สรุปผลการดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

เปิดหลักสูตรใหม่
ปรับปรุงหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร-สมอ.08
ปรับปรุงเล็กน้อย–สมอ.08

ปีการศึกษา 2558
(ส.ค.58-ก.ค.59)
6
114
9
297
3

ปีการศึกษา 2559
(ส.ค.59-ก.ค.60)
19
167
12
130
24

หมายเหตุ จานวนหลักสูตรที่จะต้องปรับปรุงในการศึกษา 2560 ประมาณ 60 หลักสูตร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 60

จานวนหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รวมจานวน 401 หลักสูตร)
วิทยาเขต
ระดับปริญญา
รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี (หลักสูตร)
บางเขน
75
127
1
97
300
กาแพงแสน
11
22
23
56
ศรีราชา
6
18
24
เฉลิมพระเกียรติ
4
16
20
จ.สกลนคร
สถาบันสมทบ
1
1
รวม

86

159

1

155

401

ที่มา: ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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การปิดหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60) รวม 12 หลักสูตร
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
สภา มก. อนุมัติ
1. คณะสถาปัตยกรรม หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
29 ส.ค.59
ศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
29 ส.ค.59
นานาชาติ)
3. คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
14 พ.ย.59
4. คณะศิลปศาสตร์และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็น
14 พ.ย.59
วิทยาศาสตร์
ภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
5. คณะศิลปศาสตร์และ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็น 14 พ.ย.59
วิทยาศาสตร์
ภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ)
6. คณะเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ 27 ก.พ.60
7. คณะเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน
27 มี.ค.60
(หลักสูตรนานาชาติ)
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
27 มี.ค.60
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
9 สหวิทยาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัตน์
31 ก.ค.60
10 สหวิทยาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลัง
31 ก.ค.60
การเก็บเกี่ยว
11 สหวิทยาการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการ
31 ก.ค.60
เก็บเกี่ยว
12 คณะเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟาร์ม 31 ก.ค.60
กาแพงแสน
สมัยใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 60
การเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60) รวม 19 หลักสูตร
ทดแทน
กวช.
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
หลักสูตรของ
คณะ

1.
2.
3.

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมอาคาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
โรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

-

-

-

-

-

-

บธ.

7/60

บธ.

7/60

สภา มก.
อนุมัติ

14 พ.ย.59
14 พ.ย.59
14 พ.ย.59

2560)

4.
5.

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ * (ศรีราชา) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด * (ศรีราชา) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

31 ก.ค.60
31 ก.ค.60

2560)
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คณะ
6.

คณะวิทยาศาสตร์
ศรีราชา

7.

คณะวิทยาศาสตร์
ศรีราชา
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่อหลักสูตร

ทดแทน
หลักสูตรของ
คณะ

กวช.

สภา มก.
อนุมัติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศวท. 7/60 31 ก.ค.60
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม * (ศรี สวล.
ราชา) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วว. สกล. 7/60 31 ก.ค.60
ประยุกต์ * (ศรีราชา) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วศ. 7/60
วิศวกรรมโยธา * (กาแพงแสน) (หลักสูตรใหม่
31 ก.ค.60
พ.ศ. 2560)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา * (ศรีราชา) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

วศ.

7/60
31 ก.ค.60

2560)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต *
(สกลนคร) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงิน * (สกลนคร) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
การจัดการ * (สกลนคร) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

บธ.

7/60

บธ.

7/60

บธ.

7/60

บธ.

7/60

บธ.

7/60

สค.

7/60

บธ.

7/60

บธ.

7/60

วจก.

7/60

มน.

7/60

31 ก.ค.60
31 ก.ค.60
31 ก.ค.60

2560)

13.

คณะศิลปศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ
การตลาด * (สกลนคร) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

31 ก.ค.60

2560)

14.
15.
16.

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต * (สกลนคร) (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2560)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต * (สกลนคร)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ * (กาแพงแสน) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

31 ก.ค.60
31 ก.ค.60
31 ก.ค.60

2560)

17.

คณะศิลปศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
การตลาด * (กาแพงแสน) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

31 ก.ค.60

2560)

18.

คณะศิลปศาสตร์และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิทยาศาสตร์
จัดการโรงแรมและท่องเที่ยว * (กาแพงแสน)

31 ก.ค.60

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

19.

