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การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2562   รวมจำนวน 103 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 19 หลักสูตร และ

หลักสูตรปรับปรุง 84 หลักสูตร) 

 
 

การประชมุครั้งที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

นัดพิเศษ 
(จ. 4 ก.พ. 2562) 

1) หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) หลักสูตรสหวิทยาการ* 

1/2562 
(ส. 23 ก.พ. 2562) 

2) แก้ไขเล่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่  
3.1)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) แก้ไขเป็น  
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

3.2)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) แก้ไขเป็น 

(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

3) ถอนชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย ออกจากหลักสูตรจำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

4) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์การบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 ราย 

5) เพิ่มรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จำนวน 2 รายวิชา 
6) เพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) จำนวน 1 รายวิชา 
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การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2562   รวมจำนวน 103 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 19 หลักสูตร และ

หลักสูตรปรับปรุง 84 หลักสูตร) (ต่อ) 

การประชมุครั้งที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

2/2562 
(อา. 31 มี.ค. 2562) 

7) แนวทางการเพิ่มหลักสูตรวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
8) เพิ่มรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่   

พ.ศ. 2560)  

3/2562 
(ส. 25 พ.ค. 2562) 

9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)* 

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)* 

11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)* 

12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

14) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หลักสูตร
สหวิทยาการ 

15) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

16) หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

17) หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

18) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

19) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

20) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (พ.ศ. 2562)* 

21) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (พ.ศ. 2562)* 

22) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (พ.ศ. 2562)* 

23) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล (พ.ศ. 2562)* 

24) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการออกแบบวิชวลสำหรับสื่อดิจิทัล (พ.ศ. 2562)* 

25) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ (พ.ศ. 2562)* 

26) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หลักสูตรสหวิทยาการ 

27) ให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน 

28) ย้ายหมวดวิชาสำหรับรายวิชา 536497 สหกิจศึกษา 2 ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

29) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) จำนวน 1 รายวิชา 

30) เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 15 รายวิชา จำนวน 4 หลักสูตร 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัตแิละหุ่นยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

31) แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

32) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มรายวิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
33) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
34) แก้ไขวิชาบังคับก่อนของรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จำนวน 7 รายวิชา 
35) ปรับโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

ตามข้อเสนอแนะของสภาวิศวกร 
36) เพิ่มรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตร  

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จำนวน 2 รายวิชา 
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การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2562   รวมจำนวน 103 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 19 หลักสูตร และ

หลักสูตรปรับปรุง 84 หลักสูตร) (ต่อ) 

การประชมุครั้งที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

4/2562 
(ส. 29 มิ.ย. 2562) 

37) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัวเพื่อตอบ
โจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (พ.ศ. 2562)* 

38) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการเพิ่มสมรรถนะด้านการควบคุมกระบวนการสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวมวลและเคมี
ชีวภาพ (พ.ศ. 2562)* 

39) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิศวกรรมระบบ (พ.ศ. 2562)* 

40) เพิ่มข้อความหมวดวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (หลักสูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

41) เพิ่มรายวิชาเลือก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  และ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ จำนวน 1 รายวิชา 

42) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) จำนวน 1 ราย 

43) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 27 
หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี จำนวน 13 หลักสูตร ได้แก่ 
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัตแิละหุ่นยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(9) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(10) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
(11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาต)ิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
(12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาต)ิ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
(13) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 14 หลักสูตร 
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2558) และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

(3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

(4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และ หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

(5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

(6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

(7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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44) แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

45) แก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามข้อเสนอแนะของสถาบัน
รับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 

5/2562 
(ส. 20 ก.ค. 2562) 

46) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2562)* 
(2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2562)* 
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

47) การเทียบเคียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  กับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

48) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2558) จำนวน 1 ราย 

49) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัด
การพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัด
การพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) โดยปรับรายชื่อ อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ออกจากการเป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

50) เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
จำนวน 3 รายวิชา 

51) แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชา 235362 เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ ในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

