สรุปผลการดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

เปิดหลักสูตรใหม่
ปรับปรุงหลักสูตร
ปิดหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรฯ-สมอ.08
5. ปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
(ส.ค.58-ก.ค.59) (ส.ค.59-ก.ค.60) (ส.ค.60-ก.ค.61)
6
19
9
114
167
61
9
12
6
297
130
121
3

24
4
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จานวนหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รวมจานวน 404 หลักสูตร)
วิทยาเขต
ระดับปริญญา
รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี (หลักสูตร)
บางเขน
74
124
1
97
296
กาแพงแสน
11
22
25
58
ศรีราชา
6
21
27
เฉลิมพระเกียรติ
4
17
21
จ.สกลนคร
โครงการจัดตั้งฯ
1
1
สุพรรณบุรี
สถาบันสมทบ
1
1
รวม

85

156

1

162

404

ที่มา: ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

การปิดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) รวม 6 หลักสูตร
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
คณะวนศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
คณะสังศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์
คณะเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช
กาแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(นานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง

ร่วมของคณะ

2.

28 ส.ค.60
30 ต.ค.60
25 ธ.ค.60
28 พ.ค.61

28 พ.ค.61
16 ก.ค.61
(พ1)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) รวม 9 หลักสูตร
ทดแทนหลักสูตรใช้ กวช.
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
1.

สภา มก. อนุมัติ

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
วิทยาเขต
สุพรรณบุรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
บริหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) *
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์
แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรใหม่

สภา มก.
อนุมัติ

วิทยาการ
จัดการ
-

3/61

-

4/61

30 เม.ย.
61

6/61

16 ก.ค.61

26 มี.ค.61

3/61

26 มี.ค.61

พ.ศ. 2561)

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ

คณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ศรีราชา
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
คณะวิทยาศาสตร์
ศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์
ศรีราชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) *
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) *
วิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) *

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
สภาให้เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) *
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
และ
*
วิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) *

(พ1)
6/61

16 ก.ค.61

7/61

(พ1)
31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

* หลักสูตรใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม
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1.

การปรับปรุงหลักสูตร (มคอ. 2) ปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) รวม 61 หลักสูตร
กวช. สภา มก. อนุมัติ
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
8/60 28 ส.ค.60
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

2.

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3.
4.
5.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การบินและอวกาศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

6.
7.
8.
9.
10.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
คณะสัตว
แพทยศาสตร์
คณะสัตว
แพทยศาสตร์
คณะเกษตร
กาแพงแสน
คณะเกษตร
กาแพงแสน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาชลประทาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สัตว์และชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปศุ
สัตว์)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (เดิม การปรับปรุงพันธุ์และการผลิต

10/6
0

27 พ.ย.60

10/6
0

27 พ.ย.60

10/6
0

27 พ.ย.60

10/6
0

27 พ.ย.60

12/6
0

25 ธ.ค.60

12/6
0

25 ธ.ค.60

12/6
0

25 ธ.ค.60

12/6
0

25 ธ.ค.60

12/6
0

25 ธ.ค.60

12/6
0

25 ธ.ค.60

2/61

26 ก.พ.61

2/61

26 ก.พ.61

2/61

26 ก.พ.61

2/61

26 ก.พ.61

2/61

26 ก.พ.61

3/61

26 มี.ค.61

3/61

26 มี.ค.61

สัตว์

11.

คณะเกษตร
กาแพงแสน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
(นานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (เดิม วิจัยและพัฒนาการ
เกษตร (นานาชาติ)

12.
13.

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์
คณะประมง

14.

คณะประมง

15.

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

16.
17.

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561)

18.

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

คณะ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเกษตร
กาแพงแสน
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
คณะสัตว
แพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

กวช.

สภา มก. อนุมัติ

4/61

30 เม.ย.61

4/61

30 เม.ย.61

4/61

30 เม.ย.61

5/61

28 พ.ค.61

5/61

28 พ.ค.61

5/61

28 พ.ค.61

6/61

16 ก.ค.61 (พ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทาง
สัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

25.

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

26.
27.

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1)
6/61

16 ก.ค.61 (พ
1)

6/61

16 ก.ค.61 (พ
1)

(มี 2 วิชาเอก-1.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2.การจัดการสิ่งแวดล้อม)

28.
29.
30.
31.

