ลําดับ
1
2
3

ชื่อสถาบัน

ชื่อหลักสูตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ฉบับปี พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2543

4

5
6
7
8

สาขา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักสูตรวิชาศึกษาทัว่ ไป
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.
2543

สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่ และ
สิง่ ทอ

รับทราบ / เห็นชอบ

ชนิดหลักสูตร

9 พฤศจิกายน 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
19 ธันวาคม 2554 ปรับปรุงแก้ ไขเล็กน้ อย

10 ตุลาคม 2554

10 ตุลาคม 2554
17 กุมภาพันธ์ 2555
17 กุมภาพันธ์ 2555
26 มีนาคม 2555

3 เมษายน 2555

การรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสืออ้างอิงจาก
ก.พ.
นร 1004.3/170 ลว. 20 มีนาคม 2555
นร 1004.3/170 ลว. 20 มีนาคม 2555

ปรับปรุงแก้ ไขเล็กน้ อย

นร 1004.3/170 ลว. 20 มีนาคม 2555

ปรับปรุงแก้ ไขเล็กน้ อย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

นร 1004.3/170 ลว. 20 มีนาคม 2555
นร 1004.3/89 ลว. 17 เมษายน 2556
นร 1004.3/430 ลว. 17 กรกฎาคม 2555
นร 1004.3/430 ลว. 17 กรกฎาคม 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เดิม ศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่
นร 1004.3/430 ลว. 17 กรกฎาคม 2555
และสิง่ ทอ)

9

10
11
12
13
14
15
16

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิลปบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุริจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต

17
18
19

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

นิติศาสตรบัณฑิต

20
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

สาขาวิชาการออกแบบภายใน
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

นิเทศศาสตรบัณฑิต

11 พฤษภาคม 2555
11 พฤษภาคม 2555
10 มิถนุ ายน 2555
10 มิถนุ ายน 2555
10 มิถนุ ายน 2555

สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
สาขาวิชาภาพยนตร์ วิชาโท
ภาพยนตร์
สาขาวิชาการโฆษณา วิชาโทการ
โฆษณา
สาขาวิชาการสื่อสารตรา วิชาโท
การสื่อสารตรา
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ วิชาโท
วารสารศาสตร์
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ วิชาโท
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เดิม
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบตกแต่งภายใน ฉบับ พ.ศ. 2550)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
นร 1004.3/715 ลว. 24 พฤศจิกายน 2557
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
นร 1004.3/715 ลว. 24 พฤศจิกายน 2557
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
นร 1004.3/715 ลว. 24 พฤศจิกายน 2557
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

4 ตุลาคม 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

1 สิงหาคม 2555

หลัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

นร 1004.3/441 ลว. 27 สิงหาคม 2557
นร 1004.3/441 ลว. 27 สิงหาคม 2557

4 ตุลาคม 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

นร 1004.3/441 ลว. 27 สิงหาคม 2557

4 ตุลาคม 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

นร 1004.3/441 ลว. 27 สิงหาคม 2557

4 ตุลาคม 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

นร 1004.3/441 ลว. 27 สิงหาคม 2557

4 ตุลาคม 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

นร 1004.3/441 ลว. 27 สิงหาคม 2557

4 ตุลาคม 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

นร 1004.3/441 ลว. 27 สิงหาคม 2557

การรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสืออ้างอิงจาก
กคศ.

ลําดับ
21
22
23
24
25

26
27
28

ชื่อสถาบัน

ชื่อหลักสูตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ

29
30
31
32
33
34

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและ
ระบบอินเทอร์เน็ต
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

35

36
37
38
39
40

ชนิดหลักสูตร

24 กันยายน 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
12 ตุลาคม 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
31 ตุลาคม 2555
2554
25 ตุลาคม 2555 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

การรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสืออ้างอิงจาก
ก.พ.
นร 1004.3/441 ลว. 27 สิงหาคม 2557
นร 1004.3/441 ลว. 27 สิงหาคม 2557
นร 1004.3/129 ลว. 17 มีนาคม 2557
นร 1004.3/129 ลว. 17 มีนาคม 2557

หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 (เดิม นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นร 1004.3/129 ลว. 17 มีนาคม 2557
สาขาวิชาการสื่อสารระหว่างบุคคล)
นร 1004.3/129 ลว. 17 มีนาคม 2557
28 ธันวาคม 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
นร 1004.3/129 ลว. 17 มีนาคม 2557
7 พฤศจิกายน 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เดิม
19 พฤศจิกายน 2555
นร 1004.3/129 ลว. 17 มีนาคม 2557
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
28 พฤศจิกายน 2555
นร 1004.3/129 ลว. 17 มีนาคม 2557
2555
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
28 พฤศจิกายน 2555
นร 1004.3/129 ลว. 17 มีนาคม 2557
2555
31 ตุลาคม 2555

