การเปลียนแปลงอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ของมหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ
ปี การศึกษา 2558 จํานวน 48 หลักสู ตร
คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ จํานวน 13 หลักสู ตร
1. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555)
2. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
3. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
ศูนย์การศึกษาเอซีซี (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 3/2558)
4. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
ศูนย์การศึกษาเอซีซี (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 1/2559)
5. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทียวและการบริ การ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 3/2558)
6. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทียวและการบริ การ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 1/2559)
7. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 3/2558)
8. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 3/2559)
9. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
10. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 3/2558)
11. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 1/2559)
12. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555)
ั ฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
13. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 2 หลักสู ตร
14. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
15. หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ่ นธุรกิจ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 5 หลักสู ตร
16. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555)
17. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
18. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสู ตรนานาชาติ/
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
19. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2559)
20. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555)
คณะนิเทศศาสตร์ จํานวน 3 หลักสู ตร
21. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
22. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื อสารการแสดง (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555)
23. หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ/
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2555)
คณะนิติศาสตร์ จํานวน 6 หลักสู ตร
24. หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรภาษาไทย/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
25. หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
26. หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสู ตรภาษาไทย/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
27. หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน (หลักสู ตรภาษาไทย/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
28. หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายภาษีอากร (หลักสู ตรภาษาไทย/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555)
29. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศและการฑูต (หลักสู ตรนานาชาติ/
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)

บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ จํานวน 4 หลักสู ตร
30. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทียว (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 1/2559/ประชุมคณะกรรมการควบคุม 8/2559)
31. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเทียว (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 1/2559/ประชุมคณะกรรมการควบคุม 13/2559)
32. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริ การและการท่องเทียว (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 1/2559/ประชุมคณะกรรมการควบคุม 8/2559)
33. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริ การและการท่องเทียว (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 1/2559/ประชุมคณะกรรมการควบคุม 13/2559)
บัณฑิตวิทยาลัยมนุษยศึกษา จํานวน 8 หลักสู ตร
34. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558)
35. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556)
36. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษา (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 4/2558)
37. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษา (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 3/2559)
38. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2558)
39. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษา (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 4/2558)
40. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษา (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 3/2559)
41. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษา (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2556)
บัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ จํานวน 1 หลักสู ตร
42. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสู ตรนานาชาติ/หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2555)

บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 6 หลักสู ตร
43. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรนานาชาติ/ระบบการศึกษาทางไกล/หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการควบคุม 12/2559)
44. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรนานาชาติ/ระบบการศึกษาทางไกล/หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 3/2558)
45. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรนานาชาติ/ระบบการศึกษาทางไกล/หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 1/2559/ประชุมคณะกรรมการควบคุม 8/2559)
46. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรนานาชาติ/ระบบการศึกษาทางไกล/หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) (ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 1/2559/ประชุมคณะกรรมการควบคุม 12/2559)
47. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (หลักสู ตรนานาชาติ/
ระบบการศึกษาทางไกล/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
48. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการเรี ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสู ตรนานาชาติ/ระบบ
การศึกษาทางไกล/หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)

การเปลียนแปลงอาจารย์ ประจําหลักสู ตร ปี การศึกษา 2558
No.

คณะ

ประเภทหลักสู ตร

รายชือหลักสู ตร

เริมใช้ ปี ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
พ.ศ.

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

หนังสื อส่ ง สกอ.

หนังสื อ สกอ. รับทราบ

ครังที
วันที
ครังที
วันที
เลขที
วันที
เลขที
วันที
1/2558 3/2558 21 สิ งหาคม 2558 4/2558 17 กันยายน 2558 มอช.
21 ตุลาคม 2558 ศธ
7 มีนาคม 2559
(องค์ประชุมไม่ครบ 747/2558
0506(2)/
ม.ซ.ค. 157/2558
668
วันที 29 กันยายน
2558)

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

23 กุมภาพันธ์ 2559

1 คณะนิเทศศาสตร์

สมอ. 08
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการสื อสารการแสดง
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

2 คณะนิเทศศาสตร์

สมอ. 08
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการโฆษณา (หลักสูตร
ประจําหลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555)

