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การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2559   
 รวมจ ำนวน 81 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง 79 หลักสูตร) 

การประชมุคร้ังที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

1/2559 

(ส. 20 ก.พ. 2559) 

1) แต่งต้ังผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ หลักสูตรกำรจดักำรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน สถำบันกำรบินพลเรือน 

2) เพ่ิมรำยวิชำกลุ่มวิชำเลือก ในหลักสูตรวศิวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงและ
สำธำรณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

3) เปลี่ยนแปลงอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทนัตแพทยศำสตรบัณฑิต (หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2558) 

2/2559 

(ส. 26 มี.ค. 2559) 

4) หลักสูตรกำรจดักำรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรประกอบกำรธุรกจินวัตกรรมและกำรออกแบบธุรกจิ (หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2559)* 
หลักสูตรสหวิทยำกำร 

5) เพิ่มรำยวิชำเลือก ในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 
6) เพ่ิมรำยวิชำเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต และหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรม

โลหกำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
7) เพ่ิมรำยวิชำเลือกบังคับในหมวดกลุ่มวิชำเลือกบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ ในหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ

วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

8) เพ่ิมรำยวิชำเลือกบังคับในหมวดกลุ่มวิชำเลือกบังคับทำงวิศวกรรมศำสตร์ ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

9) เปลี่ยนแปลงรำยวิชำบังคับก่อน ในหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

10) แก้ไขรำยละเอยีดรำยวิชำ ในหลักสูตรวศิวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

11) เปลี่ยนแปลงอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

3/2559 

(ส. 28 พ.ค. 2559) 

12) เพิ่มรำยวิชำเลือกบังคับ ในหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
13) เพิ่มรำยวิชำเลือกบังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเซรำมิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
14) เพ่ิมรำยวิชำเลือกบังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (หลกัสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2554) 
15) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต และวิทยำศำสตร

ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรนำนำชำติ 

16) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร หลักสตูรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมยั
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

17) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
18) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
19) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำวิศวกรรมเกษตรและอำหำร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
20) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำวิศวกรรมเคม ี(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
21) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำวิศวกรรมยำนยนต์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
22) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำวิศวกรรมอำกำศยำน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
23) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
24) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
25) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
26) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
27) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
28) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
29) หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำมลพิษสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
30) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำมลพิษสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
31) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร หลักสตูรระดับปริญญำตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษำ ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 

หมำยเหตุ   แต่ละระดับกำรศึกษำนับเป็น 1 หลักสูตร โดย * หมำยถึง หลักสูตรใหม่ และตัวอักษรเอียง หมำยถึง หลักสูตรที่นับซ้ ำ 
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การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 รวมจ ำนวน 81 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง 79 หลักสูตร) 

การประชมุคร้ังที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

3/2559 

(ส. 28 พ.ค. 2559) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ ำนวน  22  หลักสูตร ได้แก่ 
(1) หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(2) หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอำหำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(3) หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
(4) หลักสูตรวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(5) หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(6) หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
(7) หลักสูตรวิศวกรรมเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(8) หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(9) หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(10) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
(11) หลักสูตรวิศวกรรมโยธำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
(12) หลักสูตรวิศวกรรมโลหกำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(13) หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(14) หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(15) หลักสูตรวิศวกรรมอุตสำหกำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(16) หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(17) หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(18) หลักสูตรวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
(19) หลักสูตรวิศวกรรมยำนยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(20) หลักสูตรวิศวกรรมอำกำศยำน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(21) หลักสูตรวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(22) หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองมือ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ ำนวน  10  หลักสูตร ได้แก่ 
(1) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(2) หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบกระบวนกำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(3) หลักสูตรวิศวกรรมโยธำ ขนส่ง และทรัพยำกรธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(4) หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนำคมและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

(5) หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(6) หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(7) หลักสูตรวิศวกรรมกำรจัดกำรพลังงำน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(8) หลักสูตรวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(9) หลักสูตรวิศวกรรมระบบและกำรจัดกำรนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(10) หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

4/2559 

(พ. 27 ก.ค. 2559) 

32) เพิ่มรำยวิชำเลือกเฉพำะด้ำนในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
33) เพิ่มรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
34) เพ่ิมรำยวิชำเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมเมคคำทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
35) เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
36) เพิ่มรำยวิชำเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคมและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ. 2558) 
37) เพิ่มรายวิชาเลือกบังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

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



3 

 

การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 รวมจ ำนวน 81 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 9 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง 72 หลักสูตร) 

การประชมุคร้ังที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

5/2559 

(ส. 24 ก.ย. 2559) 

38) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2558) 

39) เพ่ิมรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
40) เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อนในหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
41) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
42) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

6/2559 

(ส. 26 พ.ย. 2559) 

43) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

44) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

45) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิตและปรัชญำดุษฎีบณัฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษศึกษำ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

46) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑิตและกำรจัดกำรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำสหกิจศึกษำ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

47) เพ่ิมรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

48) เพ่ิมรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (หลกัสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2554) 

49) เพ่ิมรายวิชาเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

50) เพิ่มรำยวิชำเลือกบังคับในหลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
51) เพิ่มรำยวิชำเลือกในหลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
52) แก้ไขรายละเอยีดหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (หลกัสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2554) 
53) เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดหน่วยกิตรำยวิชำในหลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

7/2559 

(ส. 24 ธ.ค. 2559) 

54) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบูรณำกำรเทคโนโลยีกำรเกษตรและกำรจัดกำรควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 
(หลักสูตรนำนำชำติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560* 

55) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และกำรจัดกำรมหำบัณฑิตและปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) 

56) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร หลักสตูรระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ านวน  22  หลักสูตร ได้แก่ 
(1) หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(2) หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(3) หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
(4) หลักสูตรวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(5) หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(6) หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
(7) หลักสูตรวิศวกรรมเซรามิก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(8) หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(9) หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(10) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(11) หลักสูตรวิศวกรรมโยธา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมำยเหตุ   แต่ละระดับกำรศึกษำนับเป็น 1 หลักสูตร โดย * หมำยถึง หลักสูตรใหม่ และตัวอักษรเอียง หมำยถึง หลักสูตรที่นับซ้ ำ 
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การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 รวมจ ำนวน 81 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 9 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง 72 หลักสูตร) 

การประชมุคร้ังที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

7/2559 

(ส. 24 ธ.ค. 2559) 

(12) หลักสูตรวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(13) หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(14) หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(15) หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
(16) หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(17) หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(18) หลักสูตรวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
(19) หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(20) หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(21) หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(22) หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองมือ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  10  หลักสูตร ได้แก่ 
(1) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(2) หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบกระบวนการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(3) หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(4) หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

(5) หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(6) หลักสูตรวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(7) หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(8) หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(9) หลักสูตรวิศวกรรมระบบและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(10) หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

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

 


