รายชือหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปี การศึกษา 2557 (พร้อมวันทีประทับตรารับทราบจาก สกอ.)

No.

คณะ

ประเภท
หลักสู ตร

ประชุ มคณะกรรมการวิชาการ
รายชือหลักสตร
ู

เริมใช้ ปี พ.ศ.

ครังที

วันที

ประชุ มสภามหาวิทยาลัย
ครังที

วันที

หนังสื อส่ ง สกอ.
เลขที

วันที

หนังสื อ สกอ. รับทราบ
เลขที

วันที

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)
8 เมษายน 2554

1 คณะบริ หารธุรกิจและ หลักสู ตร
เศรษฐศาสตร์
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด (หลักสู ตร
นานาชาติ)

1/2554

3/2553

19 พฤศจิกายน 2553

4/2553

16 ธันวาคม 2553

มอช. 30/2554 12 มกราคม 2554

ศธ 0506(2)/4740

18 เมษายน 2554

2 คณะบริิ หารธุรกิิจและ หลักั สู ตร
เศรษฐศาสตร์
ปรับปรุ ง

หลักั สู ตรเศรษฐศาสตรบัณ
ั ฑิิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2554

3/2553

19 พฤศจิิกายน 2553

4/2553

16 ธันั วาคม 2553

มอช. 30/2554 12 มกราคม 2554

ศธ 0506(2)/2373

24 กุมภาพันั ธ์์ 2554 17 กุมภาพันั ธ์์ 2554

3 คณะบริ หารธุรกิจและ หลักสู ตร
เศรษฐศาสตร์
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

3/2554

15 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 892/2554 13 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/16348

20 ธันวาคม 2554

4 คณะบริ หารธุรกิจและ หลักสู ตร
เศรษฐศาสตร์
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (หลักสู ตร
นานาชาติ)

1/2555

3/2554

15 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 891/2554 13 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/16348

24 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2555

5 คณะบริ
คณะบรหารธุ
หารธรกิ
รกจและ
จและ หลั
หลกสู
กสตร
ตร
เศรษฐศาสตร์
ปรับปรุ ง

หลกสู
หลั
กสตรบริ
ตรบรหารธุ
หารธรกิ
รกจบณฑต
จบัณฑิต
สาขาวิชาการประกันภัย (หลักสู ตร
นานาชาติ)

1/2555

6/2554

23 พฤศจกายน
พฤศจิกายน 2554

4/2554

15 ธนวาคม
ธันวาคม 2554

มอช 38/2555 12 มกราคม 2555
มอช.

ศธ 0506(2)/5985

18 เมษายน 2555

6 คณะบริ หารธุรกิจและ หลักสู ตร
เศรษฐศาสตร์
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตร
นานาชาติ)

1/2555

6/2554

23 พฤศจิกายน 2554

4/2554

15 ธันวาคม 2554

มอช. 40/2555 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/7030

10 พฤษภาคม 2555 4 พฤษภาคม 2555

7 คณะบริ หารธุรกิจและ หลักสู ตร
เศรษฐศาสตร์
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชา
พาณิ ชยศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษาเอ
ซี ซี (หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

6/2554

23 พฤศจิกายน 2554

4/2554

15 ธันวาคม 2554

มอช. 40/2555 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/7030

10 พฤษภาคม 2555 4 พฤษภาคม 2555

8 คณะบริ หารธุรกิจและ หลักสู ตร
เศรษฐศาสตร์
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

6/2554

23 พฤศจิกายน 2554

4/2554

15 ธันวาคม 2554

มอช. 39/2555 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/7299

16 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555

9 คณะบริ หารธุรกิจและ หลักสู ตร
เศรษฐศาสตร
ศ ศส ์
ปั ปง
ปรบปรุ

1/2555
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
่ ี
ส ิ
สาขาวชาการจดการการทองเทยว
ั
และการบริ การ (หลักสู ตรนานาชาติ)

6/2554

23 พฤศจิกายน 2554

4/2554

15 ธันวาคม 2554

มอช. 41/2555 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/7301

16 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555

10 คณะบริ หารธุรกิจและ หลักสู ตร
เศรษฐศาสตร์
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
(หลักสู ตรนานาชาติ)

7/2554

26 ธันวาคม 2554

1/2555

19 มกราคม 2555

มอช. 144/2555 15 กุมภาพันธ์ 2555

ศธ 0506(2)/8380

5 มิถุนายน 2555

1/2555

1

19 ธันวาคม 2554

12 เมษายน 2555

30 พฤษภาคม 2555

รายชือหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปี การศึกษา 2557 (พร้อมวันทีประทับตรารับทราบจาก สกอ.)

No.

