สรุปผลการดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558
(ส.ค.58-ก.ค.59)

ปีการศึกษา 2559
(ส.ค.59-ก.ค.60)

ปีการศึกษา 2560
(ส.ค.60-ก.ค.61)

ปีการศึกษา 2561
(ส.ค.61-ก.ค.62)

6
0

3
16

2
7

5
11

114
9
297

167
12
130

1. เปิดหลักสูตรใหม่
2. เปิดหลักสูตรใหม่ (ทดแทน
การใช้หลักสูตรร่วม)

3. ปรับปรุงหลักสูตร
4. ปิดหลักสูตร
5. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ฯ

61
21
6
2
121
171
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จานวนหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รวมจานวน 418 หลักสูตร)
วิทยาเขต
ระดับปริญญา
รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี (หลักสูตร)
บางเขน
74
123
1
98
296
กาแพงแสน
15
27
26
68
ศรีราชา
6
23
29
เฉลิมพระเกียรติ จ.
4
19
23
สกลนคร
1
1
โครงการฯ สุพรรณบุรี *
สถาบันสมทบ
1
1
รวม

89

160

1

168

418

ที่มา: ฝ่ายบริการการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
* มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทาหน้าที่ใน
การบริหารจัดการ
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การปิดหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62) รวม 2 หลักสูตร
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
1.
2.

คณะเกษตร
กาแพงแสน
คณะสัตว
แพทยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพพืช

สภา มก.
อนุมัติ

สกอ.รับทราบ

27 ส.ค.61

กาลังดาเนิน
การ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา 29 เม.ย.62 กาลังดาเนิน
การ
ทางสัตวแพทย์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62) รวม 16 หลักสูตร
ทดแทนหลักสูตรใช้
กวช. สภา มก.
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
ร่วมของคณะ
อนุมัติ
9/61
คณะ
1. คณะ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
24 ก.ย.
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. วิศวกรรมศาสตร์
61
กาแพงแสน
2562 *
11/61 24 ธ.ค.
2. คณะเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีระบบเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
61
2562
3. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
28 ม.ค.
และวิทยาศาสตร์ การเมืองและการปกครอง หลักสูตรใหม่
62
พ.ศ. 2562
2/62 25 ก.พ.
4. คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
และพัฒนศาสตร์ พลศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
61
3/62 29 เม.ย.
5. คณะ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์
62
ศรีราชา
และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
6. คณะเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา คณะเกษตร 4/62 29 เม.ย.
กาแพงแสน
โรคพืช หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
62
4/62
7. คณะเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา คณะเกษตร
29 เม.ย.
กาแพงแสน
พืชไร่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
62
8. คณะเกษตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตร 4/62 29 เม.ย.
กาแพงแสน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
62
9. คณะเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา คณะเกษตร 5/62 24 มิ.ย.
กาแพงแสน
กีฏวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
62
10. คณะเกษตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏ
คณะเกษตร 5/62 24 มิ.ย.
กาแพงแสน
วิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
62
11. คณะเกษตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรค
คณะเกษตร 5/62 24 มิ.ย.
กาแพงแสน
พืช หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
62
5/62
12. คณะเกษตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืช
คณะเกษตร
24 มิ.ย.
กาแพงแสน
สวน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
62
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นาส่ง
สกอ.
CHECO

CHECO

CHECO

CHECO
CHECO

CHECO
CHECO
CHECO
CHECO
CHECO
CHECO
CHECO

คณะ
13. คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา
14. คณะวิทยาศาสตร์
และ
วิศวกรรมศาสตร์
15. คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการ
จัดการ
16. คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

กวช.

คณะ
เศรษฐศาสตร์

6/62

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

5/62

24 มิ.ย. CHECO
62

คณะวิทยาการ
จัดการ

6/62

24 มิ.ย. CHECO
62

-

6/62

24 มิ.ย. CHECO
62

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562 *
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2562 *
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562

สภา มก. นาส่ง
สกอ.
อนุมัติ
24 มิ.ย. CHECO
62

ทดแทนหลักสูตรใช้
ร่วมของคณะ

รายชื่อหลักสูตร

* หลักสูตรใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
การยกเลิกการนาหลักสูตรไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต (1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62) รวม 12 หลักสูตร
คณะ

รายชื่อหลักสูตร

กวช.