คณะศิลปศาสตร์และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
นวัตกรรมการท่องเที่ยว * (กาแพงแสน)

31 ก.ค.60

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
* หลักสูตรใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 60
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การปรับปรุงหลักสูตร (มคอ. 2) ปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60) รวม 167 หลักสูตร
สภา มก.
กวช.
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
อนุมัติ

1.
2.

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
คณะวิทยาศาสตร์การ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย

-

26 ก.ย.59

-

26 ก.ย.59

-

26 ก.ย.59

-

14 พ.ย.59

-

14 พ.ย.59

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) (เดิมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา)

3.

คณะวิทยาศาสตร์การ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กีฬา
การกีฬาและการออกกาลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) (เดิมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)

4.
5.
6.
7.
8.

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์การ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
กีฬา
จัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร

27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 มี.ค.60

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม เป็นภาษาไทย และสาขาวิชาการ
จัดการกีฬา)

9.

คณะวิทยาศาสตร์การ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
กีฬา
การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

27 มี.ค.60

2559 (เดิม เป็นภาษาไทย และสาขาวิชาการจัดการกีฬา)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

คณะวิทยาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
และพัฒนศาสตร์
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
และพัฒนศาสตร์
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศรีราชา
วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4/60
4/60
คณะทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
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คณะ
20.

รายชื่อหลักสูตร

และอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา ** (สกลนคร)

กวช.

สภา มก.
อนุมัติ

4/60

29 พ.ค.60

6/60

26 มิ.ย. 60

5/60

26 มิ.ย. 60

6/60
6/60

26 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 60

6/60
6/60
6/60

26 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

5/60

26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

5/60

26 มิ.ย. 60

6/60
6/60

26 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

5/60
6/60

26 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 60

(** หลักสูตรที่มีชื่อเดียวกันกับบางเขน)

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

คณะเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
การเกษตร
คณะประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เดิม:สาขาวิชา
พัฒนอาชีวศึกษา)

30.

คณะศึกษาศาสตร์

31.

คณะเศรษฐศาสตร์

32.

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
การเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (เดิม:สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร)

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

คณะสังคมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การอาหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การบรรจุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (เดิม:
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ)
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คณะ
40.

คณะมนุษยศาสตร์

41.

คณะมนุษยศาสตร์

42.
43.
44.
45.

คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะเกษตร
กาแพงแสน
คณะเกษตร
กาแพงแสน
คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

รายชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์และสารสนเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
สัตว์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ** (สกลนคร)

กวช.

สภา มก.
อนุมัติ

6/60

26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

6/60
6/60
6/60
6/60

26 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 60
26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

6/60

26 มิ.ย. 60

6/60
7/60

26 มิ.ย. 60
31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60
7/60

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

7/60
7/60

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

(** หลักสูตรที่มีชื่อเดียวกันกับบางเขน)

55.
56.
57.

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลฯ
คณะเกษตร

58.

คณะเกษตร

59.
60.

คณะเกษตร
คณะเกษตร

61.
62.

คณะเกษตร
คณะเกษตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีระบบเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกร
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คณะ
63.
64.

คณะเกษตร
คณะเกษตร

65.
66.
67.
68.

คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร

69.
70.

คณะประมง
คณะประมง

71.

คณะประมง

72.

คณะประมง

73.

คณะประมง

74.

คณะวนศาสตร์

75.

คณะวนศาสตร์

รายชื่อหลักสูตร
รมศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขต
ร้อน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขต
ร้อน (นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการประมง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
8 สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา (เดิ ม: สาขาวิชาเทคโนโลยี

กวช.

สภา มก.
อนุมัติ

7/60
7/60

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

7/60
7/60
7/60
7/60

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

7/60
7/60

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60
7/60

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60
7/60

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

7/60
7/60
7/60

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

วนวัฒน์)

76.

คณะวนศาสตร์

77.

คณะวนศาสตร์

78.
79.

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

80.

คณะวิทยาศาสตร์

81.

คณะวิทยาศาสตร์

82.
83.

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

84.
85.
86.

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพรังสี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
วิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
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คณะ
87.
88.
89.
90.