คณะ

ประเภท
หลักสู ตร

ประชุ มคณะกรรมการวิชาการ
รายชือหลักสตร
ู

เริมใช้ ปี พ.ศ.

ครังที

วันที

ประชุ มสภามหาวิทยาลัย
ครังที

วันที

หนังสื อส่ ง สกอ.
เลขที

วันที

หนังสื อ สกอ. รับทราบ
เลขที

วันที

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

11 คณะบริ หารธุรกิจและ หลักสู ตร
เศรษฐศาสตร์
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

7/2554

26 ธันวาคม 2554

1/2555

19 มกราคม 2555

มอช. 145/2555 15 กุมภาพันธ์ 2555

ศธ 0506(2)/8382

5 มิถุนายน 2555

30 พฤษภาคม 2555

12 คณะบริิ หารธุรกิิจและ หลักั สู ตร
เศรษฐศาสตร์
ปรับปรุ ง

หลักั สู ตรบริิ หารธุรกิิจบัณ
ั ฑิิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

7/2554

26 ธันั วาคม 2554

1/2555

19 มกราคม 2555

มอช. 146/2555 15 กุมภาพันั ธ์์ 2555

ศธ 0506(2)/9071

15 มิิถุนายน 2555

13 มิิถุนายน 2555

13 คณะบริ หารธุรกิจและ หลักสู ตร
เศรษฐศาสตร์
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

7/2554

26 ธันวาคม 2554

1/2555

19 มกราคม 2555

มอช. 148/2555 15 กุมภาพันธ์ 2555

ศธ 0506(2)/8376

5 มิถุนายน 2555

30 พฤษภาคม 2555

14 คณะบริ หารธุรกิจและ หลักสู ตร
เศรษฐศาสตร์
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

7/2554

26 ธันวาคม 2554

1/2555

19 มกราคม 2555

มอช. 147/2555 15 กุมภาพันธ์ 2555

ศธ 0506(2)/7300

16 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555

15 คณะบริ
คณะบรหารธุ
หารธรกิ
รกจและ
จและ หลั
หลกสู
กสตร
ตร
เศรษฐศาสตร์
ปรับปรุ ง

หลกสู
หลั
กสตรปรั
ตรปรชญาดุ
ชญาดษฎี
ษฎบณฑต
บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

1/2555

3/2554

15 สงหาคม
สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กนยายน
กันยายน 2554

มอช 913/2554 18 ตุตลาคม
มอช.
ลาคม 2554

ศธ 0506(2)/909

23 มกราคม 2555

19 มกราคม 2555

16 คณะศิลปศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

4/2554

22 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 941/2554 20 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/16399

22 ธันวาคม 2554

19 ธันวาคม 2554

17 คณะศิลปศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาฝรังเศสธุรกิจ
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

4/2554

22 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 939/2554 20 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/16907

30 ธันวาคม 2554

28 ธันวาคม 2554

18 คณะศิลปศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุุ ง

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
1/2555
สาขาวิชาภาษาจีนเพือเศรษฐกิ
ฐ จและ
การค้า (หลักสู ตรนานาชาติ)

6/2554

23 พฤศจิกายน 2554

4/2554

15 ธันวาคม 2554

มอช. 28/2555 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/7029

10 พฤษภาคม 2555 4 พฤษภาคม 2555

19 คณะศิลปศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสู ตร
นานาชาติ)

1/2555

6/2554

23 พฤศจิกายน 2554

4/2554

15 ธันวาคม 2554

มอช. 27/2555 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/7301

16 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555

20 คณะศิิลปศาสตร์
ป
์

หลักั สู ตร
ปรับปรุ ง

หลักั สู ตรศิิลปศาสตรบั
ป
ณ
ั ฑิิต
สาขาวิชาภาษาญีปุ่ นธุรกิจ
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

4/2554

22 สิิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันั ยายน 2554

มอช. 923/2554 19 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/8379
()

5 มิิถุนายน 2555

21 คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

3/2554

15 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 934/2554 20 ตุลาคม 2554

ศธ0506(2)/11530

26 กรกฎาคม 2555 20 กรกฎาคม 2555

2

30 พฤษภาคม 2555

รายชือหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปี การศึกษา 2557 (พร้อมวันทีประทับตรารับทราบจาก สกอ.)

No.

คณะ

ประเภท
หลักสู ตร

ประชุ มคณะกรรมการวิชาการ
รายชือหลักสตร
ู

เริมใช้ ปี พ.ศ.

