สรุปผลการดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

ปีการศึกษา 2558 (ส.ค.58-ก.ค.59)
เปิดหลักสูตรใหม่ (เริ่มใช้ ปี พ.ศ. 2559)
ปรับปรุงหลักสูตร (เริ่มใช้ ปี พ.ศ. 2559)
ปิดหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร-สมอ.08
ปรับปรุงเล็กน้อย–สมอ.08

จานวนหลักสูตร
6
114
9
297
3

หมายเหตุ จานวนหลักสูตรที่จะต้องปรับปรุงในการศึกษา 2559 จานวน 111 หลักสูตร

หลักสูตรที่ไม่ได้ปรับปรุงตามรอบระยะเวลา จานวน 9 หลักสูตร ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (นานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรอยู่ระหว่างการดาเนินการเสนอปิดหลักสูตร
8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(นานาชาติ)

คณะ
เกษตร
ศึกษาศาสตร์
สังคมศาสตร์
สหวิทยาการฯ
สหวิทยาการฯ
วิทยาศาสตร์การ
กีฬา

วันที่สภาอนุมัติ
23 พ.ค.54
28 มี.ค.54
23 พ.ค.54
23 พ.ค.54
23 พ.ค.54
23 พ.ค.54

วิทยาศาสตร์การ
กีฬา

23 พ.ค.54

วิศวกรรม-ศาสตร์

23 พ.ค.54

หมายเหตุ

อยู่ระหว่างการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร (แก้ไข
เสนอมหาวิทยาลัยฯ 5
ส.ค.59)
อยู่ระหว่างการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร (แก้ไข
เสนอมหาวิทยาลัยฯ 5
ส.ค.59)
(ส่งคณะแก้ไข
รายละเอียด 16 พ.ค.
59)

9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล

(นานาชาติ)

ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

29 มี.ค.53

(คณะเสนอรองฯ
วิชาการ 8 ส.ค.59)

จานวนหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รวมจานวน 393 หลักสูตร)
วิทยาเขต
บางเขน
กาแพงแสน
ศรีราชา
เฉลิมพระเกียรติ จ.
สกลนคร
สถาบันสมทบ
รวม

ระดับปริญญา
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต

ปริญญาตรี

รวม
(หลักสูตร)

77
12
-

133
24
6
3

1
-

96
16
13
11

307
52
19
14

89

166

1

1
137

1
393

D:\DriveD\DataWaRaPorn\หลักสูตร\สรุปการปรับปรุง-ใหม่หลักสูตร ปี การศึกษา 2558(2สค59).doc

1

1.
2
3
4
5
6
7
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การปิดหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59) รวม 9 หลักสูตร
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
สภา มก. อนุมัติ
วิทยาลัยพยาบาลฯ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
31 ส.ค.58
ครอบครัวและอนามัยชุมชน (นานาชาติ)
สัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางสัตว์
31 ส.ค.58
เกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการ
28 ก.ย.58
พัฒนา (นานาชาติ)
สถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
28 ธ.ค.58
ศึกษาศาสตร์และพัฒน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ
25 ม.ค.59
ศาสตร์
วิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
25 เม.ย.59
ศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
25 เม.ย.59
วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรตรีควบโท 6 ปี)
วนศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน
27 มิ.ย.59
อุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
14 ก.ค.59
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
การเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2558 (1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59) รวม 6 หลักสูตร
สภา มก. อนุมัติ
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร
25 ม.ค.59
ใหม่ พ.ศ. 2559)
วิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ
29 ก.พ.59
(นานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
ศิลปศาสตร์และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
28 มี.ค.59
วิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
14 ก.ค.59
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
เกษตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
14 ก.ค.59
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
อุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
14 ก.ค.59
อุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
ข้อมูล ณ วันที่ 31กรกฎาคม 2559
การอนุมัตินาหลักสูตรไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต (1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59) รวม 1 หลักสูตร
สภา มก. อนุมัติการ
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
ใช้หลักสูตรร่วม

1.

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
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19 ต.ค. 58

คณะต้นสังกัด
หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา

2

การยกเลิกการนาหลักสูตรไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต (1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59) รวม 12 หลักสูตร
สภา มก. อนุมัติการ
คณะต้นสังกัด
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.

วิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
เศรษฐศาสตร์
ศรีราชา
เกษตร
กาแพงแสน
เกษตร
กาแพงแสน
วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
วิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
วิทยาการจัดการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขต
ร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการวิศวกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

ยกเลิกการขอใช้
หลักสูตรร่วม

หลักสูตร

23 พ.ย.58

วิศวกรรมศาสตร์

23 พ.ย.58

วิศวกรรมศาสตร์

23 พ.ย.58

วิศวกรรมศาสตร์

23 พ.ย.58

วิศวกรรมศาสตร์

23 พ.ย.58
25 ม.ค.59

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

29 ก.พ.59

เกษตร

29 ก.พ.59

เกษตร

29 ก.พ.59

วิศวกรรมศาสตร์

29 ก.พ.59

วิศวกรรมศาสตร์

29 ก.พ.59

วิศวกรรมศาสตร์

25 เม.ย.59

บริหารธุรกิจ

การปรับปรุงหลักสูตร (มคอ. 2) ปีการศึกษา 2558 (1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59) รวม 114 หลักสูตร
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
สภา มก. อนุมัติ
วิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
28 ธ.ค.58
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
เศรษฐศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
28 มี.ค.59
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

3.

เกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูและสัตว์

30 พ.ค.59

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4.
5.

ศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
วิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร

30 พ.ค.59
27 มิ.ย.59

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

6.

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

27 มิ.ย.59

2559)
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7.

คณะ
วนศาสตร์

รายชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้
และกระดาษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (รวมหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา

สภา มก. อนุมัติ

27 มิ.ย.59

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ + หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเยือและ
กระดาษ)

8.

มนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร

27 มิ.ย.59

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

9.

สังคมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง

27 มิ.ย.59

พ.ศ. 2559)

10.

เกษตร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

11.

เกษตร

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

12.

เกษตร

13.

เกษตร

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

14.

เกษตร

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร

14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

15.

เกษตร

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา

14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

16.

เกษตร

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

17.

เกษตร

18.

เกษตร

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา (หลักสูตร

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

19.

เกษตร

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา

14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

20.

เกษตร

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตร

14 ก.ค.59 (พ)

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

21.

เกษตร

12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตร

14 ก.ค.59 (พ)

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

22.

บริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต

14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

23.

ประมง

24.

ประมง

25.

ประมง

26.

มนุษยศาสตร์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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27.

คณะ
มนุษยศาสตร์

รายชื่อหลักสูตร
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (หลักสูตร

สภา มก. อนุมัติ

14 ก.ค.59 (พ)

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

28.

มนุษยศาสตร์

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (หลักสูตร

14 ก.ค.59 (พ)

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

29.

มนุษยศาสตร์

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง

14 ก.ค.59 (พ)

พ.ศ. 2559)

30.

มนุษยศาสตร์

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (เดิม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว)

31.

มนุษยศาสตร์

32.

มนุษยศาสตร์

6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

พ.ศ. 2559)

33.

วนศาสตร์

34.

วนศาสตร์

35.

วนศาสตร์

36.

วนศาสตร์

37.

วนศาสตร์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน
นันทนาการ และการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุ่มนา
และสิ่งแวดล้อมป่าไม้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพป่าไม้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

38.

วนศาสตร์

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ (หลักสูตร

14 ก.ค.59 (พ)

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

39.

วนศาสตร์

40.

วิทยาศาสตร์

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ
และการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

41.

วิทยาศาสตร์

42.

วิทยาศาสตร์

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

43.

วิทยาศาสตร์

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง

14 ก.ค.59 (พ)

พ.ศ. 2559)

44.

วิทยาศาสตร์

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 14 ก.ค.59 (พ)
พ.ศ. 2559)

45.

วิทยาศาสตร์

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (หลักสูตร

14 ก.ค.59 (พ)

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

46.

วิศวกรรมศาสตร์

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
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คณะ
47.

วิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อหลักสูตร

สภา มก. อนุมัติ

สาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

48.

วิศวกรรมศาสตร์

49.

วิศวกรรมศาสตร์

50.

วิศวกรรมศาสตร์

51.

วิศวกรรมศาสตร์

52.

วิศวกรรมศาสตร์

53.

วิศวกรรมศาสตร์

54.

วิศวกรรมศาสตร์

55.

วิศวกรรมศาสตร์

56.

วิศวกรรมศาสตร์

57.

วิศวกรรมศาสตร์

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โครงสร้างพืนฐานและการบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ทรัพยากรนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
วิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุต
สาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

58.

วิศวกรรมศาสตร์

59.

