
การประเมนิหลกัสูตร 

ของมหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ 

ปีการศึกษา 2558 

คณะบริหารธุรกจิและเศรษฐศาสตร์ 

1. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2554) 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

2. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

3. หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรใหม่  

พ.ศ. 2554) 

4. หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ ์(หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) 

คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

5. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555) 

6. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555) 

7. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางอาหาร (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

8. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทางอาหาร (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2557) 

บัณฑติวทิยาลยับริหารธุรกจิ 

9. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

10. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และจดัการการลงทุน (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

11. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการท่องเทียว (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555) 

 



12. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาองคก์าร (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

13. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการบริการและการท่องเทียว (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครังที วนัที ครังที วนัที ครังที วนัที

1 คณะบริหารธุรกิจและ

เศรษฐศาสตร์

ประเมินหลกัสูตร หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

(หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554)

1/2559 4 ธนัวาคม 2558 1/2559 1 มีนาคม 2559 คณะกรรมการควบคุม 

8/2559

8 มีนาคม 2559

2 คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

ประเมินหลกัสูตร หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

(หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2554)

1/2559 9 ธนัวาคม 2558 1/2559 1 มีนาคม 2559 คณะกรรมการควบคุม 

8/2559

8 มีนาคม 2559

3 คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

ประเมินหลกัสูตร หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ ์

(หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554)

1/2559 17 พฤศจิกายน 2558 1/2559 1 มีนาคม 2559 คณะกรรมการควบคุม 

8/2559

8 มีนาคม 2559

4 คณะเทคโนโลยี

ชีวภาพ

ประเมินหลกัสูตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

(หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1/2559 12 มกราคม 2559 1/2559 1 มีนาคม 2559 คณะกรรมการควบคุม 

8/2559

8 มีนาคม 2559

5 บณัฑิตวิทยาลยั

บริหารธุรกิจ

ประเมินหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554)

1/2559 28 มกราคม 2559 1/2559 1 มีนาคม 2559 คณะกรรมการควบคุม 

8/2559

8 มีนาคม 2559

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินหลกัสูตร หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน 

(หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

1/2559 28 มีนาคม 2559 2/2559 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการควบคุม 

9/2559

7 เมษายน 2559

ประชุมสภามหาวทิยาลยั

การประเมินหลกัสูตร ปีการศึกษา 2558

No. คณะ ประเภทหลกัสูตร รายชือหลกัสูตร เริมใช้ ปี

 พ.ศ.

ประเมินหลกัสูตร ประชุมคณะกรรมการวชิาการ



ครังที วนัที ครังที วนัที ครังที วนัที

ประชุมสภามหาวทิยาลยัNo. คณะ ประเภทหลกัสูตร รายชือหลกัสูตร เริมใช้ ปี

 พ.ศ.

ประเมินหลกัสูตร ประชุมคณะกรรมการวชิาการ

7 คณะ

เทคโนโลยชีีวภาพ

ประเมินหลกัสูตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร 

(หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

4 มีนาคม 2559 3/2559 13 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการควบคุม 

12/2559

21 มิถุนายน 2559

8 คณะ

เทคโนโลยชีีวภาพ

ประเมินหลกัสูตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทาง

อาหาร (หลกัสูตรนานาชาติ/

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1 เมษายน 2559 3/2559 13 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการควบคุม 

12/2559

21 มิถุนายน 2559

9 คณะ

เทคโนโลยชีีวภาพ

ประเมินหลกัสูตร หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพทาง

อาหาร (หลกัสูตรนานาชาติ/

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

1 เมษายน 2559 3/2559 13 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการควบคุม 

12/2559

21 มิถุนายน 2559

10 บณัฑิตวิทยาลยั

บริหารธุรกิจ

ประเมินหลกัสูตร หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการวิเคราะห์และจดัการ

การลงทุน (หลกัสูตรนานาชาติ/

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

26 เมษายน 2559 3/2559 13 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการควบคุม 

12/2559

21 มิถุนายน 2559

11 บณัฑิตวิทยาลยั

บริหารธุรกิจ

ประเมินหลกัสูตร หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการพฒันาองคก์าร 

(หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

27 เมษายน 2559 3/2559 13 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการควบคุม 

12/2559

21 มิถุนายน 2559

12 บณัฑิตวิทยาลยั

บริหารธุรกิจ

ประเมินหลกัสูตร หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการท่องเทียว 

(หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

27 เมษายน 2559 3/2559 13 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการควบคุม 

12/2559

21 มิถุนายน 2559



ครังที วนัที ครังที วนัที ครังที วนัที

ประชุมสภามหาวทิยาลยัNo. คณะ ประเภทหลกัสูตร รายชือหลกัสูตร เริมใช้ ปี

 พ.ศ.

ประเมินหลกัสูตร ประชุมคณะกรรมการวชิาการ

13 บณัฑิตวิทยาลยั

บริหารธุรกิจ

ประเมินหลกัสูตร หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการการบริการและ

การท่องเทียว (หลกัสูตรนานาชาติ/

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

27 เมษายน 2559 3/2559 13 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการควบคุม 

12/2559

21 มิถุนายน 2559