ครังที

วันที

ประชุ มสภามหาวิทยาลัย
ครังที

วันที

หนังสื อส่ ง สกอ.
เลขที

วันที

หนังสื อ สกอ. รับทราบ
เลขที

วันที

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

22 คณะวิทยาศาสตร์และ หลักสู ตร
เทคโนโลยี
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

2/2554

5 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 932/2554 20 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/2198

15 กุมภาพันธ์ 2555 8 กุมภาพันธ์ 2555

23 คณะวิทิ ยาศาสตร์์และ หลักั สู ตร
เทคโนโลยี
ปรับปรุ ง

หลักั สู ตรวิิทยาศาสตรบัณ
ั ฑิิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

2/2554

5 สิิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันั ยายน 2554

มอช. 909/2554 18 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/2197

15 กุมภาพันั ธ์์ 2555 8 กุมภาพันั ธ์์ 2555

24 คณะวิทยาศาสตร์และ หลักสู ตร
เทคโนโลยี
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

2/2554

5 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 907/2554 18 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/1974

10 กุมภาพันธ์ 2555 8 กุมภาพันธ์ 2555

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1/2557
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื อสารและ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตร
นานาชาติ)
นานาชาต)

3/2556

13 ธันวาคม 2556

1/2557

16 มกราคม 2557

มอช. 103/2557 5 กุมภาพันธ์ 2557

ศธ 0506(2)/3908

3 เมษายน 2557

25 คณะวิทยาศาสตร์และ หลักสู ตร
เทคโนโลยี
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

2/2554

5 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 933/2554 20 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/2196

15 กุมภาพันธ์ 2555 8 กุมภาพันธ์ 2555

คณะวิทยาศาสตร์และ หลักสู ตร
เทคโนโลยี
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2557

3/2556

13 ธันวาคม 2556

1/2557

16 มกราคม 2557

มอช. 105/2557 5 กุมภาพันธ์ 2557

ศธ 0506(2)/4449

24 เมษายน 2557

17 เมษายน 2557

26 คณะวิทยาศาสตร์และ หลักสู ตร
เทคโนโลยี
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการวิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกิจ
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

2/2554

5 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 908/2554 18 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/16910

30 ธันวาคม 2554

28 ธันวาคม 2554

คณะวิทยาศาสตร์และ หลักสู ตร
เทคโนโลยี
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการวิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกิจ
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2557

3/2556

13 ธันวาคม 2556

1/2557

16 มกราคม 2557

มอช. 104/2557 5 กุมภาพันธ์ 2557

ศธ 0506(2)/4702

6 พฤษภาคม 2557

29 เมษายน 2557

27 คณะวิทยาศาสตร์และ หลักสู ตร
เทคโนโลย
โ โ ี
ปั ปง
ปรบปรุ

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ส ิ
สาขาวชาการจดการเทคโนโลย
ั
โ โ ี
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2556

3/2555

22 พฤศจิกายน 2555

4/2555

20 ธันวาคม 2555

มอช. 73/2556 17 มกราคม 2556

ศธ 0506(2)/5042

27 มีนาคม 2556

22 มีนาคม 2556

คณะวิทยาศาสตร์และ หลักสู ตร
เทคโนโลยี
ปรับปรุ ง

3

31 มีนาคม 2557

รายชือหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปี การศึกษา 2557 (พร้อมวันทีประทับตรารับทราบจาก สกอ.)

No.

คณะ

ประเภท
หลักสู ตร

ประชุ มคณะกรรมการวิชาการ
รายชือหลักสตร
ู

เริมใช้ ปี พ.ศ.

ครังที

วันที

ประชุ มสภามหาวิทยาลัย
ครังที

วันที

หนังสื อส่ ง สกอ.
เลขที

วันที

หนังสื อ สกอ. รับทราบ
เลขที

วันที

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

28 คณะวิทยาศาสตร์และ หลักสู ตร
เทคโนโลยี
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1/2556
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื อสารและ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตร
นานาชาต)
นานาชาติ)

3/2555

22 พฤศจิกายน 2555

4/2555

20 ธันวาคม 2555

มอช. 72/2556 17 มกราคม 2556

ศธ 0506(2)/5808

11 เมษายน 2556

5 เมษายน 2556

29 คณะวิทยาศาสตร์และ หลักสู ตร
เทคโนโลยี
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2556

3/2555

22 พฤศจิกายน 2555

4/2555

20 ธันวาคม 2555

มอช. 71/2556 17 มกราคม 2556

ศธ 0506(2)/5000

27 มีนาคม 2556

22 มีนาคม 2556

30 คณะวิทยาศาสตร์และ หลักสู ตร
เทคโนโลยี
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2556

3/2555

22 พฤศจิกายน 2555

4/2555

20 ธันวาคม 2555

มอช. 70/2556 17 มกราคม 2556

ศธ 0506(2)/4998

27 มีนาคม 2556

22 มีนาคม 2556

31 คณะวิทยาศาสตร์และ หลักสู ตร
เทคโนโลยี
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์
(หลักสตรนานาชาติ
(หลกสู
ตรนานาชาต))