วิศวกรรมศาสตร์

60.

ศึกษาศาสตร์

13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากร
นา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

61.

ศึกษาศาสตร์

62.

ศึกษาศาสตร์

63.

ศึกษาศาสตร์

64.

ศึกษาศาสตร์

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอก
ระบบเพื่อพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

65.

ศึกษาศาสตร์

66.

ศึกษาศาสตร์

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและสุขศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
เพื่อพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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67.

คณะ
ศึกษาศาสตร์

68.

ศึกษาศาสตร์

69.

ศึกษาศาสตร์

รายชื่อหลักสูตร
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
ประเมินทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) –เปลี่ยนชื่อ-10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร

สภา มก. อนุมัติ

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

70.

เศรษฐศาสตร์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

71.

เศรษฐศาสตร์

72.

เศรษฐศาสตร์

73.

เศรษฐศาสตร์

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

74.

เศรษฐศาสตร์

75.

สังคมศาสตร์

5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตร

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

76.

สังคมศาสตร์

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

77.

สังคมศาสตร์

78.

สังคมศาสตร์

79.

สัตวแพทยศาสตร์

80.

สัตวแพทยศาสตร์

81.

สัตวแพทยศาสตร์

82.

สัตวแพทยศาสตร์

83.

สัตวแพทยศาสตร์

84.

อุตสาหกรรมเกษตร

85.

อุตสาหกรรมเกษตร

86.

อุตสาหกรรมเกษตร

87.

อุตสาหกรรมเกษตร

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยา
ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา
ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์
และวิทยาศาสตร์กายวิภาค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทาง
สัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทาง
สัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีของ
นาตาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
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14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
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คณะ
88.

รายชื่อหลักสูตร

(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
อุตสาหกรรมเกษตร 5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สภา มก. อนุมัติ

14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

อุตสาหกรรมเกษตร 6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สิ่งแวดล้อม
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สิ่งแวดล้อม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สิ่งแวดล้อม
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สหวิทยาการฯ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สหวิทยาการฯ
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สหวิทยาการฯ
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

2559)

97.

เกษตร กาแพงแสน 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตร

14 ก.ค.59 (พ)

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

98.

เกษตร กาแพงแสน 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
99. เกษตร กาแพงแสน 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัย
ของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
100. เกษตร กาแพงแสน 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์
พืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
101. เกษตร กาแพงแสน 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
102. เกษตร กาแพงแสน 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

2559)

103. เกษตร กาแพงแสน 7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
104. เกษตร กาแพงแสน 8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
105. เกษตร กาแพงแสน 9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

106. วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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คณะ
107. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
108. วิทยาการจัดการ

รายชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สภา มก. อนุมัติ

14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

109. วิทยาการจัดการ

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร

14 ก.ค.59 (พ)

ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

110. วิทยาการจัดการ

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

14 ก.ค.59 (พ)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

111. วิทยาการจัดการ

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
112. ทรัพยากรธรรมชาติ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและ
และอุตสาหกรรม โภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เกษตร
113. ทรัพยากรธรรมชาติ 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและ
และอุตสาหกรรม การจัดการการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
เกษตร
114. ศิลปศาสตร์และ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วิทยาการจัดการ

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)
14 ก.ค.59 (พ)

การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย -สมอ.08 ปีการศึกษา 2558 (1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59)
รวม 3 หลักสูตร
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
สภาฯ อนุมัติ
อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง
28 ธ.ค.58
พ.ศ. 2555
คณะ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
23 พ.ย. 58
วิศวกรรมศาสตร์
อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กาแพงแสน
บริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
27 มิ.ย. 59
2555
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร (-สมอ.08) ปีการศึกษา 2558 (1 ส.ค. 58 – 31 ก.ค. 59)
รวม 297 หลักสูตร
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
สภาฯ อนุมัติ
วิทยาศาสตร์
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555
31 ส.ค.58
วิทยาศาสตร์
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับ พ.ศ. 2556
31 ส.ค.58
วิทยาศาสตร์
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับ พ.ศ. 2556
31 ส.ค.58
วิทยาศาสตร์
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พืนพิภพ ฉบับ พ.ศ.
31 ส.ค.58
2556
วิทยาศาสตร์
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับ พ.ศ. 2555
31 ส.ค.58
วิทยาศาสตร์
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับ พ.ศ. 2555
31 ส.ค.58
สัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตว
31 ส.ค.58
แพทย์ ฉบับ พ.ศ. 2554
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9

คณะ
8.