1/2558 3/2558

21 สิ งหาคม 2558 4/2558

7 มีนาคม 2559
17 กันยายน 2558 มอช.
21 ตุลาคม 2558 ศธ
0506(2)/
(องค์ประชุมไม่ครบ 747/2558
668
ม.ซ.ค. 157/2558
วันที 29 กันยายน
2558)

23 กุมภาพันธ์ 2559

3 คณะนิเทศศาสตร์

สมอ. 08
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชากระบวนจินตภาพ
ประจําหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

1/2558 3/2558

21 สิ งหาคม 2558 4/2558

7 มีนาคม 2559
17 กันยายน 2558 มอช.
21 ตุลาคม 2558 ศธ
0506(2)/
(องค์ประชุมไม่ครบ 747/2558
668
ม.ซ.ค. 157/2558
วันที 29 กันยายน
2558)

23 กุมภาพันธ์ 2559

4 คณะบริ หารธุรกิจและ สมอ. 08
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

1/2558 3/2558

21 สิ งหาคม 2558 4/2558

23 กุมภาพันธ์ 2559 10 กุมภาพันธ์ 2559
21 ตุลาคม 2558 ศธ
17 กันยายน 2558 มอช.
0506(2)/
(องค์ประชุมไม่ครบ 747/2558
556
ม.ซ.ค. 157/2558
วันที 29 กันยายน
2558)

5 คณะบริ หารธุรกิจและ สมอ. 08
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการประกันภัย (หลักสูตร
ประจําหลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555)

1/2558 3/2558

21 สิ งหาคม 2558 4/2558

23 กุมภาพันธ์ 2559 10 กุมภาพันธ์ 2559
21 ตุลาคม 2558 ศธ
17 กันยายน 2558 มอช.
0506(2)/
(องค์ประชุมไม่ครบ 747/2558
556
ม.ซ.ค. 157/2558
วันที 29 กันยายน
2558)

No.

คณะ

ประเภทหลักสู ตร

รายชือหลักสู ตร

6 คณะบริ หารธุรกิจและ สมอ. 08
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

เริมใช้ ปี ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
พ.ศ.

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

หนังสื อส่ ง สกอ.

หนังสื อ สกอ. รับทราบ

ครังที
วันที
ครังที
วันที
เลขที
วันที
เลขที
วันที
21 ตุลาคม 2558 ศธ
7 มีนาคม 2559
1/2558 3/2558 21 สิ งหาคม 2558 4/2558 17 กันยายน 2558 มอช.
0506(2)/
(องค์ประชุมไม่ครบ 747/2558
668
ม.ซ.ค. 157/2558
วันที 29 กันยายน
2558)

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

23 กุมภาพันธ์ 2559

23 กุมภาพันธ์ 2559

7 คณะบริ หารธุรกิจและ สมอ. 08
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเทียว
ประจําหลักสูตร
และการบริ การ (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555)

1/2558 3/2558

21 สิ งหาคม 2558 4/2558

21 ตุลาคม 2558 ศธ
7 มีนาคม 2559
17 กันยายน 2558 มอช.
0506(2)/
(องค์ประชุมไม่ครบ 747/2558
668
ม.ซ.ค. 157/2558
วันที 29 กันยายน
2558)

8 คณะบริ หารธุรกิจและ สมอ. 08
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

1/2558 3/2558

21 สิ งหาคม 2558 4/2558

23 กุมภาพันธ์ 2559 10 กุมภาพันธ์ 2559
21 ตุลาคม 2558 ศธ
17 กันยายน 2558 มอช.
0506(2)/
(องค์ประชุมไม่ครบ 747/2558
556
ม.ซ.ค. 157/2558
วันที 29 กันยายน
2558)

9 คณะบริ หารธุรกิจและ สมอ. 08
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

1/2558 3/2558

21 สิ งหาคม 2558 4/2558

21 ตุลาคม 2558 ศธ
7 มีนาคม 2559
17 กันยายน 2558 มอช.
0506(2)/
(องค์ประชุมไม่ครบ 747/2558
670
ม.ซ.ค. 157/2558
วันที 29 กันยายน
2558)

23 กุมภาพันธ์ 2559

สมอ. 08
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1/2558 3/2558
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ประจําหลักสูตร
นานาชาติ/ระบบการศึกษาทางไกล/
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

21 สิ งหาคม 2558 4/2558

21 ตุลาคม 2558 ศธ
7 มีนาคม 2559
17 กันยายน 2558 มอช.
0506(2)/
(องค์ประชุมไม่ครบ 747/2558
668
ม.ซ.ค. 157/2558
วันที 29 กันยายน
2558)

23 กุมภาพันธ์ 2559

10 บัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษาทาง
อิเล็กทรอนิกส์

No.