1/2556

3/2555

22 พฤศจิกายน 2555

4/2555

20 ธันวาคม 2555

มอช. 75/2556 17 มกราคม 2556

ศธ 0506(2)/5000

27 มีนาคม 2556

22 มีนาคม 2556

32 คณะวิทยาศาสตร์และ หลักสู ตร
เทคโนโลยี
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2556

3/2555

22 พฤศจิกายน 2555

4/2555

20 ธันวาคม 2555

มอช. 74/2556 17 มกราคม 2556

ศธ 0506(2)/4998

27 มีนาคม 2556

22 มีนาคม 2556

33 คณะวิทยาศาสตร์และ หลักสู ตร
เทคโนโลยี
ปรับปรุ ง

1/2556
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื อสารและ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตร
นานาชาติ)

3/2555

22 พฤศจิกายน 2555

4/2555

20 ธันวาคม 2555

มอช. 85/2556 18 มกราคม 2556

ศธ 0506(2)/5829

11 เมษายน 2556

5 เมษายน 2556

15 มีนาคม 2554

34 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสู ตรใหม่ หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2554

3/2553

19 พฤศจิกายน 2553

4/2553

16 ธันวาคม 2553

มอช. 40/2554 14 มกราคม 2554

ศธ 0506(2)/3770

23 มีนาคม 2554

35 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

5/2554

18 พฤศจิกายน 2554

4/2554

15 ธันวาคม 2554

มอช. 31/2555 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/7302

16 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555

36 คณะวิศิ วกรรมศาสตร์์ หลักั สู ตร
ปรับปรุ ง

หลักั สู ตรวิิศวกรรมศาสตรบัณ
ั ฑิิต 1/2555
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
(หลักสู ตรนานาชาติ)

5/2554

18 พฤศจิิกายน 2554

4/2554

15 ธันั วาคม 2554

มอช. 29/2555 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/7302
()

16 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555

4

รายชือหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปี การศึกษา 2557 (พร้อมวันทีประทับตรารับทราบจาก สกอ.)

No.

คณะ

ประเภท
หลักสู ตร

ประชุ มคณะกรรมการวิชาการ
รายชือหลักสตร
ู

เริมใช้ ปี พ.ศ.

ครังที

วันที

ประชุ มสภามหาวิทยาลัย
ครังที

วันที

หนังสื อส่ ง สกอ.
เลขที

วันที

หนังสื อ สกอ. รับทราบ
เลขที

วันที

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

37 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1/2555
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสู ตรนานาชาติ)

5/2554

18 พฤศจิกายน 2554

4/2554

15 ธันวาคม 2554

มอช. 30/2555 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/7302

16 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555

38 คณะวิศิ วกรรมศาสตร์์ หลักั สู ตร
ปรับปรุ ง

หลักั สู ตรวิิศวกรรมศาสตรบัณ
ั ฑิิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
และอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสู ตร
นานาชาติ)

1/2555

5/2554

18 พฤศจิิกายน 2554

4/2554

15 ธันั วาคม 2554

มอช. 32/2555 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/7302

16 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555

39 คณะนิเทศศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

4/2554

22 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 896/2554 13 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/16408

22 ธันวาคม 2554

19 ธันวาคม 2554

40 คณะนิเทศศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื อสารผ่านสื อใหม่
(หลักสตรนานาชาติ
(หลกสู
ตรนานาชาต))

1/2555

4/2554

22 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 897/2554 13 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/801

20 มกราคม 2555

13 มกราคม 2555

41 คณะนิเทศศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสื อสารการแสดง
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

4/2554

22 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 937/2554 20 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/800

20 มกราคม 2555

13 มกราคม 2555

42 คณะนิเทศศาสตร์

หลักสู ตรใหม่ หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

4/2554

22 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 915/2554 18 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/16400

22 ธันวาคม 2554

19 ธันวาคม 2554

43 คณะนิเทศศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

1/2555

4/2554

22 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 912/2554 18 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/2194

15 กุมภาพันธ์ 2555 8 กุมภาพันธ์ 2555

44 คณะนิเทศศาสตร์

หลักสู ตรใหม่ หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากระบวนจินตภาพ
คอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

4/2554

22 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 914/2554 18 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/2877

23 ธันวาคม 2554

45 คณะนิติศาสตร์

หลักสู ตร
ปปรบปรุ
ั ปง

หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต

1/2555

3/2554

15 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 910/2554 18 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/7580

18 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555

46 คณะนิติศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
และการฑูต (หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2554

1/2554

8 เมษายน 2554

2/2554

19 พฤษภาคม 2554

มอช. 496/2554 15 มิถุนายน 2554

ศธ 0506(2)/14750

17 พฤศจิกายน 2554 9 พฤศจิกายน 2554

หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโฆษณา (หลักสู ตร
นานาชาติ)

5

22 กุมภาพันธ์ 2555

รายชือหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปี การศึกษา 2557 (พร้อมวันทีประทับตรารับทราบจาก สกอ.)

