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ช่ือหลกัสูตร/สาขาวิชา ปีท่ีทบวงอนุมติั ปีท่ี สกอ. ให้การ ปีท่ี มรส ให้การ จ านวน
ให้เปิดด าเนินการ รับรองมาตรฐาน รับรองมาตรฐาน นกัศึกษา

(สกอ.) (มรส) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ท่ีรับ
ระดบัปริญญาตรี

    หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 1/2536  1 มิถุนายน 2540  - 2542 2545 2553 20* ชะลอการรับนกัศึกษา 1/51
     สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (มคอ) 20* แกต้ามหลกัสูตรปรับปรุง53

อ.กอ้ย บอกวา่ไม่รับ นกัศึกษาตั้งแต่ ปี 2553 แต่ยงัมีเดก็ในระบบอยู ่ปีการศึกษา 2554 ถึงจะจบ
     หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  2/2537  1 มิถุนายน  2540  - 2542 2553 2553 40* 40* แกต้ามหลกัสูตรปรับปรุง53
     สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (มคอ)  
       หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (ต่อเน่ือง/หลกัสูตรนานาชาติ)  1/2547 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ  - 20 เดก็รุ่นสุดทา้ยคือปี 2549
     สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ส่งหลกัสูตรไป สกอ ตดัหลกัสูตรออกในปี 2553

     หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติ)  2/2537  1 มิถุนายน  2541  - 2542 2552 15 ชะลอการรับนกัศึกษา 1/51
     สาขาวิชาการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม ถาม อ.กอ้ย ว่าไม่รับเด็กตั้งแต่ 1/53

     การบริการ มีจดหมาย

     หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  1/2542  1 มิถุนายน  2545*  - 50 งดรับนักศึกษาตั้งแต่ 2549

    (หลกัสูตรนานาชาติ)  1 มิถุนายน  2546**
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  1/2545  1 มิถุนายน  2547  - 2549* 2553 40* *ปรับปรุงโดยเปล่ียนช่ือจาก

     สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (มคอ) สาขาวิชาระบบและการจดัการสารสนเทศ

เป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

.  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  1/2546  1 มิถุนายน  2549  - 2553 40
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (มคอ) 2548 เฉพาะนายอุเทน

 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  1/2553 2557 30
     สาขาวิชาความสมัพนัธ์และการพฒันาระหว่างประเทศ (มคอ)

  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  1/2555 รับรองอตัโนมติั 30
     สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเอเชีย (มคอ)

  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  1/2556 รับรองอตัโนมติั 20
     สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน์ (มคอ)

ข้อมูลเกี่ยวกบัหลกัสูตรของ สาขาวชิาต่างๆ ในวทิยาลยันานาชาติ

หมายเหตุ
ปีท่ีปรับปรุงหลกัสูตร

ปิดหลกัสตูร ตัดหลกัสูตรออกในปี 2549 

ปิดหลกัสตูร 

ปิดหลกัสตูร ตัดหลกัสูตรออกในปี 2553 ไม่มีเดก็แล้วงดรับ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 53 ถามศรีนวล (22-4-54) 

ปิดหลกัสตูร 

ยา้ยไปสงักดัคณะบรหิาร ต ัง้แต ่ปีการศกึษา 2557 

ยา้ยไปสงักดัคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ต ัง้แต ่ปีการศกึษา 2557 

ยา้ยไปสงักดัคณะนเิทศศาสตร ์ ต ัง้แต ่ปีการศกึษา 2557 

ยา้ยไปสงักดัสถาบนัการทตูและการตา่งประเทศ  ต ัง้แต ่ปีการศกึษา 2557 

ยา้ยไปสงักดัคณะบรหิาร ต ัง้แต ่ปีการศกึษา 2557 

ยา้ยไปสงักดัคณะบรหิาร ต ัง้แต ่ปีการศกึษา 2557 

หมายเหตุ  แรเงา คือ ปีท่ีตอ้งด าเนินการ
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ช่ือหลกัสูตร/สาขาวิชา ปีท่ีทบวงอนุมติั ปีท่ี สกอ. ให้การ ปีท่ี มรส ให้การ จ านวน
ให้เปิดด าเนินการ รับรองมาตรฐาน รับรองมาตรฐาน นกัศึกษา

(สกอ.) (มรส) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ท่ีรับ
หมายเหตุ

ปีท่ีปรับปรุงหลกัสูตร

  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  1/2556 รับรองอตัโนมติั 20
     สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (มคอ)

1.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  2/2537  1 มิถุนายน  2540  - 2542 2553 2558 40 ยา้ยกลบัมาว.นานาชาติ 16 มิ.ย. 60
     สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (มคอ)

      และการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษาภายในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2546 (ตามหนงัสือท่ี ทม 0207/4729)   
   * สกอ. รับรองมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นตน้ไป (ตามหนงัสือท่ี ศธ 0505/16880)
   40* ICT  แกต้ามหลกัสูตรปรับปรุง 53
   *2553 หลกัสูตรไดป้รับปรุงจากไตรภาคเป็นทวิภาค  

 

ยา้ยไปสงักดัว.การทอ่งเทีย่ว ต ัง้แต ่ปีการศกึษา 2557 

หมายเหตุ  แรเงา คือ ปีท่ีตอ้งด าเนินการ