13.

ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

14.
15.
16.

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

17.

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

18.

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

19.
20.

ประมง
มนุษยศาสตร์

21.

มนุษยศาสตร์

22.
23.
24.
25.
26.

วนศาสตร์
วนศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

9.
10.
11.
12.

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับ พ.ศ. 2555 *

สภาฯ อนุมัติ
31 ส.ค.58

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับ พ.ศ. 2555 *

31 ส.ค.58

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับ พ.ศ. 2554 *

31 ส.ค.58

4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555

31 ส.ค.58

5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2553
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับ พ.ศ.
2555 *
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับ พ.ศ. 2555 *
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับ พ.ศ. 2556 *
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับ พ.ศ.
2554 *
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับ พ.ศ.
2554 *
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับ พ.ศ.
2554 *
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ฉบับ พ.ศ.
2554
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ฉบับ พ.ศ.
2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ ฉบับ พ.ศ. 2554
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา ฉบับ พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับ พ.ศ. 2555
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ฉบับ
พ.ศ. 2555
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับ พ.ศ. 2555
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับ พ.ศ. 2556
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา ฉบับ พ.ศ. 2555
7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา ฉบับ พ.ศ. 2556
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับ พ.ศ. 2555
9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ฉบับ พ.ศ. 2554
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับ พ.ศ. 2555
11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับ พ.ศ. 2556
12) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2556
13) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับ พ.ศ. 2554
14) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับ พ.ศ. 2554
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ฉบับ พ.ศ. 2554

31 ส.ค.58
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39.

วิศวกรรมศาสตร์

40.

ศึกษาศาสตร์

41.
42.
43.
44.

ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

45.

เศรษฐศาสตร์

46.
47.

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

48.

เศรษฐศาสตร์

49.
50.
51.

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

52.
53.
54.
55.

สถาปัตยกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์

56.

สังคมศาสตร์

57.

สัตวแพทยศาสตร์

58.
59.

เกษตร กาแพงแสน
เกษตร กาแพงแสน

60.

เกษตร กาแพงแสน

61.

เกษตร กาแพงแสน

62.

เกษตร กาแพงแสน

63.

เกษตร กาแพงแสน

64.
65.
66.
67.

เกษตร กาแพงแสน
เกษตร กาแพงแสน
เกษตร กาแพงแสน
ศิลปศาสตร์และ

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-ป้องกันอัคคีภัย
ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ฉบับ
พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ ฉบับ พ.ศ. 2554
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2554
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2554
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฉบับ พ.ศ.
2553
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ฉบับ พ.ศ. 2554
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ฉบับ พ.ศ.
2555
5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฉบับ พ.ศ.
2555
6) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555
7) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2554
8) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-ธุรกิจ ฉบับ พ.ศ.
2554
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา ฉบับ
พ.ศ. 2555
4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ ฉบับ พ.ศ.
2554
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ ฉบับ
พ.ศ. 2554
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพืชสวน ฉบับ พ.ศ. 2555 *
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหารใน
ผลิตผลจากสัตว์ ฉบับ พ.ศ. 2554
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์และการผลิต
สัตว์ ฉบับ พ.ศ. 2555
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร ฉบับ
พ.ศ. 2554
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร ฉบับ พ.ศ.
2554
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
จัดการทางดิน ฉบับ พ.ศ. 2555
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพพืช ฉบับ พ.ศ. 2556
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ฉบับ พ.ศ. 2554 *
9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ฉบับ พ.ศ. 2555 *
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับ พ.ศ.
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คณะ

69.
70.
71.

วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

72.

วิทยาการจัดการ

73.

87.
88.
89.

วิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
วิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
วิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
วิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
สหวิทยาการ ฯ
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

90.

เศรษฐศาสตร์

91.

