
 

การอนุมัติหลักสูตรและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2561   
 รวมจ ำนวน 115 หลักสูตร (หลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร และหลักสูตรปรับปรุง 81 หลักสูตร) 

การประชมุครั้งที ่ หลักสูตร/รายวชิา 

นัดพิเศษ 
(ส. 20 ม.ค. 61) 

1) เปลี่ยนแปลงอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคม ี(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) จ ำนวน 1 รำย 
2) เพิ่มเติมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หลักสตูรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวชิำกำรบริหำรงำนก่อสร้ำงและ

สำธำรณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรดษุฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรงำน
ก่อสร้ำงและสำธำรณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  จ ำนวน 1 รำย 

3) เพิ่มรำยวิชำในกลุม่วิชำศึกษำทัว่ไปแบบเลือก ดำ้นมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร ์สหศำสตร์ ในหมวดวชิำศึกษำทัว่ไป (พ.ศ. 2553) 
จ ำนวน 8 รำยวิชำ ทั้ง 48 หลักสูตรในระดับปริญญำตรี ของส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ 

4) เพิ่มรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป กลุ่มวิชำด้ำนมนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ สหศำสตร์ ในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลิตพืช (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) จ ำนวน 2 รำยวิชำ 

5) เพิ่มรำยวิชำเอกเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแตม้ระดับคะแนนเฉลี่ยในรำยวิชำเอก จ ำนวน 2 รำยวิชำและ 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยอีำหำร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
- หลักสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยอีำหำร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 

6) ก ำหนดรำยวิชำ 325473 อำหำรและโภชนบ ำบัด เป็นรำยวิชำเพื่อใช้เป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำวุฒิอนุปริญญำ ส ำหรับหลักสูตร
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีอำหำร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 

7) เพิ่มรำยวิชำเลือกบังคับ ในหลักสูตรระดบัปริญญำตรีของส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 2 หลักสูตร 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 และ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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(ส. 24 ก.พ. 2561) 

8) หลักสูตรวชิำโทควำมเป็นผู้ประกอบกำร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
9) แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพิ่มเติม สำขำวิชำชีววิทยำสิ่งแวดล้อม และสำขำวิชำเคมี หลักสูตรวิทยำศำสตร

มหำบัณฑิตและวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำชวีวิทยำสิ่งแวดล้อม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตร
วิทยำศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำเคมี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

10) ปรับหมวดวิชำศึกษำทัว่ไป และปรับแผนกำรศึกษำของนักศึกษำเลขประจ ำตวั B59XXXXX หลกัสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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11) หลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเวชศำสตร์ปรวิรรต (หลกัสูตรนำนำชำติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 
12) เพิ่มอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

จ ำนวน 1 รำย 
13) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จ านวน 1 ราย 
14) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย

สิง่แวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จ านวน 1 ราย 
15) เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร จ ำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
- หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต และวทิยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556) 
- หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต และวิทยำศำสตรดษุฎีบัณฑิต สำขำวิชำภูมสิำรสนเทศ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 

16) เพิ่มเติม รองศำสตรำจำรย์ ดร.จิรวัฒน์  ยงสวัสดิกุล เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต และวิทยำ
ศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

17) เพิ่มรำยวิชำในหลกัสูตรวทิยำศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลกัสูตรใหม ่พ.ศ. 2555 และ หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
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(ส. 26 พ.ค. 2561) 

18) หลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพืชศำสตร์ หลักสูตรนำนำชำต ิ(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 
19) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพืชศำสตร์ หลักสูตรนำนำชำติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
20) หลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยกุต์ หลักสูตรนำนำชำต ิ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
21) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนำนำชำติ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
22) หลักสูตรวทิยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี หลักสูตรนำนำชำต ิ(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
23) หลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเคมี หลักสูตรนำนำชำติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 