No.

คณะ

ประเภท
หลักสู ตร

ประชุ มคณะกรรมการวิชาการ
รายชือหลักสตร
ู

เริมใช้ ปี พ.ศ.

ครังที

วันที

ประชุ มสภามหาวิทยาลัย
ครังที

วันที

หนังสื อส่ ง สกอ.
เลขที

วันที

หนังสื อ สกอ. รับทราบ
เลขที

วันที

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

47 คณะนิติศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายภาษีอากร
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

3/2554

15 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 921/2554 19 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/2673

22 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2555

48 คณะนิิติศาสตร์์

หลักั สู ตร
ปรับปรุ ง

หลักั สู ตรนิิติศาสตรมหาบัณ
ั ฑิิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสู ตร
ภาษาไทย)

1/2555

3/2554

15 สิิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันั ยายน 2554

มอช. 911/2554 18 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/7579

17 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555

49 คณะนิติศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายมหาชน
(หลักสู ตรภาษาไทย)

1/2555

รอบ 1 3/2554, รอบ 1 15 สิ งหาคม 2554, รอบ 1
รอบ 1 22 กันยายน 2554, รอบ 1 มอช.
รอบ 2 1/2555 รอบ 2 23 สิ งหาคม 2555 3/2554, รอบ รอบ 2 20 กันยายน 2555 924/2554,
2 3/2555
รอบ 2 มอช.
788/2555

รอบ 1 19 ตุลาคม 2554,
รอบ 2 4 ตุลาคม 2555

19 พฤศจิกายน 2555
รอบ 1 ศธ 0506(2)/7442, รอบ 1
รอบ 2 ศธ
17 พฤษภาคม
0506(2)/17769
2555,รอบ 2
21 พฤศจิกายน 2555

50 คณะนิติศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสู ตร
นานาชาติ)
นานาชาต)

1/2555

รอบ 1 3/2554, รอบ 1 15 สิ งหาคม 2554, รอบ 1
รอบ 1 22 กันยายน 2554, รอบ 1
รอบ 1 19 ตุลาคม 2554,
รอบ 2 1/2555 รอบ 2 23 สิ งหาคม 2555 3/2554, รอบ รอบ 2 20 กันยายน 2555 มอช.
รอบ 2 4 ตุลาคม 2555
2 3/2555
922/2554
922/2554,
รอบ 2
มอช. 787/2555

รอบ 1 ศธ 0506(2)/7442, รอบ 1
19 พฤศจิกายน 2555
รอบ 2 ศธ
17 พฤษภาคม 2555,
0506(2)/17770
รอบ 2
21 พฤศจิกายน 2555

51 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

3/2554

15 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 930/2554 20 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/16911

30 ธันวาคม 2554

28 ธันวาคม 2554

52 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

3/2554

15 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 931/2554 20 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/16329

20 ธันวาคม 2554

19 ธันวาคม 2554

53 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสูู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อาหาร (หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

7/2554

26 ธันวาคม 2554

1/2555

19 มกราคม 2555

มอช. 149/2555 15 กุุมภาพันธ์ 2555

ศธ 0506(2)/8378
()

5 มิถุนายน 2555

30 พฤษภาคม
ฤ
2555

54 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อาหาร (หลกสู
(หลักสตรนานาชาติ
ตรนานาชาต))

1/2555

7/2554

26 พฤศจิกายน 2554

1/2555

19 มกราคม 2555

มอช. 150/2555 15 กุมภาพันธ์ 2555

ศธ 0506(2)/8379

5 มิถุนายน 2555

30 พฤษภาคม 2555

1/2554

3/2553

19 พฤศจิกายน 2553

4/2553

16 ธันวาคม 2553

มอช. 31/2554 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/3772

23 มีนาคม 2554

15 มีนาคม 2554

55 คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

หลักสู ตรใหม่ หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
(หลักสู ตรนานาชาติ)

6

รายชือหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปี การศึกษา 2557 (พร้อมวันทีประทับตรารับทราบจาก สกอ.)

No.

คณะ

ประเภท
หลักสู ตร

ประชุ มคณะกรรมการวิชาการ
รายชือหลักสตร
ู

เริมใช้ ปี พ.ศ.