คณะสัตว
แพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

6/61

16 ก.ค.61 (พ
1)

6/61

16 ก.ค.61 (พ
1)

6/61

16 ก.ค.61 (พ
1)

6/61

16 ก.ค.61 (พ
1)

2561)

32.

คณะวนศาสตร์

33.

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

34.

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

35.

คณะวิทยาศาสตร์

36.

คณะวิทยาศาสตร์

37.

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพื้นพิภพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพื้นพิภพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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38.

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา (หลักสูตร

กวช.

สภา มก. อนุมัติ

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

39.

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

47.

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

48.

คณะศึกษาศาสตร์

49.

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

50.

คณะมนุษยศาสตร์

51.

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) (เดิม สื่อสารมวลชน)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

52.

คณะมนุษยศาสตร์

53.

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

54.

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

55.

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

56.
57.

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีฯ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

58.

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561)
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59.
60.
61.

คณะ
รายชื่อหลักสูตร
คณะสัตว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทาง
แพทยศาสตร์
สัตวแพทย์ (นานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
คณะเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ
และการกาหนดอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) (เดิม

กวช.

สภา มก. อนุมัติ

7/61

31 ก.ค.61

(3/61)
7/61

(26 มี.ค.61)

31 ก.ค.61

7/61

31 ก.ค.61

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การอนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
(1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) รวม 9 หลักสูตร
สภา มก. อนุมัติ
เริ่มใช้หลักสูตร
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
บรรจุไว้ในแผน

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

คณะสัตว
แพทยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
คณะเกษตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงทางสัตวแพทย์
(หลักสูตรพหุวิทยาการ)
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
การปกครอง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชน
ศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
ศาสตร์
การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ระบบเกษตร
คณะสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ศาสตร์
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
คณะเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด
กาแพงแสน
การเกษตรและชุมชน
คณะเกษตร และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณะเกษตร
วิทยาศาสตร์เกษตร (Joint Degree Program กับ
กาแพงแสน
Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น)

25 ธ.ค. 60
25 ธ.ค. 60
26 ก.พ. 60
26 ก.พ. 60
26 มี.ค.61
16 ก.ค.61
(พ1)

16 ก.ค.61
(พ1)

16 ก.ค.61
(พ1)

31 ก.ค.61

ปีการศึกษา
2561
ปีการศึกษา
2561
ปีการศึกษา
2561
ปีการศึกษา
2561
ปีการศึกษา
2561
ปีการศึกษา
2562
ปีการศึกษา
2561
ปีการศึกษา
2561
ปีการศึกษา
2561

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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การยกเลิกการนาหลักสูตรไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) รวม 7 หลักสูตร

1
2

คณะ

รายชื่อหลักสูตร

กวช.

สภา มก. อนุมัติ
การยกเลิกการขอ
ใช้หลักสูตรร่วม

คณะต้นสังกัด
หลักสูตร

โครงการจัดตั้งวิทยา
เขตสุพรรณบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) *

5/61

28 พ.ค.61

คณะสังคมศาสตร์

6/61

16 ก.ค.61
(พ1) (พร้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ศรี
ราชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) *

6/61

เปิดหลักสูตร)

3

16 ก.ค.61
(พ1) (พร้อม

คณะวิทยาศาสตร์

เปิดหลักสูตร)

4
5
6
7

คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) *

7/61

คณะวิทยาศาสตร์ศรี
ราชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) *

7/61

คณะวิทยาศาสตร์ศรี
ราชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) *

7/61

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) *

7/61

31 ก.ค.61
(พร้อมเปิด
หลักสูตร)

31 ก.ค.61

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

(พร้อมเปิด
หลักสูตร)

31 ก.ค.61
(พร้อมเปิด
หลักสูตร)

31 ก.ค.61

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

(พร้อมเปิด
หลักสูตร)

* เปิดหลักสูตรใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วมแล้ว

1

การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย -สมอ.08 ปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) รวม 4 หลักสูตร
รายชื่อหลักสูตร
คณะ
สภาฯ อนุมัติ
30 ต.ค.60
คณะประมง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและ
เทคโนโลยี (นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2557 (สมอ.08) (ปรับปรุงเล็กน้อย -ปป.
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา)