อุตสาหกรรมเกษตร

68.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
2554
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับ พ.ศ. 2554 *

สภาฯ อนุมัติ
31 ส.ค.58

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับ พ.ศ. 2555 *
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับ พ.ศ. 2555 *
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับ พ.ศ.
2554
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับ พ.ศ.
2554
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ
ออกแบบ ฉบับ พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ
ออกแบบ ฉบับ พ.ศ. 2556
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ฉบับ พ.ศ. 2555
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ฉบับ พ.ศ. 2556
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ฉบับ พ.ศ. 2554 *
2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2555 *

31 ส.ค.58
31 ส.ค.58
31 ส.ค.58

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับ พ.ศ. 2555 *

31 ส.ค.58

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับ พ.ศ. 2555 *

31 ส.ค.58

5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับ พ.ศ. 2555 *

31 ส.ค.58

6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับ พ.ศ. 2554 *

31 ส.ค.58

7) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2555 *

31 ส.ค.58

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม ฉบับ พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับ พ.ศ.
2554 *
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับ พ.ศ.
2555 *
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัฒน์ศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2556
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับ พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ฉบับ พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ฉบับ

31 ส.ค.58
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31 ส.ค.58
31 ส.ค.58
31 ส.ค.58
31 ส.ค.58
31 ส.ค.58
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31 ส.ค.58
31 ส.ค.58
31 ส.ค.58
28 ก.ย. 58
28 ก.ย. 58
28 ก.ย. 58
19 ต.ค. 58
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คณะ
92.
93.
94.

ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
เกษตร
เกษตร

95.
96.
97.
98.

มนุษยศาสตร์
มนุษยศาสตร์
มนุษยศาสตร์
วนศาสตร์

99.

วนศาสตร์

100. วนศาสตร์
101. วนศาสตร์
102. วนศาสตร์
103. วนศาสตร์
104. วิศวกรรมศาสตร์
105. เศรษฐศาสตร์
106. เศรษฐศาสตร์
107. สัตวแพทยศาสตร์
108.

อุตสาหกรรมเกษตร

109. วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
110. วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
111. ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
112. วิทยาศาสตร์
113. วิทยาศาสตร์
114. วิศวกรรมศาสตร์
115. วิศวกรรมศาสตร์
116. วิศวกรรมศาสตร์
117. วิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
พ.ศ. 2556
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับ พ.ศ. 2555 *
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2554
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ฉบับ พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับ พ.ศ. 2558
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา ตะวันออก ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุ่มนาและสิ่งแวดล้อม
ป่าไม้ ฉบับ พ.ศ. 2554
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม ฉบับ พ.ศ. 2555
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน ฉบับ พ.ศ.
2554
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ ฉบับ
พ.ศ. 2554
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)
ฉบับ พ.ศ. 2554
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2554
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ฉบับ
พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ฉบับ พ.ศ.
2555
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับ พ.ศ. 2554
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ ฉบับ
พ.ศ. 2556
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการสินค้าสิ่งทอ ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - โลจิสติกส์
ฉบับ พ.ศ. 2555
2)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร ฉบับ พ.ศ.
2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร ฉบับ พ.ศ.
2553
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพืนพิภพ
ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพืนพิภพ
ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนา ฉบับปี
พ.ศ. 25
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ.
2555
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขันสูง
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สภาฯ อนุมัติ
19 ต.ค. 58
23 พ.ย. 58
23 พ.ย. 58
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23 พ.ย. 58
23 พ.ย. 58
23 พ.ย. 58
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คณะ
118. วิศวกรรมศาสตร์
119. เศรษฐศาสตร์
120. สัตวแพทยศาสตร์
121. สัตวแพทยศาสตร์
122. วิทยาการจัดการ
123. วิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
124. วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
125. วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
126. วิศวกรรมศาสตร์
127. วิศวกรรมศาสตร์
128. วิศวกรรมศาสตร์
129. วิศวกรรมศาสตร์
130. วิศวกรรมศาสตร์
131. ศึกษาศาสตร์
132. ศึกษาศาสตร์
133. เศรษฐศาสตร์
134. เศรษฐศาสตร์
135. เศรษฐศาสตร์
136. อุตสาหกรรมเกษตร
137. อุตสาหกรรมเกษตร
138. อุตสาหกรรมเกษตร
139. อุตสาหกรรมเกษตร
140. อุตสาหกรรมเกษตร
141. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
142. ทรัพยากรธรรมชาติและ

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
และยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับ
พ.ศ. 2554
1) เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ ฉบับ
พ.ศ. 2554
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ ฉบับ
พ.ศ. 2554
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ฉบับ พ.ศ. 2554
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับ พ.ศ. 2556
*
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับ พ.ศ.
2555 *
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับ พ.ศ.
2554 *
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนา ฉบับ
พ.ศ. 2554
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
ฉบับ พ.ศ. 2554
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนา ฉบับ
พ.ศ. 2554
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับ
พ.ศ. 2554
5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับ
พ.ศ. 2554
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ฉบับ พ.ศ.
2558
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2554
2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ ฉบับ พ.ศ.
2554
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2556
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับ พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2554
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2554
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ฉบับ พ.ศ.
2554
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับ พ.ศ.
2554
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (สาขาวิชาเพาะเลียงสัตว์นา)
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คณะ
143.
144.
145.
146.
147.

อุตสาหกรรมเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นพรัตน์วชิระ
วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
เทคนิคการสัตวแพทย์

148. เทคนิคการสัตวแพทย์
149. มนุษยศาสตร์
150. มนุษยศาสตร์
151. มนุษยศาสตร์
152. วนศาสตร์
153. วนศาสตร์
154. วิศวกรรมศาสตร์
155. วิศวกรรมศาสตร์
156. วิศวกรรมศาสตร์
157. สังคมศาสตร์
158. อุตสาหกรรมเกษตร
159. อุตสาหกรรมเกษตร
160. เกษตร กาแพงแสน
161. ศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
162. วิทยาการจัดการ
163. วิทยาการจัดการ
164. วิทยาการจัดการ
165. วิทยาการจัดการ
166. วิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
167. วิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
ฉบับ พ.ศ. 2555 *
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2554 *

สภาฯ อนุมัติ
29 ก.พ. 59

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร ฉบับ พ.ศ.
2553
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2554

29 ก.พ. 59

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับ พ.ศ.
2556
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับ พ.ศ. 2554
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาว
ต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2556
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับ พ.ศ. 2554
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว ฉบับ พ.ศ. 2554
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการ
ท่องเที่ยว ฉบับ พ.ศ. 2554
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับ พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับ พ.ศ.
2556
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ฉบับ พ.ศ. 2554
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ฉบับ พ.ศ. 2555

28 มี.ค. 59

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
ฉบับ พ.ศ. 2554
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ฉบับ พ.ศ.
2557
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับ พ.ศ.
2554
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับ พ.ศ.
2554
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
ฉบับ พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555
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25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
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25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
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25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
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คณะ
168. สาธารณสุขศาสตร์
169. สาธารณสุขศาสตร์
170. สหวิทยาการฯ
171. สหวิทยาการฯ
172. เกษตร
173. เกษตร
174. วิศวกรรมศาสตร์
175. ศึกษาศาสตร์
176. สิ่งแวดล้อม
177. อุตสาหกรรมเกษตร
178. เกษตร กาแพงแสน
179. วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
180. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
181. พาณิชยนาวีนานาชาติ
182. วิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
183. ทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
184. วิทยาศาสตร์
185. อุตสาหกรรมเกษตร
186. อุตสาหกรรมเกษตร
187. อุตสาหกรรมเกษตร
188. วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
189. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
190. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
191. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
192. ศิลปศาสตร์และ

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับ พ.ศ. 2557
2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ฉบับ
พ.ศ. 2554
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ-เกษตร ฉบับ พ.ศ.
2554
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ ฉบับ
พ.ศ. 2554
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับ พ.ศ. 2554
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับ พ.ศ.
2556
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา ฉบับ พ.ศ.
2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับ พ.ศ.
2554
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2554
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ฉบับ
พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับ พ.ศ. 2555 *

สภาฯ อนุมัติ
25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
25 เม.ย. 59
30 พ.ค. 59
30 พ.ค. 59
30 พ.ค. 59
30 พ.ค. 59
30 พ.ค. 59
30 พ.ค. 59
30 พ.ค. 59
30 พ.ค. 59
30 พ.ค. 59

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล ฉบับ พ.ศ. 2556
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการ
ผลิต ฉบับ พ.ศ. 2553
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2556
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ฉบับ
พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
(นานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2555
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ)
ฉบับ พ.ศ. 2556
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฉบับ พ.ศ.
2556 *
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับ พ.ศ. 2556 *

30 พ.ค. 59
30 พ.ค. 59

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับ พ.ศ. 2555 *

27 มิ.ย. 59

3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ฉบับ พ.ศ. 2555 *

27 มิ.ย. 59

4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (สาขาการปกครอง) ฉบับ

27 มิ.ย. 59
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คณะ
วิทยาศาสตร์
193. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
194. พาณิชยนาวีนานาชาติ
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
พ.ศ. 2554 *
5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับ พ.ศ. 2555 *