รายชื่อหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสี
ประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
(นานาชาติ) (เดิม :สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

กวช.

สภา มก.
อนุมัติ

7/60
7/60

31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60
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และยั่งยืน)

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีการบิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (นานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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107. คณะวิศวกรรมศาสตร์
108. คณะวิศวกรรมศาสตร์
109. คณะวิศวกรรมศาสตร์
110. คณะวิศวกรรมศาสตร์
111. คณะวิศวกรรมศาสตร์
112. คณะศึกษาศาสตร์
113. คณะศึกษาศาสตร์
114. คณะศึกษาศาสตร์
115. คณะศึกษาศาสตร์
116. คณะศึกษาศาสตร์
117. คณะเศรษฐศาสตร์
118. คณะเศรษฐศาสตร์
119. คณะสังคมศาสตร์
120. คณะสังคมศาสตร์
121. คณะสังคมศาสตร์
122. คณะสังคมศาสตร์
123. คณะสังคมศาสตร์
124. คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
125. คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
126. คณะอุตสาหกรรม

รายชื่อหลักสูตร
วิศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับระบบ
ฝังตัว (นานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและสุขศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
และประเมินทางการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (นานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การบรรจุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
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คณะ
127.
128.
129.
130.
131.

เกษตร
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

132. คณะมนุษยศาสตร์
133. คณะมนุษยศาสตร์
134. คณะมนุษยศาสตร์
135. คณะมนุษยศาสตร์
136. คณะมนุษยศาสตร์
137. คณะบริหารธุรกิจ
138. คณะบริหารธุรกิจ
139. คณะบริหารธุรกิจ
140. คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
141. สหวิทยาการฯ
142. สหวิทยาการฯ

รายชื่อหลักสูตร
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การอาหาร (นานาชาติ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอาหาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ประยุกต์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ประยุกต์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้
ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุ
วิศวกรรมและชีวสารสนเทศ (เดิม : สาขาวิชาพันธุ

กวช.

สภา มก.
อนุมัติ
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วิศวกรรม)

143. สหวิทยาการฯ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม
และชีวสารสนเทศ (เดิม : สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม)
144. คณะเกษตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
กาแพงแสน
และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
145. คณะเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
กาแพงแสน
วิทยาการพืชสวน
146. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กาแพงแสน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ** (กาแพงแสน)
เดิม: สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
(** หลักสูตรที่มีชื่อเดียวกันกับบางเขน)

147. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กาแพงแสน
วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
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148. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
149. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
150. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
151. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
152. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
153. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
154. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
155. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
156. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
157. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
158. คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
159. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
160. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
161. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
162. คณะพาณิชนาวี
นานาชาติ
163. คณะพาณิชนาวี
นานาชาติ
164. คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
165. คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
166. คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
167. คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

รายชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการอาหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมชลประทาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมชลประทาน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการอาหาร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการพืช
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวผลิตภัณฑ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกกาลังกาย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (พหุวิทยาการ)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเดินเรือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากร
เกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
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กวช.

สภา มก.
อนุมัติ

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60

7/60

31 ก.ค. 60
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การอนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
(1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60) รวม 3 หลักสูตร
สภา มก. อนุมัติ
เริ่มใช้หลักสูตร
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
บรรจุไว้ในแผน

1
2
3

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
และสุขศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

27 ก.พ. 60

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพล
ศึกษา

26 มิ.ย.60

27 มี.ค.60

การอนุมัตินา “รายวิชา” ไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60)
สภา มก. อนุมัตินา
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
รายวิชาไปใช้

1.
2.
3.
4
5

โครงการวิชาบูรณา
การ วิทยาเขต
กาแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการ
จัดการ

ปีการศึกษา
2560
ปีการศึกษา
2561
ปีการศึกษา
2560
คณะต้นสังกัด
รายวิชา

วิชา 01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต

27 ก.พ.60

ฝ่ายวิชาบูรณา
การฯ

วิชา 01352141 การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น

27 มี.ค.60

วิชา 01421211 รังสี ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

29 พ.ค.60

วิชา 01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต

26 มิ.ย.60

วิชา 01356101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น I
วิชา 01356102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น II
วิชา 01356103 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น III
วิชา 01356104 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น VI