52) ปรับชื ่อรายวิชา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2561) และปรับชื่อรายวิชา ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2562) 

53) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

6/2562 
(ส. 24 ส.ค. 2562) 

54) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรลักสูตรสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และยกระดับสมรรถนะบุคลากรก๊าซชีวภาพในภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2562)* 

55) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทางชีวการแพทย์ (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

56) แก้ไขข้อมูลใน (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลสำหรับการประยุกต์ทาง
ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

57) ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) รวมจำนวน 2 หลักสูตร 

58) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบ
ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) จำนวน 2 ราย 

59) เพิ่มรายวิชาเลือกเฉพาะด้าน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) จำนวน 4 รายวิชา 
60) เพิ ่มรายวิชาเลือก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ 

จัดการพลังงานและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จำนวน 1 รายวิชา 
61) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จำนวน 1 ราย 

7/2562 
(ส. 28 ก.ย. 2562) 

62) เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จำนวน 2 ราย 
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

จำนวน 1 ราย 
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7/2562 
(ส. 28 ก.ย. 2562) 

63) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
(1) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) จำนวน 2 ราย 
(2) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ (หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2559) จำนวน 2 ราย 
(3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) จำนวน 1 ราย 

64) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จำนวน 1 ราย 

65) เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนของรายวิชาในหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จำนวน 2 รายวิชา 
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จำนวน 1 รายวิชา 
(3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) จำนวน 1 รายวิชา 

66) เพิ่มรายวิชาเลือก ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จำนวน 4 รายวิชา 

67) แก้ไขข้อความในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
68) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จำนวน 1 ราย 
69) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2558) จำนวน 1 ราย 
70) ปรับปรุงวิชาบังคับก่อนของรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการ

ความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) จำนวน 14 รายวิชา 

8/2562 
(ส. 26 ต.ค. 2562) 

71) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรเทคโนโลยีชีวภาพด้านปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ (พ.ศ. 2562)* 

72) หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการผลิตพืชอัจฉริยะ (พ.ศ. 2562)* 

73) หลักสูตรสัมฤทธิบัติการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ (พ.ศ. 2562)* 

74) แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2562) 

75) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

76) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

77) เปลี่ยนแปลงจำนวนชั่วโมงในการสอนภาคบรรยาย ปฏิบัติการ และการศึกษาด้วยตนเอง จำนวน 2 รายวิชา ในหลักสูตรของ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จำนวน 1 รายวิชา 
(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร 

(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) จำนวน 1 รายวิชา 
78) แก้ไขรายวิชาบังคับก่อน จำนวน 4 รายวิชา ในหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 

(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) จำนวน 1 รายวิชา 
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) จำนวน 1 รายวิชา 
(3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จำนวน 1 รายวิชา 
(4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จำนวน 1 รายวิชา 

79) เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในกลุ่มวิชาเลือกบังคับ จำนวน 3 รายวิชาในหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 
หลักสูตร ได้แก่ 
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จำนวน 1 รายวิชา 
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์ (หลักสูตร พ.ศ. 2561) จำนวน 2 รายวิชา 
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การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2562   รวมจำนวน 103 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 19 หลักสูตร และ

หลักสูตรปรับปรุง 84 หลักสูตร) (ต่อ) 

การประชมุครั้งที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

9/2562 
(ส. 30 พ.ย. 2562) 

80) ให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน  ในหลักสูตรการ
จัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

81) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
82) เพิ่มรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ในกลุ่มวิชาเลือก

วิชาชีพ แบบวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 1 รายวิชา 
83) เพิ ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2558) และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ในกลุ่มรายวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายวิชา 
10/2562 

(ส. 21 ธ.ค. 2562) 
- 

หมายเหต ุ แต่ละระดับการศึกษานับเป็น 1 หลักสูตร โดย * หมายถึง หลักสูตรใหม่ และตัวอักษรเอียง หมายถึง หลักสูตรที่นับซ้ำ 