2

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
3. คณะเกษตร
กาแพงแสน
4. คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ฉบับปี พ.ศ. 2560 27 พ.ย.60
(สมอ.08) ปรับปรุงเล็กน้อย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ. 30 เม.ย. 61
08) ปรับปรุงเล็กน้อย (ปป.ภาษาที่ใช้และการรับนิสิตต่างชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 28 พ.ค.61
2560 (ปรับปรุงเล็กน้อย -ปป.คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา)

D:\DriveD\DataWaRaPorn\หลักสูตร\สรุปการปรับปรุง-ใหม่หลักสูตร ปี การศึกษา 2560(131กค61)-ขึน้ เว็บ.doc

7

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร (-สมอ.08) ปีการศึกษา 2560 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)
รวม 121 หลักสูตร
คณะ
1.

วิศวกรรมศาสตร์

2.

คณะเกษตร

3.
4.

คณะเกษตร
คณะเกษตร

5.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

6.
7.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

8.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

9.

คณะศึกษาศาสตร์

10.
11.

คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

12.

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

13.
14.
15.

คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์
คณะเศรษฐศาสตร์

16.
17.

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเกษตร กาแพงแสน

18.
19.
20.

คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตร กาแพงแสน

21.

คณะเกษตร กาแพงแสน

22.

คณะเกษตร กาแพงแสน

23.

คณะเกษตร กาแพงแสน

24.

คณะเกษตร กาแพงแสน

รายชื่อหลักสูตร
( *** หลักสูตรใช้ร่วม)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ฉบับปี พ.ศ.
2555
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) ฉบับปี
พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ฉบับปี พ.ศ. 2559
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตร
นานาชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2559
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ.
2556
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2556
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. 2555
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.
2556
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารการศึกษา
ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ ฉบับปี
พ.ศ. 2556
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2560

สภาฯ อนุมัติ
28 ส.ค.60
30 ต.ค.60
30 ต.ค.60
30 ต.ค.60
30 ต.ค.60
30 ต.ค.60
30 ต.ค.60
30 ต.ค.60
30 ต.ค.60
30 ต.ค.60
30 ต.ค.60
30 ต.ค.60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2557

30 ต.ค.60

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2556

27 พ.ย.60

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฉบับปี พ.ศ.
2559
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ฉบับปี
พ.ศ. 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2557
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ฉบับปี พ.ศ.
2559
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ฉบับปี พ.ศ.
2559
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร ฉบับปี
พ.ศ.2559
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร ฉบับปี พ.ศ.
2559
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร

27 พ.ย.60
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27 พ.ย.60
27 พ.ย.60
27 พ.ย.60
25 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60
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คณะ

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการชลประทาน

37.
38.

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา
คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์
คณะเทคนิคการสัตว
แพทย์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

39.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

40.

คณะศึกษาศาสตร์

41.

คณะศึกษาศาสตร์

42.

คณะเกษตร กาแพงแสน

43.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

34.
35.
36.

44.
45.
46.
47.
48.

รายชื่อหลักสูตร
( *** หลักสูตรใช้ร่วม)
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ฉบับปี พ.ศ. 2559 ***
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 ***

สภาฯ อนุมัติ
25 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ.
2559 ***
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี พ.ศ. 2560
**
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
ฉบับปี พ.ศ. 2560
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ.
2560 ***
หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ฉบับปี พ.ศ.
2555 ***
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2559

26 ก.พ.61

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2560

26 ก.พ.61

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ฉบับปี
พ.ศ. 2557
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ฉบับปี พ.ศ.
2557
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ฉบับ
ปี พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ.
2559
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.
2558 (5 ปี)
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ.
2558 (5 ปี)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2556

26 มี.ค.61

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ ฉบับปี
พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการ
ผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559

26 มี.ค.61
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25 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60

26 มี.ค.61
26 มี.ค.61
26 มี.ค.61
26 มี.ค.61
26 มี.ค.61
26 มี.ค.61
26 มี.ค.61
26 มี.ค.61

26 มี.ค.61
26 มี.ค.61
30 เม.ย.61
30 เม.ย.61
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คณะ
49.

คณะมนุษยศาสตร์

50.
51.
52.

คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

53.

คณะศึกษาศาสตร์

54.