31 ก.ค.60

คณะ
มนุษยศาสตร์
ฝ่ายวิชาบูรณา
การฯ
ฝ่ายวิชาบูรณา
การฯ
คณะ
มนุษยศาสตร์

การยกเลิกการนาหลักสูตรไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60) รวม 18 หลักสูตร
กวช.
สภา มก. อนุมัติ
คณะต้นสังกัด
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
1
2
3
4

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์
ศรีราชา
ศิลปศาสตร์และ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม *
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยุกต์ *
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

กวช.
7/60
กวช.
7/60
กวช.
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การยกเลิกการ
ขอใช้หลักสูตร
ร่วม

หลักสูตร

27 ก.พ. 60

สังคมศาสตร์

31 ก.ค.60

สิ่งแวดล้อม

31 ก.ค.60

วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจ

31 ก.ค.60

12

คณะ

6

วิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
วิทยาการจัดการ

7

วิทยาการจัดการ

8

ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

5

9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายชื่อหลักสูตร
การเงิน *
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต *
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ *
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด *
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ *
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด *
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและท่องเที่ยว *
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา *
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา *
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
การจัดการ *
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด *
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต *
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการท่องเที่ยว *
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์

กวช.

7/60
กวช.
7/60
กวช.
7/60
กวช.
7/60
กวช.
7/60
กวช.
7/60
กวช.
7/60
กวช.
7/60
กวช.
7/60
กวช.
7/60
กวช.
7/60
กวช.
7/60
กวช.
7/60
กวช.
7/60

สภา มก. อนุมัติ
การยกเลิกการ
ขอใช้หลักสูตร
ร่วม

คณะต้นสังกัด
หลักสูตร

31 ก.ค.60

บริหารธุรกิจ

31 ก.ค.60

บริหารธุรกิจ

31 ก.ค.60

บริหารธุรกิจ

31 ก.ค.60

บริหารธุรกิจ

31 ก.ค.60

บริหารธุรกิจ

31 ก.ค.60

วิทยาการจัดการ

31 ก.ค.60

วิศวกรรมศาสตร์

31 ก.ค.60

วิศวกรรมศาสตร์

31 ก.ค.60

บริหารธุรกิจ

31 ก.ค.60

บริหารธุรกิจ

31 ก.ค.60

สังคมศาสตร์

31 ก.ค.60

มนุษยศาสตร์

31 ก.ค.60

สังคมศาสตร์

* เปิดหลักสูตรใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วมแล้ว

1

การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย -สมอ.08 ปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 609)
รวม 24 หลักสูตร
รายชื่อหลักสูตร
คณะ
สภาฯ อนุมัติ
14 พ.ย.59
วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ฉบับ พ.ศ.

2

กาแพงแสน
ศึกษาศาสตร์

3

วิทยาการจัดการ

2556 (สมอ.08)
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ฉบับ
พ.ศ. 2558 (สมอ.08)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ฉบับปี พ.ศ.
2554 (สมอ.08-เพิ่มสถานที่เรียน)
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27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60

13

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คณะ
วิทยาการจัดการ

รายชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08-เพิ่มสถานที่เรียน)
บริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. 2555
(สมอ.08-เพิ่มสถานที่เรียน)
บริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.
08-เพิ่มสถานที่เรียน)
บริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2555
(สมอ.08-เพิ่มสถานที่เรียน)
มนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2554
(สมอ.08-เพิ่มสถานที่เรียน)
สังคมศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08-เพิ่มสถานที่
เรียน)
ศิลปศาสตร์และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี
วิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2554 (สมอ.08-เพิ่มสถานที่เรียน)
วิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08เพิ่มสถานที่เรียน)
วิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 (สมอ.
08-เพิ่มสถานที่เรียน)
ศิลปศาสตร์และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ.
วิทยาศาสตร์
2554 (สมอ.08-เพิ่มสถานที่เรียน)
สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี
พ.ศ. 2554 (สมอ.08-เพิ่มสถานที่เรียน)
ประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.
08-เพิ่มสถานที่เรียน)
เกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554
กาแพงแสน
(สมอ.08-เพิ่มสถานที่เรียน)
อุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร
(นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559 (สมอ.08)
วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 (สมอ.08)
ศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ฉบับปี
พ.ศ. 2558 (สมอ.08)
ศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ฉบับปี
พ.ศ. 2558 (สมอ.08)
วิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ.
2555 (สมอ.08)
ประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและ
เทคโนโลยี (นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2557 (สมอ.08)
สัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2557 (สมอ.08)
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สภาฯ อนุมัติ
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 ก.พ. 60
27 มี.ค.60
26 มิ.ย.60
26 มิ.ย.60
31 ก.ค.60
31 ก.ค.60
31 ก.ค.60
14

