
 

การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560   
 รวมจ ำนวน 111 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง 107 หลักสูตร) 

การประชมุครั้งที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

1/2560 
(ส. 25 ก.พ. 2560) 

1) หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
2) ปิดหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) 
3) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
(2) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเคมี  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
(3) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
(4) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต และวทิยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชวีวิทยำสิ่งแวดล้อม  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
(5) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต และวิทยำศำสตรดษุฎีบัณฑิต  สำขำวิชำจุลชวีวทิยำ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
(6) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต และวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชวีเวชศำสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

4) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
บริหำรงำนก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรบริหำรงำนกอ่สร้ำงและสำธำรณูปโภค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

5) เพิ่มรำยวิชำเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอำกำศยำน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอำกำศยำน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

6) เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
7) เพิ่มรำยวิชำเลือก ในหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ

วิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ในหมวดวิชำเลือกกลุ่มวิชำวัสดุและเทคโนโลยีขั้นสูง 
8) เปลี่ยนแปลงรำยวิชำบังคับก่อนในหลกัสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

2/2560 
(ส. 25 มี.ค. 2560) 

9) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
10) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
11) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
12) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
13) หลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
14) เพิ่มรำยวิชำเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมยำนยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และ 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) ในกลุ่มวิชำเลือกบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ 

3/2560 
(ส. 27 พ.ค. 2560) 

15) หลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว ์(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 
16) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ หลักสูตรนำนำชำติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
17) หลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร หลักสูตรนำนำชำต ิ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
18) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร หลกัสูตรนำนำชำต ิ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
19) หลักสูตรวิทยำกำรสำรสนเทศบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
20) หลักสูตรวิทยำกำรสำรสนเทศบัณฑิต สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
21) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
22) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
23) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
24) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 
25) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
26) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
27) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
28) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
29) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
30) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
31) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมำยเหตุ   แต่ละระดับกำรศึกษำนับเป็น 1 หลักสูตร โดย * หมำยถึง หลักสูตรใหม่ และตัวอักษรเอียง หมำยถึง หลักสูตรที่นับซ้ ำ 



 

การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560  (ต่อ) 
 รวมจ ำนวน 111 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง 107 หลักสูตร) 

การประชมุครั้งที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

 

32) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชีวเวชศำสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
33) เพิ่มเติมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัย

สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
34) เพิ่มรำยวิชำเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคมและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) จ ำนวน 2 รำยวิชำ 
35) เพิ่มรายวิชา 114483 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science Research) 8(0-0-24) เป็นรายวิชาทดแทน

รายวิชาสหกิจศกึษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
36) ปรับปรุงรำยวิชำในหลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) และ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

4/2560 
(พฤ. 27 ก.ค. 2560) 

37) ปรับปรุงหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และปรับปรุงแผนกำรศึกษำ ในหลักสูตรระดับปริญญำตรี ของส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 
ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ และ      
ส ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์ รวมจ ำนวน 23 หลักสูตร ดังนี้ 
(1) ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 16 หลักสูตร 

- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ที่จัดกำร

เรียนกำรสอนแบบก้ำวหน้ำ 
- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ที่จัดกำร

เรียนกำรสอนแบบก้ำวหน้ำ 
- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเกษตรและอำหำร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมธรณี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

(2) ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม จ ำนวน 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

(3) ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร จ ำนวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรงุ   พ.ศ. 2559) 
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

(4) ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

(5) ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ จ ำนวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
- หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

(6) ส ำนักวิชำทันตแพทยศำสตร์ จ ำนวน 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

38) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
39) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวศิวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
40) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
41) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หมำยเหตุ   แต่ละระดับกำรศึกษำนับเป็น 1 หลักสูตร โดย * หมำยถึง หลักสูตรใหม่ และตัวอักษรเอียง หมำยถึง หลักสูตรที่นับซ้ ำ 



 

การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560  (ต่อ) 
 รวมจ ำนวน 111 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง 107 หลักสูตร) 

การประชมุครั้งที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

 

42) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
43) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (หลักสูตรนำนำชำติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)* 
44) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโลหกำร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
45) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนำนำชำติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)* 
46) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร ์(หลักสตูรนำนำชำติ) (หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2560)* 
47) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมนวัตกรรมและกำรออกแบบวัสดุ (หลักสูตรนำนำชำติ) (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2560)* 
48) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวชิำวิศวกรรมกำรจัดกำรพลังงำนและโลจสิติกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
49) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจัดกำรพลังงำนและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
50) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวชิำกำรบรหิำรงำนกอ่สร้ำงและสำธำรณูปโภค (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
51) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
52) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจุลชวีวิทยำ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
53) หลักสูตรวทิยำศำสตรดษุฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุลชวีวิทยำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
54) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชวีภำพ (หลักสูตรนำนำชำติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
55) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ  (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
56) เพิ่มรายวิชา 102734 เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (Environmental Analytical Chemistry) 3(3-0-9) ในรายวิชาการจัด

การศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกสาขา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

57) เปลี่ยนแปลงชื่อรำยวิชำ ค ำอธบิำยรำยวชิำ และวิชำบังคับกอ่น ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม
เมคคำทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) จ ำนวน 2 รำยวิชำ 

นัดพิเศษ 
(15-16  ก.ย. 2560) 

58) ก ำหนดชื่อปริญญำและอักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์ ในร่ำงพระรำชกฤษฎกีำว่ำดว้ยปริญญำใน
สำขำวิชำและอักษรยอ่ส ำหรับสำขำวิชำของมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี พ.ศ..... 