คณะ

ประเภทหลักสู ตร

รายชือหลักสู ตร

11 คณะบริ หารธุรกิจและ สมอ. 08
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
เศรษฐศาสตร์
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (หลักสูตร
ประจําหลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555)

เริมใช้ ปี ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
พ.ศ.

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

หนังสื อส่ ง สกอ.

หนังสื อ สกอ. รับทราบ

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

ครังที
วันที
ครังที
วันที
เลขที
วันที
เลขที
วันที
23 กุมภาพันธ์ 2559 10 กุมภาพันธ์ 2559
21 ตุลาคม 2558 ศธ
2/2557 3/2558 21 สิ งหาคม 2558 4/2558 17 กันยายน 2558 มอช.
0506(2)/
(องค์ประชุมไม่ครบ 747/2558
556
ม.ซ.ค. 157/2558
วันที 29 กันยายน
2558)
23 กุมภาพันธ์ 2559

12 คณะบริ หารธุรกิจและ สมอ. 08
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ประจําหลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555) ศูนย์การศึกษาเอซีซี

1/2558 3/2558

21 สิ งหาคม 2558 4/2558

13 คณะศิลปศาสตร์

สมอ. 08
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

1/2558 4/2558

20 พฤศจิกายน 2558

ม.ซ.ค. 24 ธันวาคม 2558
179/2558

23 กุมภาพันธ์ 2559 10 กุมภาพันธ์ 2559
มอช.
8 มกราคม 2559 ศธ
13/2559
0506(2)/
558

14 คณะศิลปศาสตร์

สมอ. 08
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาภาษาญีปุ่ นธุรกิจ
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

1/2558 4/2558

20 พฤศจิกายน 2558

ม.ซ.ค. 24 ธันวาคม 2558
179/2558

มอช.
8 มกราคม 2559 ศธ
7 มีนาคม 2559
13/2559
0506(2)/
669

23 กุมภาพันธ์ 2559

15 คณะนิติศาสตร์

สมอ. 08
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ (หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตร
ประจําหลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

1/2558 4/2558

20 พฤศจิกายน 2558

ม.ซ.ค. 24 ธันวาคม 2558
179/2558

มอช.
8 มกราคม 2559 ศธ
7 มีนาคม 2559
13/2559
0506(2)/
669

23 กุมภาพันธ์ 2559

16 คณะนิติศาสตร์

สมอ. 08
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตร
ประจําหลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555)

1/2558 4/2558

20 พฤศจิกายน 2558

ม.ซ.ค. 24 ธันวาคม 2558
179/2558

23 กุมภาพันธ์ 2559 10 กุมภาพันธ์ 2559
มอช.
8 มกราคม 2559 ศธ
13/2559
0506(2)/
559

21 ตุลาคม 2558 ศธ
7 มีนาคม 2559
17 กันยายน 2558 มอช.
0506(2)/
(องค์ประชุมไม่ครบ 747/2558
668
ม.ซ.ค. 157/2558
วันที 29 กันยายน
2558)

No.

คณะ

ประเภทหลักสู ตร

รายชือหลักสู ตร

เริมใช้ ปี ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
พ.ศ.

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครังที
วันที
ครังที
วันที
1/2558 4/2558 20 พฤศจิกายน 2558 ม.ซ.ค. 24 ธันวาคม 2558
179/2558

หนังสื อส่ ง สกอ.