ครังที

วันที

ประชุ มสภามหาวิทยาลัย
ครังที

วันที

หนังสื อส่ ง สกอ.
เลขที

วันที

หนังสื อ สกอ. รับทราบ
เลขที

วันที

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

56 คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

หลักสู ตรใหม่ หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบภายใน
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2554

3/2553

19 พฤศจิกายน 2553

4/2553

16 ธันวาคม 2553

มอช. 32/2554 12 มกราคม 2554

ศธ 0506(2)/3630

22 มีนาคม 2554

17 มีนาคม 2554

57 คณะสถาปัปั ตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

หลักั สู ตร
ปรับปรุ ง

หลักั สู ตรสถาปัปั ตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
ภายใน (หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

3/2554

15 สิิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันั ยายน 2554

มอช. 920/2554 19 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/5640

10 เมษายน 2555

16 มีีนาคม 2555

58 คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรสถาปั ตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

3/2554

15 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 919/2554 19 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/5639

10 เมษายน 2555

16 มีนาคม 2555

59 คณะดนตรี

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (หลักสู ตร
นานาชาติ)

1/2555

7/2554

26 ธันวาคม 2554

1/2555

19 มกราคม 2555

มอช. 142/2555 15 กุมภาพันธ์ 2555

ศะ0506(2)/8379

5 มิถุนายน 2555

30 พฤษภาคม 2555

60 คณะดนตร
คณะดนตรี

หลกสู
หลั
กสตร
ตร
ปรับปรุ ง

หลกสู
หลั
กสตรดริ
ตรดุรยางคศาสตรบณฑต
ยางคศาสตรบัณฑิต
1/2555
สาขาวิชาการแสดงดนตรี (หลักสู ตร
นานาชาติ)

7/2554

26 ธนวาคม
ธันวาคม 2554

1/2555

19 มกราคม 2555

มอช 143/2555 15 กุกมภาพั
มอช.
มภาพนธ
นธ์ 2555

ศธ0506(2)/11937

7 สงหาคม
สิ งหาคม 2555

1 สงหาคม
สิ งหาคม 2555

61 บัณฑิตวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจ

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2554

3/2553

19 พฤศจิกายน 2553

4/2553

16 ธันวาคม 2553

มอช. 42/2554 14 มกราคม 2554

ศธ 0506(2)/4741

18 เมษายน 2554

8 เมษายน 2554

62 บัณฑิตวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจ

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรนานาชาติ) ณ ศูนย์
การศึกษา เอแบคซิ ตี แคมปั ส

1/2555

3/2553

19 พฤศจิกายน 2553

4/2553

16 ธันวาคม 2553

มอช. 42/2554 14 มกราคม 2554

ศธ 0506(2)/4741

18 เมษายน 2554

8 เมษายน 2554

63 บัณฑิตวิทยาลัย
บริ หารธุุรกิจ

หลักสู ตร
ปรับปรุุ ง

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่องเทียว
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

3/2554

15 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 893/2554 13 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/4092

19 มีนาคม 2555

5 มีนาคม 2555

64 บัณฑิตวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจ

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต
1/2555
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการ
จัดการ (หลักสู ตรนานาชาติ)

6/2554

23 พฤศจิกายน 2554

4/2554

15 ธันวาคม 2554

มอช. 34/2555 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/5984

18 เมษายน 2555

12 เมษายน 2555

65 บัณ
ั ฑิิตวิทิ ยาลัยั
บริ หารธุรกิจ

หลักั สู ตร
ปรับปรุ ง

หลักั สู ตรวิิทยาศาสตรมหาบัณ
ั ฑิิต
สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการ
การลงทุน (หลักสู ตรนานาชาติ)

6/2554

23 พฤศจิิกายน 2554

4/2554

15 ธันั วาคม 2554

มอช. 26/2555 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/7303
()

16 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555

1/2555

7

รายชือหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปี การศึกษา 2557 (พร้อมวันทีประทับตรารับทราบจาก สกอ.)

No.

คณะ

ประเภท
หลักสู ตร

ประชุ มคณะกรรมการวิชาการ
รายชือหลักสตร
ู

เริมใช้ ปี พ.ศ.