รายชื่อหลักสูตร
คณะ
24 สัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตว
แพทย์ (นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 (สมอ.08)
25 วิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2556
(สมอ.08)

สภาฯ อนุมัติ
31 ก.ค.60
31 ก.ค.60

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร (-สมอ.08) ปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60)
รวม 130 หลักสูตร
คณะ

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีว
เวชศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวช
ศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับ พ.ศ.
2554
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับ พ.ศ.
2554
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ฉบับปี พ.ศ.
2555 โดย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับ
พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ฉบับ พ.ศ. 2556

1.

สัตวแพทยศาสตร์

2.

สัตวแพทยศาสตร์

3.

วิทยาศาสตร์การกีฬา

4.

วิทยาศาสตร์การกีฬา

5.

อุตสาหกรรมเกษตร

6.

วิศวกรรมศาสตร์

7.

วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
ศิลปศาสตร์และวิทยาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน * ฉบับ พ.ศ. 2555
จัดการ
คณะศึกษาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฉบับปี
พ.ศ. 2559
คณะสถาปัตยกรรม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2556
ศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฉบับปี
พ.ศ. 2555
คณะวิทยาศาสตร์และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
วิศวกรรมศาสตร์
มนษุยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ฉบับปี พ.ศ. 2555
วนศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์ ฉบับปี พ.ศ.
2555
วิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2555
สังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ฉบับปี
พ.ศ. 2555
สังคมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ฉบับปี พ.ศ.
2555
สังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
อุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ฉบับปี พ.ศ.
2555

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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สภาฯ อนุมัติ
29 ส.ค.59
29 ส.ค.59
29 ส.ค.59
29 ส.ค.59
31 ต.ค.59
14 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
15

คณะ

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
อุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ.
2555
เกษตร กาแพงแสน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
วิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล *
กาแพงแสน
ฉบับปี พ.ศ. 2556
วิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ * ฉบับปี พ.ศ. 2555
วิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ.
2559
วิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ
ศรีราชา
ออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2555
วิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ศรีราชา
และระบบการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2555
วิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-อุตสาหการและระบบ
ศรีราชา
การผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2555
วิทยาศาสตร์และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ.
วิศวกรรมศาสตร์
2554
วิทยาศาสตร์และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ * ฉบับปี พ.ศ.
วิศวกรรมศาสตร์
2555
วิทยาศาสตร์และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ * ฉบับปี พ.ศ.
วิศวกรรมศาสตร์
2559
วิทยาศาสตร์และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทค
วิศวกรรมศาสตร์
โนโยลี ฉบับปี พ.ศ. 2555
ศิลปศาสตร์และวิทยาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด * ฉบับปี พ.ศ. 2555
จัดการ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ * ฉบับปี พ.ศ. 2555
จัดการ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559
จัดการ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ * ฉบับปี พ.ศ. 2559
จัดการ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ * ฉบับปี พ.ศ. 2555
จัดการ
ศิลปศาสตร์และวิทยาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว *
จัดการ
ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ฉบับปี พ.ศ.
2555
คณะเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อตุ สาหกรรม ฉบับปี พ.ศ.
2557
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.
2556
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2555
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สภาฯ อนุมัติ
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
16

คณะ
46.
47.
48.

50.

คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

51.

คณะวิทยาการจัดการ

52.

คณะวิทยาการจัดการ

53.

63.
64.
65.

คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์
คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

66.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

67.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

68.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

69.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

49.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา * ฉบับปี พ.ศ.
2556
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 25

สภาฯ อนุมัติ
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ.
2554
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ฉบับ
ปี พ.ศ. 2554
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ฉบับปี พ.ศ.
2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี * ฉบับปี พ.ศ. 2555

27 มี.ค.60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ * ฉบับปี พ.ศ. 2556

27 มี.ค.60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ * ฉบับปี พ.ศ.
2555
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา * ฉบับปี พ.ศ.
2556
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการ
ออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ * ฉบับปี พ.ศ. 2555

27 มี.ค.60

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี
พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ฉบับปี
พ.ศ. 2557
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ฉบับปี พ.ศ.
2557
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีว
เวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวช
ศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และ
วิทยาศาสตร์กายวิภาค ฉบับ ปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
ฉบับปี พ.ศ. 2556

27 มี.ค.60
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27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60

27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60
27 มี.ค.60

29 พ.ค.60
29 พ.ค.60
29 พ.ค.60
29 พ.ค.60
29 พ.ค.60
29 พ.ค.60
29 พ.ค.60
29 พ.ค.60
29 พ.ค.60
17

คณะ
70.

คณะเกษตร กาแพงแสน

71.

คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

83.

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ

84.
85.

คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์

86.

คณะมนุษยศาสตร์

87.
88.
89.

คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

90.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

91.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

92.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

93.

คณะศึกษาศาสตร์

81.
82.

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์และการผลิต
สัตว์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ฉบับปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร ฉบับปี พ.ศ.
2555
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ฉบับ
ปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา * ฉบับปี
พ.ศ. 2556
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ * ฉบับปี พ.ศ. 2559

สภาฯ อนุมัติ
29 พ.ค.60
29 พ.ค.60
29 พ.ค.60
29 พ.ค.60
29 พ.ค.60
29 พ.ค.60

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว *
ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด * ฉบับปี พ.ศ. 2555

29 พ.ค.60

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
อุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา * ฉบับปี
พ.ศ. 2556
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต * ฉบับปี พ.ศ. 2555

29 พ.ค.60

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน * ฉบับปี พ.ศ. 2555

29 พ.ค.60

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2558

26 มิ.ย.60

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปี พ.ศ.
2556
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ฉบับปี พ.ศ.
2556
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยโดย ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ.
2556
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ฉบับปี พ.ศ.
2555

26 มิ.ย.60
26 มิ.ย.60
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29 พ.ค.60

29 พ.ค.60
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26 มิ.ย.60
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คณะ
94.

คณะเศรษฐศาสตร์

95.

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษต

96.
97.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
98. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
99. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
100. คณะพาณิชยนาวี
นานาชาติ
101. สหวิทยาการ
102.
103.
104.
105.
106.
107.

คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

108. คณะมนุษยศาสตร์
109. คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
110. คณะเกษตร
111. คณะเกษตร
112. คณะเกษตร
113. คณะเกษตร
114. คณะเกษตร
115. คณะวิศวกรรมศาสตร์
116. คณะวิศวกรรมศาสตร์
117. คณะวิศวกรรมศาสตร์
118. คณะวิศวกรรมศาสตร์
119. คณะวิศวกรรมศาสตร์
120. คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ฉบับปี
พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2557
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ฉบับปี พ.ศ.
2556
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ฉบับปี พ.ศ.
2556
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ฉบับปี พ.ศ.
2556
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ฉบับปี พ.ศ.
2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ.2558
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ฉบับปี พ.ศ.2555)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ.2555
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี
พ.ศ.2559
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี
พ.ศ.2559
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า ฉบับปี
พ.ศ.2556
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า ฉบับปี
พ.ศ.2559
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
หลักสูตรนานาชาติ/ฉบับปี พ.ศ.2559
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ.
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สภาฯ อนุมัติ
26 มิ.ย.60
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คณะ

121. คณะวิศวกรรมศาสตร์
122. คณะวิศวกรรมศาสตร์
123. คณะบริหารธุรกิจ
124. คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
125. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
126. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
127. คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
128. คณะสิ่งแวดล้อม
129. สหวิทยาการ
130. สหวิทยาการ

รายชื่อหลักสูตร
( * หลักสูตรใช้ร่วม)
2555
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ.
2559
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ.2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต ฉบับปี พ.ศ.2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ฉบับปี
พ.ศ.2559
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ.2556
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ฉบับปี พ.ศ.
2559
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ.2558
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ.2555
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1. คณะสถาปั
ค
ตยกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่
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พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2)
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