หนังสื อ สกอ. รับทราบ

เลขที
วันที
เลขที
วันที
มอช.
8 มกราคม 2559 ศธ
8 มีนาคม 2559
13/2559
0506(2)/
766

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

23 กุมภาพันธ์ 2559

17 คณะนิติศาสตร์

สมอ. 08
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตร
ประจําหลักสูตร
ภาษาไทย/หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555)

18 คณะนิติศาสตร์

สมอ. 08
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

1/2558 4/2558

20 พฤศจิกายน 2558

ม.ซ.ค. 24 ธันวาคม 2558
179/2558

มอช.
8 มกราคม 2559 ศธ
8 มีนาคม 2559
13/2559
0506(2)/
765

23 กุมภาพันธ์ 2559

19 คณะนิติศาสตร์

สมอ. 08
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชากฎหมายภาษีอากร
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

1/2558 4/2558

20 พฤศจิกายน 2558

ม.ซ.ค. 24 ธันวาคม 2558
179/2558

มอช.
8 มกราคม 2559 ศธ
7 มีนาคม 2559
13/2559
0506(2)/
671

23 กุมภาพันธ์ 2559

20 คณะนิติศาสตร์

สมอ. 08
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
ประจําหลักสูตร
และการฑูต (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)

1/2558 4/2558

20 พฤศจิกายน 2558

ม.ซ.ค. 24 ธันวาคม 2558
179/2558

มอช.
8 มกราคม 2559 ศธ
8 มีนาคม 2559
13/2559
0506(2)/
764

23 กุมภาพันธ์ 2559

21 บัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ

สมอ. 08
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

1/2558 4/2558

20 พฤศจิกายน 2558

ม.ซ.ค. 24 ธันวาคม 2558
179/2558

มอช.
8 มกราคม 2559 ศธ
7 มีนาคม 2559
13/2559
0506(2)/
669

23 กุมภาพันธ์ 2559

22 บัณฑิตวิทยาลัย
มนุษยศึกษา

สมอ. 08
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษา
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

1/2558 4/2558

20 พฤศจิกายน 2558

ม.ซ.ค. 24 ธันวาคม 2558
179/2558

มอช.
8 มกราคม 2559 ศธ
7 มีนาคม 2559
13/2559
0506(2)/
669

23 กุมภาพันธ์ 2559

23 บัณฑิตวิทยาลัย
มนุษยศึกษา

สมอ. 08
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษา
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)

1/2558 4/2558

20 พฤศจิกายน 2558

ม.ซ.ค. 24 ธันวาคม 2558
179/2558

มอช.
8 มกราคม 2559 ศธ
7 มีนาคม 2559
13/2559
0506(2)/
669

23 กุมภาพันธ์ 2559

No.

คณะ

ประเภทหลักสู ตร

รายชือหลักสู ตร

เริมใช้ ปี ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
พ.ศ.

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

หนังสื อส่ ง สกอ.

หนังสื อ สกอ. รับทราบ

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

ครังที
วันที
ครังที
วันที
1/2558 4/2558 20 พฤศจิกายน 2558 ม.ซ.ค. 24 ธันวาคม 2558
179/2558

เลขที
วันที
เลขที
วันที
มอช.
8 มกราคม 2559 ศธ
7 มีนาคม 2559
13/2559
0506(2)/
669

2/2558 1/2559

1 มีนาคม 2559

คณะ
8 มีนาคม 2559
กรรมการ
ควบคุม
8/2559

27 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2559
มอช.
4 เมษายน 2559 ศธ
220/2559
0506(2)/
1682

26 คณะบริ หารธุรกิจและ สมอ. 08
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
2/2558 1/2559
เศรษฐศาสตร์
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชา
ประจําหลักสูตร
พาณิ ชยศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษาเอซี
ซี (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

1 มีนาคม 2559

8 มีนาคม 2559
คณะ
กรรมการ
ควบคุม
8/2559

24 พฤษภาคม 2559 16 พฤษภาคม 2559
มอช.
4 เมษายน 2559 ศธ
220/2559
0506(2)
/1636

27 คณะบริ หารธุรกิจและ สมอ. 08
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเทียว
ประจําหลักสูตร
และการบริ การ (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555)

2/2558 1/2559

1 มีนาคม 2559

คณะ
8 มีนาคม 2559
กรรมการ
ควบคุม
8/2559

27 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2559
มอช.
4 เมษายน 2559 ศธ
220/2559
0506(2)/
1682

28 คณะบริ หารธุรกิจและ สมอ. 08
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

2/2558 1/2559

1 มีนาคม 2559

คณะ
8 มีนาคม 2559
กรรมการ
ควบคุม
8/2559

30 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2559
มอช.
4 เมษายน 2559 ศธ
220/2559
0506(2)/
1692

29 หลักสูตรบัณฑิต
สมอ. 08
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาลัยมนุษยศึกษา เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)

2/2558 1/2559

1 มีนาคม 2559

คณะ
8 มีนาคม 2559
กรรมการ
ควบคุม
8/2559

มอช.
4 เมษายน 2559 ศธ
6 มิถุนายน 2559 1 มิถุนายน 2559
220/2559
0506(2)/
1828

24 บัณฑิตวิทยาลัย
มนุษยศึกษา

สมอ. 08
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษา
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)

25 คณะบริ หารธุรกิจและ สมอ. 08
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ประจําหลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555)

23 กุมภาพันธ์ 2559

No.