คณะศึกษาศาสตร์

55.

คณะสิ่งแวดล้อม

56.

คณะสิ่งแวดล้อม

57.

59.
60.
61.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
คณะวิทยาการจัดการ
คณะประมง
คณะประมง

62.

คณะประมง

63.

คณะมนุษยศาสตร์

64.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

65.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

66.
67.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

68.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

69.

คณะศึกษาศาสตร์

70.

คณะศึกษาศาสตร์

71.

คณะศึกษาศาสตร์

72.

คณะศึกษาศาสตร์

58.

รายชื่อหลักสูตร
( *** หลักสูตรใช้ร่วม)
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ.
2559
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2560
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ฉบับปี พ.ศ. 2558
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.
2558
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.
2558
3) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.
2558
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2558
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดสิ่งแวดล้อม
ฉบับปี พ.ศ. 2559
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ฉบับ
ปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและ
เทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2557
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2557
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ.
2556
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2556
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2555
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. 2556
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั และประเมินทาง
การศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ฉบับ
ปี พ.ศ. 2560
3) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฉบับปี พ.ศ. 2559
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สภาฯ อนุมัติ
30 เม.ย.61
30 เม.ย.61
30 เม.ย.61
30 เม.ย.61
30 เม.ย.61
30 เม.ย.61
30 เม.ย.61
30 เม.ย.61
30 เม.ย.61
30 เม.ย.61
30 เม.ย.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61

10

คณะ
73.

คณะศึกษาศาสตร์

74.

คณะสังคมศาสตร์

75.
76.

83.
84.
85.
86.

คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะประมง

87.

คณะวนศาสตร์

88.

คณะวิทยาศาสตร์

89.
90.
91.

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะเกษตร กาแพงแสน

77.
78.
79.
80.
81.
82.

100. คณะเกษตร กาแพงแสน

รายชื่อหลักสูตร
( *** หลักสูตรใช้ร่วม)
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2560 *

สภาฯ อนุมัติ
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
ฉบับปี พ.ศ. 2559
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ.
2560 *
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ.
2559 ***
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 *

28 พ.ค.61

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ***
ฉบับปี พ.ศ. 2559
3) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560 *

28 พ.ค.61

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ประมง ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) ฉบับ
ปี พ.ศ. 2559
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
(นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2557
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2556
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2556
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ.
2560
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2559
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี ฉบับปี พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ฉบับปี พ.ศ. 2557
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาโรคพืช ฉบับปี พ.ศ. 2560 ***
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ฉบับปี พ.ศ.
2559
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช ฉบับปี พ.ศ.
2559

16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
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28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61

28 พ.ค.61

16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
16 ก.ค.61(พ)
11

คณะ
101. คณะเกษตร กาแพงแสน
102. คณะเกษตร กาแพงแสน
103. คณะเกษตร กาแพงแสน
104. คณะมนุษยศาสตร์
105. คณะมนุษยศาสตร์
106. คณะมนุษยศาสตร์
107. คณะมนุษยศาสตร์
108. คณะสังคมศาสตร์
109. คณะเศรษฐศาสตร์
110. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
111.
112.
113.
114.

คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

115. โครงการสหวิทยาการฯ
116. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
117. คณะวิทยาการจัดการ
118.
119.
120.
121.

รายชื่อหลักสูตร
( *** หลักสูตรใช้ร่วม)
สภาฯ อนุมัติ
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 16 ก.ค.61(พ)
สัตว์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 16 ก.ค.61(พ)
ฉบับปี พ.ศ. 2560
16 ก.ค.61(พ)
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์
เกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2560
31 ก.ค.61
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. 2560
31 ก.ค.61
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ.
2559
31 ก.ค.61
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2560
31 ก.ค.61
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ (นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559
31 ก.ค.61
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
31 ก.ค.61
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ.
2559
31 ก.ค.61
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร
ฉบับปี พ.ศ. 2560
31 ก.ค.61
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 31 ก.ค.61
31 ก.ค.61
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560
31 ก.ค.61
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
(นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 31 ก.ค.61
2559
31 ก.ค.61
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. 2560 *