5/2560 
(ส. 23 ก.ย. 2560) 

59) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) จ านวน 5 ราย และหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) จ านวน 3 ราย 

60) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร และเพิ่มอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 2 หลักสูตร 
และระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 2 หลักสูตร ของส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ดังนี้ 
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) โดยให้มีผล

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) โดยให้มีผล

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
(3) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎบีัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) โดยให้มีผลตั้งแต่ภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป 
(4) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎบีัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำน

ก่อสรำ้งและสำธำรณูปโภค (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยให้มผีลตั้งแตภ่ำคกำรศึกษำที่ 1 ปกีำรศึกษำ 2559    
เป็นต้นไป 

61) ปรับแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามผลการพิจารณาจากสภาการ
พยาบาล 

62) เพิ่มรำยวิชำกลุ่มวิชำเลือกบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ ในโปรแกรมที่จัดกำรเรียนกำรสอนปกติ ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) จ ำนวน 48 รำยวิชำ และให้นับเป็นรำยวชิำทีจ่บกำรศึกษำได ้

63) แก้ไขใบปริญญาบัตรจากหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ที่จัดการ
เรียนการสอนแบบกา้วหนา้ เป็นหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ที่
จัดการเรียนการสอนแบบปกติให้กับนกัศึกษา 

หมำยเหตุ   แต่ละระดับกำรศึกษำนับเป็น 1 หลักสูตร โดย * หมำยถึง หลักสูตรใหม่ และตัวอักษรเอียง หมำยถึง หลักสูตรที่นับซ้ ำ 



 

การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560  (ต่อ) 
 รวมจ ำนวน 111 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง 107 หลักสูตร) 

การประชมุครั้งที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

 
64) เพิ่มรำยวิชำเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ที่

จัดกำรเรียนกำรสอนแบบก้ำวหน้ำ ในหมวดกลุ่มวิชำเลือกบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ 

นัดพิเศษ 
(พฤ. 19 ต.ค. 2560) 

65) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิตและวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

66) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรของส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ประกอบด้วย 
หลักสูตรระดับปริญญำตรีจ ำนวน 26 หลักสูตร และระดบับัณฑิตศึกษำ จ ำนวน 12 หลักสูตร 
หลักสูตรระดบัปริญญาตรี จ านวน 26 หลักสูตร ได้แก ่
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
(3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557) 
(6) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องมือ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
(7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(9) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(10) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(13) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 
(14) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(15) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(16) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(17) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(18) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(19) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
(20) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 
(21) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(22) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(23) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(24) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)* 
(25) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ หลักสูตรนานาชาต ิ

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)* 
(26) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2560)* 
หลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 12 หลักสูตร ได้แก ่
(1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟำ้ (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวชิำวิศวกรรมเครื่องกลและระบบ

กระบวนกำร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(3) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวชิำวิศวกรรมโยธำ ขนส่ง และ

ทรัพยำกรธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(4) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโทรคมนาคมและ

คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
หมำยเหตุ   แต่ละระดับกำรศึกษำนับเป็น 1 หลักสูตร โดย * หมำยถึง หลักสูตรใหม่ และตัวอักษรเอียง หมำยถึง หลักสูตรที่นับซ้ ำ 



 

การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2560  (ต่อ) 
 รวมจ ำนวน 111 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง 107 หลักสูตร) 

การประชมุครั้งที ่ หลักสูตร/รายวชิา 
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(5) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวชิำวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

(6) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวชิำวิศวกรรมระบบอุตสำหกรรม
และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

(7) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวชิำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

(8) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมระบบและกำรจัดกำรนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
(9) หลักสูตรรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 
(10) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานกอ่สร้างและสาธารณูปโภค (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 
(11) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 
(12) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานกอ่สร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 
67) เพิ่มรำยวิชำเลือกบังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำ

วิศวกรรมกำรจัดกำรพลังงำน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
68) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา           

ชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
69) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2558) 
70) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ของส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 3 หลักสูตร 

(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัด
การพลังงานและโลจิสตกิส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานกอ่สร้างและสาธารณูปโภค (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

(3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานกอ่สร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

71) ปรับปรุงเนื้อหาและชื่อรายวิชาในหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

72) เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
หมำยเหตุ   แต่ละระดับกำรศึกษำนับเป็น 1 หลักสูตร โดย * หมำยถึง หลักสูตรใหม่ และตัวอักษรเอียง หมำยถึง หลักสูตรที่นับซ้ ำ 

 
 

 

  