คณะ

ประเภทหลักสู ตร

รายชือหลักสู ตร

เริมใช้ ปี ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
พ.ศ.
ครังที
วันที
2/2558 1/2559 1 มีนาคม 2559

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

หนังสื อส่ ง สกอ.

หนังสื อ สกอ. รับทราบ

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

ครังที
วันที
คณะ
8 มีนาคม 2559
กรรมการ
ควบคุม
8/2559

เลขที
วันที
เลขที
วันที
12 พฤษภาคม 2559 ส่ งคืนการ
มอช.
4 เมษายน 2559 ศธ
0506(2)/
ปรับปรุ งแก้ไข
220/2559
5134

30 บัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษาทาง
อิเล็กทรอนิกส์

สมอ. 08
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ประจําหลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555/ระบบการศึกษาทางไกล)

31 บัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษาทาง
อิเล็กทรอนิกส์

สมอ. 08
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2/2558 1/2559
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประจําหลักสูตร
การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558/ระบบ
การศึกษาทางไกล)

1 มีนาคม 2559

8 มีนาคม 2559
คณะ
กรรมการ
ควบคุม
8/2559

มอช.
4 เมษายน 2559
220/2559

32 บัณฑิตวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจ

สมอ. 08
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการท่องเทียว
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

2/2558 1/2559

1 มีนาคม 2559

8 มีนาคม 2559
คณะ
กรรมการ
ควบคุม
8/2559

11 พฤษภาคม 2559 ส่ งคืนการ
มอช.
4 เมษายน 2559 ศธ
ปรับปรุ งแก้ไข
220/2559
0506(2)/
5106

33 บัณฑิตวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจ

สมอ. 08
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
2/2558 1/2559
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการการบริ การและ
ประจําหลักสูตร
การท่องเทียว (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

1 มีนาคม 2559

8 มีนาคม 2559
คณะ
กรรมการ
ควบคุม
8/2559

11 พฤษภาคม 2559 ส่ งคืนการ
มอช.
4 เมษายน 2559 ศธ
ปรับปรุ งแก้ไข
220/2559
0506(2)/
5106

34 บัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษาทาง
อิเล็กทรอนิกส์

2/2558 1/2559
สมอ. 08
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาวิธีวทิ ยาการเรี ยนทาง
ประจําหลักสูตร
อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)

1 มีนาคม 2559

คณะ
8 มีนาคม 2559
กรรมการ
ควบคุม
8/2559

27 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2559
มอช.
4 เมษายน 2559 ศธ
220/2559
0506(2)/
1680

1 มีนาคม 2559

คณะ
8 มีนาคม 2559
กรรมการ
ควบคุม
8/2559

27 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2559
มอช.
4 เมษายน 2559 ศธ
220/2559
0506(2)/
1682

35 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมอ. 08
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)

2/2558 1/2559

No.

คณะ

ประเภทหลักสู ตร

รายชือหลักสู ตร

36 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมอ. 08
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

เริมใช้ ปี ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
พ.ศ.
ครังที
วันที
2/2558 1/2559 1 มีนาคม 2559

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

หนังสื อส่ ง สกอ.