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
ฉบับ พ.ศ. 2555
พาณิชยนาวีนานาชาติ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ฉบับ พ.ศ.
2555
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555 *
ศิลปศาสตร์และ
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับ พ.ศ. 2555 *
วิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และ
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับ พ.ศ. 2555 *
วิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และ
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับ พ.ศ. 2554 *
วิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2558
ประมง
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง ฉบับ พ.ศ. 2555
ประมง
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลียงสัตว์นา ฉบับ พ.ศ.
2555
ประมง
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเพาะเลียงสัตว์นา ฉบับ พ.ศ. 2555
ประมง
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ฉบับ พ.ศ.
2556
ประมง
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ฉบับ พ.ศ.
2556
ประมง
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง ฉบับ พ.ศ.
2555
ประมง
7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง ฉบับ พ.ศ. 2555
ประมง
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและ
เทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2557
ประมง
9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและ
เทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2557
ประมง
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ประมง ฉบับ พ.ศ. 2555
ประมง
11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ประมง ฉบับ พ.ศ. 2554
มนุษยศาสตร์
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับ พ.ศ. 2554
มนุษยศาสตร์
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ ฉบับ พ.ศ. 2555
มนุษยศาสตร์
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับ พ.ศ. 2554
มนุษยศาสตร์
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับ พ.ศ. 2554
มนุษยศาสตร์
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ฉบับ พ.ศ. 2555
มนุษยศาสตร์
6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับ พ.ศ. 2555
มนุษยศาสตร์
7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี ฉบับ พ.ศ. 2555
มนุษยศาสตร์
8) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ฉบับ พ.ศ.
2554
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คณะ
220. มนุษยศาสตร์
221. มนุษยศาสตร์
222. มนุษยศาสตร์
223. วนศาสตร์
224. วนศาสตร์
225. วิทยาศาสตร์
226. วิทยาศาสตร์
227.
228.
229.
230.
231.

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

232. วิทยาศาสตร์
233. วิทยาศาสตร์
234. วิทยาศาสตร์
235. วิศวกรรมศาสตร์
236. วิศวกรรมศาสตร์
237. วิศวกรรมศาสตร์
238. ศึกษาศาสตร์
239. ศึกษาศาสตร์
240. ศึกษาศาสตร์
241. ศึกษาศาสตร์
242. ศึกษาศาสตร์
243. ศึกษาศาสตร์
244. ศึกษาศาสตร์
245. ศึกษาศาสตร์

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ฉบับ พ.ศ.
2555
10) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับ พ.ศ. 2556
11) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ฉบับ พ.ศ.
2556
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ ฉบับ พ.ศ. 2554
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ฉบับ
พ.ศ. 2556
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับ พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
(นานาชาติ) (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ฉบับ พ.ศ. 2558
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2554
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2554
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับ พ.ศ. 2556
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับ พ.ศ. 2555
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี ฉบับ พ.ศ.
2555
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ฉบับ
พ.ศ. 2555
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับ พ.ศ.
2554
10) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับ พ.ศ.
2555
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
ฉบับ พ.ศ. 2556
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
ฉบับ พ.ศ. 2556
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับ พ.ศ.
2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ฉบับ
พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา
สังคม ฉบับ พ.ศ. 2554
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม
ฉบับ พ.ศ. 2554
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับ พ.ศ. 2555
5) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา ฉบับ พ.ศ.
2554
6) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา ฉบับ พ.ศ.
2554
7) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั และประเมินทาง
การศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2555
8) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และประเมินทาง
การศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2554
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คณะ
246. ศึกษาศาสตร์
247. ศึกษาศาสตร์
248. ศึกษาศาสตร์
249. ศึกษาศาสตร์
250. เศรษฐศาสตร์
251. เศรษฐศาสตร์
252. เศรษฐศาสตร์
253. เศรษฐศาสตร์
254. เศรษฐศาสตร์
255. สถาปัตยกรรมศาสตร์
256. สังคมศาสตร์
257. สังคมศาสตร์
258. สังคมศาสตร์
259. สังคมศาสตร์
260. สังคมศาสตร์
261. สังคมศาสตร์
262. สัตวแพทยศาสตร์
263. สัตวแพทยศาสตร์
264. เกษตร กาแพงแสน
265. เกษตร กาแพงแสน
266. เกษตร กาแพงแสน
267. เกษตร กาแพงแสน
268. เกษตร กาแพงแสน
269. เกษตร กาแพงแสน
270. เกษตร กาแพงแสน
271. เกษตร กาแพงแสน