ครังที

วันที

ประชุ มสภามหาวิทยาลัย
ครังที

วันที

หนังสื อส่ ง สกอ.
เลขที

วันที

หนังสื อ สกอ. รับทราบ
เลขที

วันที

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

66 บัณฑิตวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจ

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

6/2554

23 พฤศจิกายน 2554

4/2554

15 ธันวาคม 2554

มอช. 36/2555 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/7303

16 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555

67 บัณ
ั ฑิิตวิทิ ยาลัยั
บริ หารธุรกิจ

หลักั สู ตร
ปรับปรุ ง

หลักั สู ตรปรั
ั ฑิิต
ป ัชญาดุษฎีีบณ
สาขาวิชาการพัฒนาองค์การ
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

6/2554

23 พฤศจิิกายน 2554

4/2554

15 ธันั วาคม 2554

มอช. 35/2555 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/7303

16 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555

68 บัณฑิตวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจ

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
1/2555
สาขาวิชาการจัดการการบริ การและ
การท่องเทียว (หลักสู ตรนานาชาติ)

3/2554

15 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 894/2554 13 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/8833

13 มิถุนายน 2555

10 มิถุนายน 2555

69 คณะปรัชญาและ
ศาสนา

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสู ตร
นานาชาติ)

1/2555

4/2554

22 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 889/2554 13 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/16398

22 ธันวาคม 2554

19 ธันวาคม 2554

70 คณะปรั
คณะปรชญาและ
ชญาและ
ศาสนา

หลกสู
หลั
กสตร
ตร
ปรับปรุ ง

หลกสู
หลั
กสตรศิ
ตรศลปศาสตรมหาบณฑต
ลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา (หลักสู ตร
นานาชาติ)

1/2555

4/2554

22 สงหาคม
สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กนยายน
กันยายน 2554

มอช 887/2554 13 ตุตลาคม
มอช.
ลาคม 2554

ศธ 0506(2)/2672

22 กุกมภาพั
มภาพนธ
นธ์ 2555 22 กุกมภาพั
มภาพนธ
นธ์ 2555

71 คณะปรัชญาและ
ศาสนา

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาปรัชญา (หลักสู ตร
นานาชาติ)

1/2555

4/2554

22 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 888/2554 13 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/16222

16 ธันวาคม 2554

13 ธันวาคม 2554

72 คณะปรัชญาและ
ศาสนา

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสู ตร
นานาชาติ)

1/2555

4/2554

22 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 890/2554 13 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/16221

16 ธันวาคม 2554

13 ธันวาคม 2554

73 บัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์

หลักสูู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสูู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2556

2/2555

15 พฤศจิ
ฤ กายน 2555

4/2555

20 ธันวาคม 2555

มอช. 68/2556 17 มกราคม 2556

ศธ 0506(2)/4198
()

14 มีนาคม 2556

12 มีนาคม 2556

74 บัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
(หลักสตรนานาชาติ
(หลกสู
ตรนานาชาต))

1/2556

2/2555

15 พฤศจิกายน 2555

4/2555

20 ธันวาคม 2555

มอช. 69/2556 17 มกราคม 2556

ศธ 0506(2)/4197

14 มีนาคม 2556

12 มีนาคม 2556

75 บัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษา
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2556

1/2555

23 สิ งหาคม 2555

3/2555

20 กันยายน 2555

มอช. 789/2555 4 ตุลาคม 2555

ศธ 0506(2)/17767

21 พฤศจิกายน 2555 19 พฤศจิกายน 2555

8

รายชือหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปี การศึกษา 2557 (พร้อมวันทีประทับตรารับทราบจาก สกอ.)

No.

คณะ

ประเภท
หลักสู ตร

ประชุ มคณะกรรมการวิชาการ
รายชือหลักสตร
ู

เริมใช้ ปี พ.ศ.

ครังที

วันที

ประชุ มสภามหาวิทยาลัย
ครังที

วันที

หนังสื อส่ ง สกอ.
เลขที

วันที

หนังสื อ สกอ. รับทราบ
เลขที

วันที

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

76 บัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาศาสตร์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษา
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

4/2554

22 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 938/2554 20 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/3443

8 มีนาคม 2555

5 มีนาคม 2555

77 บัณ
ั ฑิิตวิทิ ยาลัยั
ศึกษาศาสตร์

หลักั สู ตร
ปรับปรุ ง

หลักั สู ตรปรั
ั ฑิิต
ป ัชญาดุษฎีีบณ
สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาํ ปรึ กษา
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2556

3/2555

22 พฤศจิิกายน 2555

4/2555

20 ธันั วาคม 2555

มอช. 76/2556 17 มกราคม 2556

ศธ 0506(2)/4997

27 มีีนาคม 2556

22 มีีนาคม 2556

78 บัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(หลักสู ตรนานาชาติ)

1/2555

4/2554

22 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 936/2554 20 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/725

18 มกราคม 2555

13 มกราคม 2555

79 บัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรใหม่ หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื อสารมวลชนขันสู ง
ภาษาอังกฤษ