หนังสื อ สกอ. รับทราบ

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

ครังที
วันที
คณะ
8 มีนาคม 2559
กรรมการ
ควบคุม
8/2559

เลขที
วันที
เลขที
วันที
27 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2559
มอช.
4 เมษายน 2559 ศธ
220/2559
0506(2)/
1682

37 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมอ. 08
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2/2558 1/2559
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและ
ประจําหลักสูตร
อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

1 มีนาคม 2559

คณะ
8 มีนาคม 2559
กรรมการ
ควบคุม
8/2559

มอช.
4 เมษายน 2559 ศธ
6 มิถุนายน 2559 1 มิถุนายน 2559
220/2559
0506(2)/
1828

38 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมอ. 08
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ประจําหลักสูตร
และอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555)

2/2558 1/2559

1 มีนาคม 2559

คณะ
8 มีนาคม 2559
กรรมการ
ควบคุม
8/2559

27 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2559
มอช.
4 เมษายน 2559 ศธ
220/2559
0506(2)/
1682

39 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมอ. 08
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2/2558 1/2559
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

1 มีนาคม 2559

คณะ
8 มีนาคม 2559
กรรมการ
ควบคุม
8/2559

27 พฤษภาคม 2559 19 พฤษภาคม 2559
มอช.
4 เมษายน 2559 ศธ
220/2559
0506(2)/
1681

มอช.
6 กรกฎาคม 2559
441/2559

40 บัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษาทาง
อิเล็กทรอนิกส์

สมอ. 08
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ประจําหลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2555/ระบบการศึกษาทางไกล)

2/2558

คณะ
21 มิถุนายน 2559
กรรมการ
ควบคุม
12/2559

41 บัณฑิตวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจ

สมอ. 08
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการท่องเทียว
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

2/2558

22 กรกฎาคม 2559 ศธ
25 สิ งหาคม 2559 19 สิ งหาคม 2559
คณะ
11 กรกฎาคม 2559 มอช.
0506(2)/
กรรมการ
487/2559
2851
ควบคุม
13/2559

No.

คณะ

ประเภทหลักสู ตร

รายชือหลักสู ตร

เริมใช้ ปี ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
พ.ศ.
ครังที

วันที

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

หนังสื อส่ ง สกอ.

หนังสื อ สกอ. รับทราบ

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

ครังที
วันที
เลขที
วันที
เลขที
วันที
22 กรกฎาคม 2559 ศธ
31 สิ งหาคม 2559 19 สิ งหาคม 2559
คณะ
11 กรกฎาคม 2559 มอช.
0506(2)/
กรรมการ
487/2559
2940
ควบคุม
13/2559

42 บัณฑิตวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจ

สมอ. 08
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
2/2558
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการการบริ การและ
ประจําหลักสูตร
การท่องเทียว (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

43 บัณฑิตวิทยาลัย
มนุษยศึกษา

สมอ. 08
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)

2/2558 2/2559

31 มีนาคม 2559

คณะ
7 เมษายน 2559
กรรมการ
ควบคุม
9/2559

17 มิถุนายน 2559 13 มิถุนายน 2559
มอช.
27 เมษายน 2559 ศธ
273/2559
0506(2)/
1940

44 บัณฑิตวิทยาลัย
มนุษยศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สมอ. 08
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2558)

2/2558 2/2559

31 มีนาคม 2559

คณะ
7 เมษายน 2559
กรรมการ
ควบคุม
9/2559

17 มิถุนายน 2559 13 มิถุนายน 2559
มอช.
27 เมษายน 2559 ศธ
0506(2)/
273/2559
1940

45 คณะบริ หารธุรกิจและ สมอ. 08
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์และ
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
เศรษฐศาสตร์
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

1/2559 3/2559

13 พฤษภาคม 2559

คณะ
21 มิถุนายน 2559
กรรมการ
ควบคุม
12/2559

18 สิ งหาคม 2559 15 สิ งหาคม 2559
มอช.
6 กรกฎาคม 2559 ศธ
442/2559
0506(2)/
2738

46 บัณฑิตวิทยาลัย
มนุษยศึกษา

สมอ. 08
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษา
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)

2/2558 3/2559

13 พฤษภาคม 2559 คณะ
21 มิถุนายน 2559
กรรมการ
ควบคุม
12/2559

มอช.
6 กรกฎาคม 2559
442/2559

47 บัณฑิตวิทยาลัย
มนุษยศึกษา

สมอ. 08
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
เปลียนแปลงอาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษา
ประจําหลักสูตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)

2/2558 3/2559

13 พฤษภาคม 2559 คณะ
21 มิถุนายน 2559
กรรมการ
ควบคุม
12/2559

18 สิ งหาคม 2559 15 สิ งหาคม 2559
มอช.
6 กรกฎาคม 2559 ศธ
442/2559
0506(2)/
2739