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2556
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
ราชา
อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ราชา
ฉบับปี พ.ศ. 2559 ***
คณะวิทยาศาสตร์และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ.
วิศวกรรมศาสตร์
2556 ***
คณะวิทยาศาสตร์และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี พ.ศ.
วิศวกรรมศาสตร์
2560 ***
* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม
** หลักสูตรทีม่ ีชื่อเดียวกันกับบางเขน
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31 ก.ค.61
31 ก.ค.61
31 ก.ค.61
31 ก.ค.61
31 ก.ค.61
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การอนุมัติโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) รวม 2 โครงการ
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
สภา มก. อนุมัติ
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบรู ณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
27 พ.ย.60
คณะสังคมศาสตร์ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ภาค
31 เม.ย. 61
พิเศษ)

1.
2.

การอนุมัติปิดโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61) รวม 4 โครงการ
คณะ
1.
2.
3.
4.

2
3
4
5

6
7

สภา มก. อนุมัติ
30 ต.ค.60

คณะ
มนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ ปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา ภาคพิเศษ (เปิด
สอนที่วิทยาเขตฯ สกลนคร)
คณะอุตสาหกรรม โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ) เกษตร
เพื่อรวมโครงการ
คณะอุตสาหกรรม โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
เกษตร
(ภาคพิเศษ) -เพื่อรวมโครงการ

คณะ
1.

รายชื่อหลักสูตร
ปิดโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีภาคพิเศษ

คณะเกษตร
กาแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

การเปิด/ปรับปรุง/ปิด “รายวิชา” (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)
สภา มก.
Gen
รายชื่อหลักสูตร
อนุมัติ

02033411 การแก้ปัญหาการด้อยประสิทธิภาพการ
ผลิตของฝูงสุกร
02721204 การบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น

Ed

30 ต.ค.60
26 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61

เปิด
ใหม่

28 ส.ค.60

/

28 ส.ค.60

/

01120413 การจัดการความรูแ้ ละนวัตกรรมในธุรกิจ
30 ต.ค.60
เกษตร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 01510515 ความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัยและ 30 ต.ค.60
บริการทางสัตวแพทย์
คณะมนุษยศาสตร์
01386524 การอ่านและตีความบทประพันธ์ผ่านสกอร์ 30 ต.ค.60
01386533 การอานวยเพลงขั้นสูง
30 ต.ค.60
01386546 วรรณกรรมวงดุริยางค์เครื่องลมยุคโบราณ 30 ต.ค.60
จนถึงยุคคลาสสิค
01386547 วรรณกรรมวงดุริยางค์เครื่องลมยุคคลาสสิค 30 ต.ค.60
จนถึงยุคปัจจุบัน
01386556 การสอนเครื่องกระทบขั้นสูง
30 ต.ค.60
01386557 การสอนเครื่องลมไม้ขนั้ สูง
30 ต.ค.60
01386558 การสอนเครื่องลมทองเหลืองขั้นสูง
30 ต.ค.60
คณะวิทยาการจัดการ 03754351 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 27 พ.ย.60
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 03602417 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมและการ 25 ธ.ค.60
ศรีราชา
ผลิต
03602418 การประมวลผลภาพเชิงประยุกต์สาหรับ
25 ธ.ค.60
กระบวนการผลิต
03602419 การออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ์เชิง
25 ธ.ค.60

/

D:\DriveD\DataWaRaPorn\หลักสูตร\สรุปการปรับปรุง-ใหม่หลักสูตร ปี การศึกษา 2560(131กค61)-ขึน้ เว็บ.doc

