
การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558   
จ ำนวน 122 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 7 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง 115 หลักสูตร) 

การประชมุครั้งที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

1/2558 
(ส. 21 ก.พ. 2558) 

1) เพิ่มรำยวิชำของกลุ่มวิชำเลือก ในหลักสตูรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

2) เพิ่มรำยวิชำเลือกบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.. 2554) 

3) เพิ่มรำยวิชำเลือกบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

2/2558 
(ส. 28 มี.ค. 2558) 

4) กำรเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญำของหลักสูตรสหกิจศึกษำมหำบัณฑิตและหลักสูตรสหกิจศึกษำดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) เป็นหลักสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑิตและกำรจัดกำรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำสหกิจศึกษำ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

5) เพิ่มรำยวิชำ 202293 ผู้ประกอบกำรทำงสังคม (Social Entrepreneurship) เป็นรำยวิชำในกลุ่มวิชำศึกษำทัว่ไปแบบ
เลือกในหลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต จ ำนวน 11 สำขำวิชำ 

6) กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหลกัสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2558) 

3/2557 
(ส. 28 มิ.ย. 2557) 

7) หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
8) หลักสูตรวิทยำกำรสำรสนเทศมหำบัณฑติและปรัชญำดุษฎบีัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558) 
9) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสก์ำรบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
10) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎบีัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยธีรณี (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
11) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
12) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรพลังงำน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  
13) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
14) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
15) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิศวกรรมระบบและกำรจัดกำรนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)* 
16) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมแอกกริทรอนิกส ์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)* 
17) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตและวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีเลเซอร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
18) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิตและวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555) 
19) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตและวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2555) 
20) เพิ่มรำยวิชำกลุ่มวิชำเลือกบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
21) เพิ่มรำยวิชำเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546) 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
22) เพิ่มรำยวิชำเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2556) 
23) แก้ไขรำยวิชำบังคับก่อน ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปุรง พ.ศ. 2556) 
24) แก้ไขชื่อรำยวิชำและค ำอธิบำยรำยวิชำ ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

เวียนขอมต ิ
(30 มิ.ย. 2558) 

25) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ ขนส่ง และ
ทรัพยำกรธรณี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)*  

26) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2558)* 

27) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมระบบ
อุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)* 



28) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม
และคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)* 

29) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกลและ
ระบบกระบวนกำร (หลักสูตร พ.ศ. 2558)* 

30) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

4/2558 
(จ. 27 ก.ค. 2558) 

31) หลักสูตรโรงเรียนสุรวิวัฒน์ 
32) เพิ่มรำยวิชำเลือกบังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  

และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
33) เปลี่ยนแปลงรหัส ชื่อรำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ และโครงสร้ำงหลักสูตร หลักสตูรกำรจัดกำรบัณฑิต (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
34) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรระดับปริญญำตรี ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 

จ ำนวน 22 หลักสูตร 
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตรและอำหำร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(3) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
(4) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
(5) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 
(6) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(7) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
(8) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมยำนยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(9) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอำกำศยำน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(10) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(11) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554) 
(12) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(13) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(14) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(15) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
(16) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
(17) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(18) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 
(19) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องมือ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
(20) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 
(21) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปิโตรเลียมและเทคโนโลยธีรณี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(22) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมธรณี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

35) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
36) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิตและปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษศึกษำ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
37) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) 
38) ปรับปรุงหลักสูตร โดยกำรเพิ่มรำยวิชำศึกษำทั่วไปแบบเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

5/2558 
(อ. 27 ก.ย. 2558) 

39) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยกีำร
ผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

40) เปลี่ยนแปลงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม ได้แก่  
(1) หลักสูตรวิทยำกำรสำรสนเทศมหำบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
(2) หลักสูตรวิทยำกำรสำรสนเทศดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
(3) หลักสูตรวิทยำกำรสำรสนเทศบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
(4) หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
(5) หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(6) หลักสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑิต สำขำวชิำกำรจัดกำร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 



(7) หลักสูตรกำรจัดกำรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
(8) หลักสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑิต สำขำวชิำสหกิจศึกษำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
(9) หลักสูตรกำรจัดกำรดุษฎีบัณฑิต สำขำวชิำสหกิจศึกษำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

41) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตและวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

42) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภูมิสำรสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) ที่ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อสังเกตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 

43) เพิ่มรำยวิชำเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 และหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และสำขำวิชำวิศวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

44) แก้ไขรำยวิชำบังคับก่อน และชือ่รำยวิชำของหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

45) กำรแก้ไขขอ้ผิดพลำดกำรพิมพ์ในหลักสตูรแพทยศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
46) กำรแก้ไขขอ้ผิดพลำดกำรพิมพ์ในหลักสตูรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิตและหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

6/2558 
(ส. 21 พ.ย. 2558) 

47) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชวีอนำมยั
และควำมปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

48) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม
เกษตรและอำหำร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

49) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และปรบัแผนที่แสดงกำรกระจำยควำม
รับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้สู่รำยวิชำ (Curriculum mapping) ของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตและปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยอีำหำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

50) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรวิทยำกำรสำรสนเทศมหำบัณฑิตและปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

51) เพิ่มรำยวิชำกลุ่มวิชำเลือกบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
(หลักสูตรปรับปรุง พงศ. 2556) 

52) เพิ่มรำยวิชำบังคับก่อน ในหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558) 

7/2558 
(ส. 19 ธ.ค. 2558) 

53) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร ส ำนักวชิำวิทยำศำสตร์ ได้แก่ 
(1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
(2) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
(3) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
(4) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555) 
(5) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
(6) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต ์(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 
(7) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 

54) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตและปรัชญำดุษฎีบณัฑิต สำขำวิชำพืชศำสตร์ (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

55) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน (หลักสูตรต่อเนื่อง/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ของสถำบันกำรบินพลเรือน 

56) เพิ่มรำยวิชำกลุ่มวิชำเลือกบังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

57) แก้ไขหน่วยกิตและปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำ ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมยำนยนต์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 
58) แก้ไขรำยละเอียดหน่วยกิต รำยวิชำ 312301 กำรค้นคว้ำและกำรเขียนทำงวิทยำศำสตร์ (Searching and Writing 

Scientific Papers) ของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 