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
9) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2554
10) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ฉบับ พ.ศ. 2554
11) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ฉบับ พ.ศ. 2554
12) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2554
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2556 (ครัง
ที่ 1+ครังที่ 2)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฉบับ พ.ศ.
2553
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฉบับ พ.ศ.
2559
5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฉบับ พ.ศ.
2555
6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ฉบับ พ.ศ.
2555
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา ฉบับ
พ.ศ. 2555
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฉบับ
พ.ศ. 2555
4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ ฉบับ พ.ศ.
2558
5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม ฉบับ
พ.ศ. 2555
6) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2557
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ฉบับ พ.ศ. 2554 *
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ฉบับ พ.ศ. 2554 *
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ฉบับ พ.ศ.
2554
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ฉบับ พ.ศ.
2554
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2554
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับ พ.ศ. 2554
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน ฉบับ พ.ศ.
2555
8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพืชสวน ฉบับ พ.ศ. 2555 *
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คณะ
272. วิทยาศาสตร์
การกีฬา
273. วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
274. วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
275. วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
276. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
277. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
278. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
279. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
280. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
281. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
282. ศึกษาศาสตร์และ
พัฒนศาสตร์
283. วิทยาการจัดการ
284. วิทยาศาสตร์
ศรีราชา
285. วิทยาศาสตร์
ศรีราชา
286. เศรษฐศาสตร์
ศรีราชา
287. วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
288. วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
289. วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
290. วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
291. วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
292. วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
293. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กาลังกาย ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ฉบับ พ.ศ. 2556
*
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลประทาน ฉบับ พ.ศ.
2555
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลประทาน ฉบับ พ.ศ.
2555
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับ พ.ศ. 2554 *

สภาฯ อนุมัติ
14 ก.ค.59 (5พ)
14 ก.ค.59 (5พ)
14 ก.ค.59 (5พ)
14 ก.ค.59 (5พ)
14 ก.ค.59 (5พ)

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับ พ.ศ. 2554 *

14 ก.ค.59 (5พ)

3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับ พ.ศ. 2554 *

14 ก.ค.59 (5พ)

4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555 *

14 ก.ค.59 (5พ)

5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
และท่องเที่ยว ฉบับ พ.ศ. 2554*
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฉบับ พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2555
*
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
อุตสาหกรรม ฉบับ พ.ศ. 2556
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับ พ.ศ.
2554 *
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับ พ.ศ.
2554 *
1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ ฉบับ พ.ศ.
2554 *
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับ พ.ศ.
2556 *
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ พ.ศ. 2555

14 ก.ค.59 (5พ)

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับ พ.ศ.
2555 *
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับ พ.ศ.
2554 *
5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับ พ.ศ.
2556 *
6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับ พ.ศ.
2556
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับ พ.ศ. 2555 *

14 ก.ค.59 (5พ)
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คณะ
294. ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
295. สาธารณสุขศาสตร์
296. วิทยาลัยการ
ชลประทาน
297. วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2555 *
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2556
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ฉบับ
พ.ศ. 2555 *
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2554

สภาฯ อนุมัติ
14 ก.ค.59 (5พ)
14 ก.ค.59 (5พ)
14 ก.ค.59 (5พ)
14 ก.ค.59 (5พ)

การอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 2 (แก้ไขตามข้อสังเกตของ สกอ.)
ปีการศึกษา 2558 (1 มิ.ย. 58 – 31 ก.ค. 59) รวม 16 หลักสูตร
1.

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

2.

วิศวกรรมศาสตร์

3.

วิศวกรรมศาสตร์

4.

วิศวกรรมศาสตร์

5.

วิศวกรรมศาสตร์

6.

วิศวกรรมศาสตร์

7.

วิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
วิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
วิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
วิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
วิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
วิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
เกษตร

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รายชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556 (ครังที่ 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (ครังที่ 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 (ครังที่ 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 (ครังที่ 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ครังที่ 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 (ครังที่ 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 (ครังที่ 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ
ออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 (ครังที่ 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (ครังที่ 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ
ออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (ครังที่ 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการ
ผลิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (ครังที่ 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (ครังที่ 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ครังที่ 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ครังที่ 2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ครังที่ 2)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อตุ สาหกรรม หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558 (ครังที่ 2)
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