design for Hotel and Real Estate) 
   การออกแบบพื้นที่ใช้สอยเพื่อคนทั้งมวล ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ 
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 Universal design for all and suitable for hotel and real estate environment. 
 Study visits. 
 
106 536 นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (Hotel and Real Estate Management Innovation) 
 นวัตกรรมการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหาร
จัดการให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต  โดยให้ความส าคัญกับการจัด
องค์กร การพัฒนาบุคลากรจริยธรรมในวิชาชีพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  รวมถึงการแบ่งปันสู่สังคม   
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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 Management innovation for hotel and real estate, which emphasizes on 
adaptation of management strategies corresponding to changes in society, economy and ways 
of life, focus on organization management, human resource and professional ethic 
development, environment and energy conservation, contributions to society, case studies, and 
study tours. 
 Field trip required. 
 
106 537 ปัจจัยในการออกแบบและการวางแผนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Factors in Design and Planning for Social and Environment) 
 ข้อก าหนดในประเด็นหลักที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง การถือครอง การใช้ประโยชน์ การบริหาร 
และการโอนกรรมสิทธิ์  การใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ  และนวัตกรรมการวางแผนการพัฒนาโครงการที่ 
ไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 Factors relevant to construction, land possession, utilization, management and 
transfer, public space utilization, planning innovation for the development of projects which 
neither affects society nor environment. 
 Field trip required. 
 
106 538   การตลาดและการสร้างอัตลักษณ์ของโรงแรม 3(3-0-6) 
             (Marketing and Hotel Identity Creating) 
 การสร้างอัตลักษณ์โดยใช้นวัตกรรมการออกแบบ การตลาด การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการ
รับรู้ตราสินค้าโรงแรมเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
 มีการศึกษาดูงานทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
 The identity using innovative design, marketing, management, resulting in the 
recognition of a brand hotel for a competitive advantage. 
 Study visits. 
 
106 539 วิวัฒนาการของโรงแรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3(3-0-6) 
 (Hotel Evolution and Social Changes) 
 วิวัฒนาการของโรงแรมจากอดีตถึงปัจจุบัน การคาดการณ์ถึงแนวโน้มการปรับเปลี่ยนของ
โรงแรมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อใช้ในการวางแผนทางธุรกิจ แผนการบริหารงานบุคคล แผนการตลาด 
แผนการเงิน การบริหารประสบการณ์ลูกค้า  
 มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Hotel evolution from past to present.  Forecast of trends and adaptation of 
hotel to social changes, in application to business planning, human resource management, 
marketing plans, financial plans, customer’s experience management. 
 Field trip required. 
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106 540 นวัตกรรมการจัดนิทรรศการและการบริหารงานแสดงสินค้า 3(3-0-6) 
 (Exhibition Innovative and Trade Fair Administration)   
 การน านวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สื่อผสม  มาใช้ในการจัด
นิทรรศการและงานแสดงสินค้า  รวมถึงนวัตกรรมการจัดการที่ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดเวลา ลด
ต้นทุน ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 Application of a variety innovation such as technology, computer, multimedia, 
materials in organizing exhibitions and trade fairs, managerial innovation which creates effective 
operation, reduces time and capital, saves energy, and is environment friendly, cases studies, 
and study tours. 
 Filed trip required. 
 
106 561 วิทยานพินธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
 (Thesis)              
 น าเสนอหัวข้อและด าเนินงานโครงการวิจัยในสาขานวัตกรรมและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การควบคุม แนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการวิทยานิพนธ์ 
 The proposal and implementation of research projects in the field of design 
innovation and hotel and real estate management. Under control advice from the advisors and 
thesis committee. 
 
106 562 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
 (Independent Study)  
 การค้นคว้าอิสระเพื่อขอจบหลักสูตร โดยเลือกหัวข้อจากสิ่งที่นักศึกษาสนใจ 
 Independent study that fulfills the requirement of the degree, students choose 
a topic of their interest. 
   
 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (เพิ่มเติม) 

นักศึกษาแผน ข ผลงานหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceeding) 


