การปรับปรุ งหลักสู ตร
ของมหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ
ปี การศึกษา 2561 จํานวน 11 หลักสู ตร
คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ จํานวน 1 หลักสู ตร
1. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือการจัดการ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) (มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั ภาคการศึกษาที 2/2561)
คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 1 หลักสู ตร
ั ภาคการศึกษาที 1/2562)
2. หมวดวิชาศึกษาทัวไป ระดับปริ ญญาตรี (ฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2560) (มีผลบังคับใช้ตงแต่
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จํานวน 2 หลักสู ตร
3. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2562) (มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั ภาคการศึกษาที 1/2562)
4. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
ั ภาคการศึกษาที 1/2562)
พ.ศ. 2562) (มีผลบังคับใช้ตงแต่
คณะนิเทศศาสตร์ จํานวน 1 หลักสู ตร
5. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
(มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั ภาคการศึกษาที 1/2562)
คณะนิติศาสตร์ จํานวน 1 หลักสู ตร
6. หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรอนุปริ ญญา สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสู ตรภาษาไทย/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) (มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั ภาคการศึกษาที 1/2562)
คณะดนตรี จํานวน 1 หลักสู ตร
7. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
(มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั ภาคการศึกษาที 1/2562)
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ จํานวน 1 หลักสู ตร
8. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการการลงทุน (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) (มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั ภาคการศึกษาที 2/2561)
บัณฑิตวิทยาลัยมนุษยศึกษา จํานวน 1 หลักสู ตร
9. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารและภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2561) (มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั ภาคการศึกษาที 2/2561)

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีขนสู
ั ง จํานวน 2 หลักสู ตร
10. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรนานาชาติ/ระบบการศึกษาทางไกล/หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) (มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั ภาคการศึกษาที 1/2562)
11. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการเรี ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสู ตรนานาชาติ/ระบบ
การศึกษาทางไกล/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558) (มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั ภาคการศึกษาที 1/2562)

การปรับปรุงหลักสู ตร ปี การศึกษา 2561
No.

คณะ

ประเภทหลักสู ตร

รายชือหลักสู ตร

เริมใช้ ปี ประชุ มคณะกรรมการพัฒนา
พ.ศ.
หลักสู ตร

ประชุ มคณะกรรมการวิชาการ

ประชุ มสภามหาวิทยาลัย

หนังสื อส่ ง สกอ.

หนังสื อ สกอ. รับทราบ

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

ครังที
วันที
ครังที
วันที
14 สิ งหาคม 2561
2/2561 1/2561 3 กรกฎาคม 2561 1 ปี
การศึกษา
2561

ครังที
วันที
1 ปี
20 กันยายน 2561
การศึกษา
2561

เลขที
วันที
เลขที
วันที
28
กั
น
ยายน
2561
มอช.
ศธ
24 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562
420/2561
0506(2)/
88

1 ปี
20 กันยายน 2561
การศึกษา
2561

28 กันยายน 2561
มอช.
421/2561

1 บัณฑิตวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจ

สมอ. 08

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการ
การลงทุน (หลักสู ตรนานาชาติ/
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)

2 บัณฑิตวิทยาลัย
มนุษยศึกษา

TQF 2

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริ หารและภาวะผูน้ าํ
ทางการศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ/
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561)

2/2561 1/2561

14 สิ งหาคม 2561
24 กรกฎาคม 2561 1 ปี
การศึกษา
2561

3 คณะวิทยาศาสตร์และ TQF 2
เทคโนโลยี

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)

1/2562 1/2561

7 ธันวาคม 2561

3 ปี
15 กุมภาพันธ์ 2562 3 ปี
14 มีนาคม 2562
การศึกษา
การศึกษา
2561
2561

วก
21 มีนาคม 2562
83/2562

4 คณะวิทยาศาสตร์และ TQF 2
เทคโนโลยี

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์
(หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)

1/2562 1/2561

3 ธันวาคม 2561

3 ปี
15 กุมภาพันธ์ 2562 3 ปี
14 มีนาคม 2562
การศึกษา
การศึกษา
2561
2561

วก
21 มีนาคม 2562
82/2562

5 คณะบริ หารธุรกิจและ สมอ. 08
เศรษฐศาสตร์

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือการ
จัดการ (หลักสู ตรนานาชาติ/
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)

2/2561 1/2561

23 พฤศจิกายน 2561

3 ปี
15 กุมภาพันธ์ 2562 3 ปี
14 มีนาคม 2562
การศึกษา
การศึกษา
2561
2561

วก
21 มีนาคม 2562
79/2562

14 มีนาคม 2562

6 คณะศิลปศาสตร์

สมอ. 08
(เพิมเติมรายวิชา)

หมวดวิชาศึกษาทัวไป ระดับปริ ญญา 1/2562
ตรี (ฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2560)

3 ปี
15 กุมภาพันธ์ 2562 3 ปี
14 มีนาคม 2562
การศึกษา
การศึกษา
2561
2561

วก
21 มีนาคม 2562
76/2562

14 มีนาคม 2562

7 คณะนิติศาสตร์

สมอ. 08

หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรอนุปริ ญญา สาขาวิชา
นิติศาสตร์ (หลักสู ตรภาษาไทย/
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)

3 ปี
15 กุมภาพันธ์ 2562 3 ปี
14 มีนาคม 2562
การศึกษา
การศึกษา
2561
2561

วก
21 มีนาคม 2562
78/2562

14 มีนาคม 2562

1/2562 1/2562

16 มกราคม 2562

No.

คณะ

8 คณะดนตรี

ประเภทหลักสู ตร

สมอ. 08

รายชือหลักสู ตร

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (หลักสู ตร
นานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2560)

เริมใช้ ปี ประชุ มคณะกรรมการพัฒนา
พ.ศ.
หลักสู ตร

ประชุ มคณะกรรมการวิชาการ

ประชุ มสภามหาวิทยาลัย

หนังสื อส่ ง สกอ.

ครังที
วันที
1/2562 1/2562 8 มกราคม 2562

ครังที
วันที
ครังที
วันที
3 ปี
15 กุมภาพันธ์ 2562 3 ปี
14 มีนาคม 2562
การศึกษา
การศึกษา
2561
2561

เลขที
วันที
วก
21 มีนาคม 2562
77/2562

หนังสื อ สกอ. รับทราบ
เลขที

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

วันที
14 มีนาคม 2562

9 บัณฑิตวิทยาลัยการ สมอ. 08
จัดการเทคโนโลยีขนั
สู ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตร
นานาชาติ/ระบบการศึกษาทางไกล/
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)

1/2562 1/2562

9 มกราคม 2562

3 ปี
15 กุมภาพันธ์ 2562 3 ปี
14 มีนาคม 2562
การศึกษา
การศึกษา
2561
2561

วก
21 มีนาคม 2562
80/2562

14 มีนาคม 2562

10 บัณฑิตวิทยาลัยการ สมอ. 08
จัดการเทคโนโลยีขนั
สู ง

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
1/2562 1/2562
สาขาวิชาวิธีวิทยาการเรี ยนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสู ตรนานาชาติ/
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)

9 มกราคม 2562

3 ปี
15 กุมภาพันธ์ 2562 3 ปี
14 มีนาคม 2562
การศึกษา
การศึกษา
2561
2561

วก
21 มีนาคม 2562
81/2562

14 มีนาคม 2562

11 คณะนิเทศศาสตร์

หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโฆษณา (หลักสู ตร
นานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2560)

29 เมษายน 2562

4 ปี
10 พฤษภาคม 2562
การศึกษา
2561

สมอ. 08

1/2562 1/2562

