
การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2555   

จ านวน 77 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 8 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง 69 หลักสูตร) 

การประชมุครั้งที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

1/2555 
(25 ก.พ. 2555) 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 
3) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรก้าวหน้า ทั้ง 4 หลักสูตร สาขาวิชาฟิสกิส์ สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

และสาขาวิชาชวีวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)*  
5) แก้ไขคุณสมบัติผูเ้ข้าศึกษา หนว่ยกิต การเพิ่ม-ลดวิชาบังคับก่อน และเพิ่มค าอธบิายรายวิชา หลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2554 

2/2555 
(31 มี.ค. 2555) 
 

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่    
พ.ศ. 2555)*  

7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2555)* หลักสูตรสหวิทยาการ 

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) 
11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555)  
12) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลกัสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ 2555) 
13) หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
14) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
15) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
16) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
17) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
18) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
19) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
20) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
21) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
22) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
23) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
24) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
25) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 



ภาคผนวก 2  การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2555 (ต่อ) จ านวน 77 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่           
 8 หลักสูตรและหลักสูตรปรับปรุง 69 หลักสูตร) 

การประชมุครั้งที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

 

26) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
และสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

27) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

28) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตร
สหวิทยาการ 

29) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
หลักสูตรสหวิทยาการ 

3/2555 
(30 มิ.ย. 2555) 

30) ใบปริญญาบัตร และเอกสารการศึกษาของหลักสูตรก้าวหน้า 
31) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
32) หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
33) หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
34) เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลกัสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
35) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

2553) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
36) เพิ่มรายวิชาบังคับก่อน ในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

2553) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
37) เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2545) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548) และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 

38) เพิ่มรายวิชาเลือก ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภยั (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 

4/2555 
(28 ก.ค. 2555) 

39) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 

40) เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554)  

41) เพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2550) 

42) ปรับแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
43) แก้ไขรายวิชาบังคับก่อน ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2554) 

6/2555 
(24 พ.ย. 2555) 

44) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)    
45) เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) 
46) เพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา

สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ. 2555) 
47) เพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

7/2555 
(22 ธ.ค. 2555) 

48) เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลกัสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิตและหลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

49) แก้ไขหน่วยกิตและค าอธบิายรายวิชาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 