31 ตุลาคม 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

นร 1004.3/129 ลว. 17 มีนาคม 2557

25 ตุลาคม 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

นร 1004.3/129 ลว. 17 มีนาคม 2557

7 พฤศจิกายน 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

นร 1004.3/129 ลว. 17 มีนาคม 2557

หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
นร 1004.3/129 ลว. 17 มีนาคม 2557
2555
หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
19 พฤศจิกายน 2555 2555 (เดิม นิเทศศาสตรบัณฑิต
นร 1004.3/129 ลว. 17 มีนาคม 2557
สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
นร 1004.3/129 ลว. 17 มีนาคม 2557
12 ตุลาคม 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
นร
1004.3/129 ลว. 17 มีนาคม 2557
7 พฤศจิกายน 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
19 พฤศจิกายน 2555

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
และภัตตาคาร
สาขาวิชาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
และมัลติมีเดีย

16 มกราคม 2556

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นิเทศศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ วิชา
โทการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

1 กุมภาพันธ์ 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
22 มีนาคม 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

41
42

รับทราบ / เห็นชอบ

หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
22 มีนาคม 2555 2555
16 มกราคม 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

นร 1004.3/19 ลว. 14 มกราคม 2557
นร 1004.3/19 ลว. 14 มกราคม 2557

หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555
นร 1004.3/19 ลว. 14 มกราคม 2557
นร 1004.3/19 ลว. 14 มกราคม 2557
นร 1004.3/19 ลว. 14 มกราคม 2557

การรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสืออ้างอิงจาก
กคศ.

ลําดับ

ชื่อสถาบัน

ชื่อหลักสูตร

สาขา

43
44
45

รับทราบ / เห็นชอบ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารสากล
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การจัดการมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ
สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
13 กุมภาพันธ์ 2557 2556
13 มีนาคม 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การจัดการมหาบัณฑิต
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

นวัตกรรมธุรกิจ
การสือสารการตลาดดิจิทัล
การเงิน
การตลาด ฉบับปี พ.ศ.2554

9 ตุลาคม 2557
23 กันยายน 2557
23 กันยายน 2557
21 พฤศจิกายน 2557

บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิง
และการผลิต

47

29 พฤษภาคม 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
28 สิงหาคม 2556

48

51
52
53
54
55

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
56
57
58
59
60

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

61
62
63

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

64
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
65
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสืออ้างอิงจาก
ก.พ.

การรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสืออ้างอิงจาก
กคศ.

หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
นร 1004.3/748 ลว. 19 ธันวาคม 2557
17 เมษายน 2556 2555 (เดิม นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
28 มิถุนายน 2556 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
นร.1004.3/492 ลว. 30 กรกฎาคม 2556

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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49
50

ชนิดหลักสูตร

3 ตุลาคม 2556

นร.1004.3/492 ลว. 30 กรกฎาคม 2556

หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

นร 1004.3/203 ลว. 6 พฤษภาคม 2558

ศธ 0206.6/436 ลว. 27 มีนาคม 2558

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

นร 1004.3/252 ลว. 28 พฤษภาคม 2557

ศธ 0206.6/1945 ลว. 27 พฤษภาคม 2557

นร 1004.3/364 ลว. 1 สิงหาคม 2557
นร 1004.3/545 ลว. 29 กันยายน 2557

ศธ 0206.6/1946 ลว. 27 พฤษภาคม 2557
ศธ 0206.6/2016 ลว. 28 พฤษภาคม 2557

นร 1004.3/729 ลว. 1 ธันวาคม 2557
นร 1004.3/729 ลว. 1 ธันวาคม 2557
นร 1004.3/729 ลว. 1 ธันวาคม 2557
นร 1004.3/9 ลว. 9 มกราคม 2558

ศธ 0206.6/111 ลว 30 มกราคม 2558
ศธ 0206.6/111 ลว 30 มกราคม 2558
ศธ 0206.6/111 ลว 30 มกราคม 2558
ศธ 0206.6/411 ลว. 27 มีนาคม 2558

นร 1004.3/87 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2558
นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558

ศธ 0206.6/454 ลว. 27 มีนาคม 2558
ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558

นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558

ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558

นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558
นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558

ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558
ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558

นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558
นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558

ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558
ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558

นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558

ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558

นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558
นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558

ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558
ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558

นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558

ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558

นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558

ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558

หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย

21 พฤศจิกายน 2557 ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย
16 กุมภาพันธ์ 2558 หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
16 กุมภาพันธ์ 2558 หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2557
นิเทศศาสตรบัณฑิต
การโฆษณา ฉบับปี พ.ศ. 2555
16 กุมภาพันธ์ 2558 ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย
นิเทศศาสตบัณฑิต
ฉบับปี พ.ศ. 2555
บัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2554
16 กุมภาพันธ์ 2558 ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 16 กุมภาพันธ์ 2558 ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย
2553
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี พ.ศ.
16 กุมภาพันธ์ 2558 ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย
2553
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
16 กุมภาพันธ์ 2558 ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี
24 กุมภาพันธ์ 2558 ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย
พ.ศ. 2554
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 24 กุมภาพันธ์ 2558 ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย
2553
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
การออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับปี
24 กุมภาพันธ์ 2558 ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย
พ.ศ. 2555

ลําดับ

ชื่อสถาบัน

66

ชื่อหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
67

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

68

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

69

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

70
71
72
73
74
75
76

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
77

82
83

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์และ
รายการโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพยนตร์และโทรทัศน์

บริหารธุรกิจบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
สาขาวิชาการวางแผนการเงินและ
การลงทุน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

84

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

24 กุมภาพันธ์ 2558 ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย

นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558

ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558

24 กุมภาพันธ์ 2558 ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย

นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558

ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558

ชนิดหลักสูตร

17 มีนาคม 2558

ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย

นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558

ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558

17 มีนาคม 2558

ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย

นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558

ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558

นร 1004.3/242 ลว. 4 มิถุนายน 2558
นร 1004.3/242 ลว. 4 มิถุนายน 2558
นร 1004.3/467 ลว. 23 พฤศจิกายน 2558
นร 1004.3/467 ลว. 23 พฤศจิกายน 2558
นร 1004.3/467 ลว. 23 พฤศจิกายน 2558
นร 1004.3/307 ลว. 27 กันยายน 2559

ศธ 0206.6/1084 ลว. 25 สิงหาคม 2558
ศธ 0206.6/1084 ลว. 25 สิงหาคม 2558
ศธ 0206.6/72 ลว. 25 มกราคม 2559
ศธ 0206.6/72 ลว. 25 มกราคม 2559
ศธ 0206.6/72 ลว. 25 มกราคม 2559
ศธ 0206.6/719 ลว. 17 ตุลาคม 2559

นร 1004.3/392 ลว. 22 ธันวาคม 2559

ศธ 0206.6/52 ลว.20 มกราคม 2560

นร 1004.3/392 ลว. 22 ธันวาคม 2559

ศธ 0206.6/52 ลว.20 มกราคม 2560

นร 1004.3/392 ลว. 22 ธันวาคม 2559
นร 1004.3/392 ลว. 22 ธันวาคม 2559
นร 1004.3/12 ลว. 16 มกราคม 2560

ศธ 0206.6/52 ลว.20 มกราคม 2560
ศธ 0206.6/52 ลว.20 มกราคม 2560
ศธ 0206.6/137 ลว.21 กุมภาพันธ์ 2560

นร 1004.3/12 ลว. 16 มกราคม 2560
นร 1004.3/80 ลว.17 มีนาคม 2560

ศธ 0206.6/137 ลว.21 กุมภาพันธ์ 2560
ศธ 0206.6/172 ลว.7 มีนาคม 2560

นร 1004.3/80 ลว.17 มีนาคม 2560

ศธ 0206.6/172 ลว.7 มีนาคม 2560

8 เมษายน 2558 ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย
8 เมษายน 2558 ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย
18 กันยายน 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
18 กันยายน 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
18 กันยายน 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
29 มิถุนายน 2559 ใหม่ พ.ศ.2559
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตร
นานาชาติ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 หลักสูตร
15 สิงหาคม 2559
นานาชาติ
12 ตุลาคม 2559 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
8 สิงหาคม 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
15 สิงหาคม 2559

28 ตุลาคม 2559 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
15 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
1 ธันวาคม 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสื่อสารตรา

20 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

บริหารธุรกิจบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

18 เมษายน 2560
18 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
85

24 กุมภาพันธ์ 2558 ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย

การรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสืออ้างอิงจาก การรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสืออ้างอิงจาก
ก.พ.
กคศ.
นร 1004.3/225 ลว. 22 พฤษภาคม 2558 ศธ 0206.6/953 ลว. 21 กรกฎาคม 2558

รับทราบ / เห็นชอบ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การบริการ
และการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

86
87

การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ฉบับปี พ.ศ. 2555
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับปี
พ.ศ. 2555
การจัดการธุรกิจสายการบิน ฉบับปี
พ.ศ. 2553
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ฉบับปี พ.ศ. 2554
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ.
2554
การจัดการการโรงแรม
ภาษาอังกฤษ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศิลปปะการแสดงและงานพิธีกร
(นานาชาติ)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
78
79
80
81

สาขา

1 ธันวาคม 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และวิชาโท
ภาษาอังกฤษ

ศธ 0206.6/301 ลว.3 เมษายน 2560