ปรับ
ปรุง

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13

ปิดราย
วิชา

คณะ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

รายชื่อหลักสูตร
นวัตกรรม
04102331 การจัดการเกษตรอินทรีย์

01387102 ปรัชญาสาหรับโลกยุคใหม่
01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม
03754372 ภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ระดับสากล
คณะวิทยาการจัดการ 03754375 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจจัดนาเที่ยวและ
ตัวแทนทางการท่องเที่ยว
03754376 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการสุขภาพ
คณะมนุษยศาสตร์
01237111 สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 01530571 การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม
กับอาชีวอนามัยทางสัตวแพทย์
คณะสังคมศาสตร์
01450101 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลก
ปัจจุบัน
คณะสังคมศาสตร์
01459381 จิตวิทยาเพื่ออาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
คณะมนุษยศาสตร์
01361103 การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 03604203 อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล
ศรีราชา
เบื้องต้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 01205569 การบารุงรักษาสินทรัพย์ระบบกาลังและ
การบริหารความเสี่ยง
คณะสถาปัตยกรรม
01240385 ทฤษฎีมรดกทางวัฒนธรรม
ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ 02727101 พืชเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
วิทยาศาสตร์
02727102 พืชและมนุษย์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 04101201 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
01418354 แนวคิดและบริการการคานวณแบบคลาวด์
คณะเศรษฐศาสตร์
01101101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไปในกระแสโลกาภิวัตน์
โครงการวิชาบูรณาการ 02999037 ศิลปะแห่งสุนทรียศาสตร์เพื่อความสุข
กพส.
คณะวิทยาการจัดการ 03763252 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
03763254 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
03763243 การจัดการธุรกิจการบิน
03763345 การจัดการธุรกิจเรือสาราญ
03763346 การจัดการธุรกิจแสดงสินค้าและ
นิทรรศการ
03763347 การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
03763356 การจัดการด้านบาร์และเครื่องดื่ม
03763357 การจัดการภัตตาคาร
03763448 การจัดการธุรกิจการประชุม
03763458 การจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ
03763459 การจัดการที่พักตากอากาศ
03763476 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
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สภา มก.
อนุมัติ

Gen
Ed

25 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60
25 ธ.ค.60

เปิด
ใหม่

ปรับ
ปรุง

/
/
/

/
/
/

29 ม.ค.61

/

29 ม.ค.61
26 ก.พ.61
26 ก.พ.61

/
/
/

26 ก.พ.61

/

26 มี.ค.61

/

26 มี.ค.61
26 มี.ค.61

/
/

28 พ.ค.61

/

28 พ.ค.61

/

28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
28 พ.ค.61
16 ก.ค.61
16 ก.ค.61
16 ก.ค.61

ปิดราย
วิชา

/
/
/

/
/
/
/

/
/

/
/

16 ก.ค.61

/

14

คณะ
27
28

29

รายชื่อหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์
01355341 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 01530573 เวชศาสตร์ชุมชนทางสัตวแพทย์
01530574 การควบคุมคุณภาพและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์อย่างยั่งยืน
01511396 องค์ความรู้จากการศึกษาในต่างประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
01417106 การประยุกต์เชิงคณิตศาสตร์สาหนับ
อุตสาหกรรม

สภา มก.
อนุมัติ

Gen
Ed

เปิด
ใหม่

31 ก.ค.61
31 ก.ค.61
31 ก.ค.61

/
/

31 ก.ค.61
31 ก.ค.61

/
/

การอนุมัตินา “รายวิชา” ไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต (1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 61)
สภา มก. อนุมัติ
คณะ
รายชื่อหลักสูตร

ปรับ
ปรุง

ปิดราย
วิชา

/

คณะต้นสังกัดรายวิชา

นารายวิชาไปใช้

1.
2.
3.

4
5
6
7

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

วิชา 01350101 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาเซียน

30 ต.ค.60

มนุษยศาสตร์

วิชา 03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า

30 ต.ค.60

01361221 ภาษาศาสตร์เพื่อการศึกษาภาษาไทย 01361222
เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย
01361232 หลักและศิลปะการพูด
01361313 วิวัฒนาการภาษาไทย
01361427 ภาษาศาสตร์สังคมในภาษาไทยเบื้องต้น
01454111 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
01455231 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

27 พ.ย.60

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะมนุษยศาสตร์

26 ก.พ.61

คณะสังคมศาสตร์

26 ก.พ.61

01376101 วรรณกรรมกับชีวิต

26 ก.พ.61

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะมนุษยศาสตร์

04848213 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
04848241 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

30 เม.ย. 61

8

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

03600012 เทคโนโลยีสเี ขียว
02729102 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน

30 เม.ย. 61

9

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

03751112 สังคมและการเมือง

28 พ.ค.61

01358101 ภาษาญี่ปุ่น I
01358102 ภาษาญี่ปุ่น II
01358103 ภาษาญี่ปุ่น III
01358104 ภาษาญี่ปุ่น IV

28 พ.ค.61

10
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คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการ
จัดการ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
และคณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะมนุษยศาสตร์

15