2/2553

1/2553

27 เมษายน 2553

2/2553

20 พฤษภาคม 2553

มอช. 526/2553 11 มิถุนายน 2553

ศธ 0506(2)/14405

8 พฤศจิกายน 2553 4 พฤศจิกายน 2553

80 บับณฑตวทยาลย
ณฑิตวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ

หลกสู
หลั
กสตร
ตร
ปรับปรุ ง

1/2555

4/2554

22 สงหาคม
สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กนยายน
กันยายน 2554

มอช 935/2554 20 ตุตลาคม
มอช.
ลาคม 2554

ศธ 0506(2)/15300

30 พฤศจกายน
พฤศจิกายน 2554 29 พฤศจกายน
พฤศจิกายน 2554

81 บัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษาทาง
อิเล็ก็ ทรอนิกส์์

หลักสู ตรใหม่ หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนและเทคโนโลยี
(หลักสู ตรนานาชาติ/ระบบ
การศึกษาทางไกล)

1/2555

2/2554

5 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 926/2554 19 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/12847

19 สิ งหาคม 2556

บัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษาทาง
อิเล็กทรอนิกส์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนและเทคโนโลยี
(หลักสู ตรนานาชาติ/ระบบ
การศึกษาทางไกล)

1/2557

1/2557

1 มีนาคม 2557

2/2557

20 มีนาคม 2557

มอช. 249/2557 10 เมษายน 2557

อยูร่ ะหว่างการรับรอง
หลักสู ตรจาก สกอ.

อยูร่ ะหว่างการ
อยูร่ ะหว่างการ
รับรองหลักสู ตรจาก รับรองหลักสู ตรจาก
สกอ.
สกอ.

82 บัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษาทาง
อิเล็กทรอนิกส์

หลักสู ตร
ปรับปรุ ง

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตร
นานาชาติ)

1/2555

6/2554

23 พฤศจิกายน 2554

4/2554

15 ธันวาคม 2554

มอช. 33/2555 12 มกราคม 2555

ศธ 0506(2)/14018

10 กันยายน 2555

7 กันยายน 2555

83 บัณ
ั ฑิิตวิทิ ยาลัยั
การศึกษาทาง
อิเล็กทรอนิกส์

หลักั สู ตร
ปรับปรุ ง

หลักั สู ตรวิิทยาศาสตรมหาบัณ
ั ฑิิต 1/2556
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสาร (หลักสู ตรนานาชาติ/
ระบบการศึกษาทางไกล)

1/2555

23 สิิ งหาคม 2555

3/2555

20 กันั ยายน 2555

มอช. 783/2555 4 ตุลาคม 2555

ศธ 0506(2)/12846
()

19 สิิ งหาคม 2556

15 สิิ งหาคม 2556

หลกสู
หลั
กสตรปรั
ตรปรชญาดุ
ชญาดษฎี
ษฎบณฑต
บณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(หลักสุ ตรนานาชาติ)

9

15 สิ งหาคม 2556

รายชือหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปี การศึกษา 2557 (พร้อมวันทีประทับตรารับทราบจาก สกอ.)

No.

คณะ

ประเภท
หลักสู ตร

ประชุ มคณะกรรมการวิชาการ
รายชือหลักสตร
ู

เริมใช้ ปี พ.ศ.

ครังที

วันที

ประชุ มสภามหาวิทยาลัย
ครังที

วันที

หนังสื อส่ ง สกอ.
เลขที

วันที

หนังสื อ สกอ. รับทราบ
เลขที

วันที

วันที สกอ. รับทราบ
(วันทีประทับตรา)

1/2555

2/2554

5 สิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันยายน 2554

มอช. 925/2554 19 ตุลาคม 2554

อยูร่ ะหว่างการรับรอง
หลักสู ตรจาก สกอ.

อยูร่ ะหว่างการ
อยูร่ ะหว่างการ
รับรองหลักสู ตรจาก รับรองหลักสู ตรจาก
สกอ.
สกอ.

หลักั สู ตรปรั
ั ฑิิต
1/2555
ป ัชญาดุษฎีีบณ
สาขาวิชาวิธีวิทยาการเรี ยนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสู ตรนานาชาติ)

2/2554

5 สิิ งหาคม 2554

3/2554

22 กันั ยายน 2554

มอช. 895/2554 13 ตุลาคม 2554

ศธ 0506(2)/8836

13 มิิถุนายน 2555

84 บัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษาทาง
อิเล็กทรอนิกส์

หลักสู ตรใหม่ หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการสอนและเทคโนโลยี
(หลักสู ตรนานาชาติ)

85 บัณ
ั ฑิิตวิทิ ยาลัยั
การศึกษาทาง
อิเล็กทรอนิกส์

หลักั สู ตร
ปรับปรุ ง

10

10 มิิถุนายน 2555