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
คณะวิทยาศาสตร์
และ
วิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 *

9/61

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์

2/62

คณะเกษตร
กาแพงแสน
4 คณะเกษตร
กาแพงแสน
5 คณะเกษตร
กาแพงแสน
6 คณะเกษตร
กาแพงแสน
7 คณะเกษตร
กาแพงแสน
8 คณะเกษตร
กาแพงแสน
9 คณะเกษตร
กาแพงแสน
10 คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรค
พืช หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืช
ไร่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏ
วิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

1

2

3

24 ก.ย.61

25 ก.พ.62

(งดรับนิสิตในหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากนิสิตที่
เข้าศึกษามีจานวนน้อย)
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สภา มก. อนุมัติ
การยกเลิกการขอ
ใช้หลักสูตรร่วม

คณะต้นสังกัด
หลักสูตร
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

4/62

29 เม.ย.62

คณะเกษตร

4/62

29 เม.ย.62

คณะเกษตร

4/62

29 เม.ย.62

คณะเกษตร

5/62

24 มิ.ย.62

คณะเกษตร

5/62

24 มิ.ย.62

คณะเกษตร

5/62

24 มิ.ย.62

คณะเกษตร

5/62

24 มิ.ย.62

คณะเกษตร

6/62

24 มิ.ย.62 คณะเศรษฐศาสตร์
3

คณะ

ศรีราชา
11 คณะวิทยาศาสตร์
และ
วิศวกรรมศาสตร์
12 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาการ
จัดการ

รายชื่อหลักสูตร

กวช.

เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 *
5/62
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562 *
6/62
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2562 *

สภา มก. อนุมัติ
การยกเลิกการขอ
ใช้หลักสูตรร่วม

คณะต้นสังกัด
หลักสูตร

24 มิ.ย.62

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

24 มิ.ย.62

คณะวิทยาการ
จัดการ

* เปิดหลักสูตรใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วมแล้ว

การปรับปรุงหลักสูตร (มคอ. 2) ปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62) รวม 21 หลักสูตร
กวช.
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
สภา มก.
อนุมัติ

1.

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
เพื่อการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

29 เม.ย.
62

นาส่ง
สกอ.
CHECO

(เดิมหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์
ศึกษา)

2.

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (4 ปี) -5 วิชาเอก

3/62

29 เม.ย.
62

CHECO

4/62

29 เม.ย.
62

CHECO

- พลศึกษาและสุขศึกษา ภาษาอังกฤษศึกษา - คณิตศาสตร์ศึกษา
- วิทยาศาสตร์ศึกษา - เกษตรกรรมศึกษา

3.

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (4 ปี) -7 วิชาเอก
–วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ -วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
-วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคมี -วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ชีววิทยา
-วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์ -วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา
-วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา
(รวมหลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ + ศษ.บ. สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ + ศษ.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา)

4.

คณะสัตว
แพทยศาสตร์

5.
6.

คณะวนศาสตร์

1) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษา
ทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 2 แขนงวิชา - แขนงวิชา

5/62

27 พ.ค.62 CHECO

5/62

27 พ.ค.62 CHECO

5/62

27 พ.ค.62 CHECO

5/62

27 พ.ค.62 CHECO

5/62

27 พ.ค.62 CHECO

วิทยาศาสตร์ปา่ ไม้ - แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์
(ควบรวมหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
+ วท.บ. สาขาวิชาวนศาสตร์)

7.

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวน
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(ควบรวมหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา + วท.ม. สาขาวิชาการ
จัดการลุ่มน้าและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ + วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ +
วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ )

8.

คณะประมง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
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คณะ

9.
10.
11.
12.
13.

รายชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ
การลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
คณะสาธารณสุข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
ศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
คณะเทคนิคการสัตว 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
แพทย์
เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562)
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สุขภาพสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
คณะมนุษยศาสตร์
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

กวช.

นาส่ง
สกอ.

สภา มก.
อนุมัติ

5/62

27 พ.ค.62 CHECO

5/62

27 พ.ค.62 CHECO

6/62

24 มิ.ย.62 CHECO

6/62

24 มิ.ย.62 CHECO

6/62

24 มิ.ย.62 CHECO

6/62

24 มิ.ย.62 CHECO

6/62

24 มิ.ย.62 CHECO

6/62

24 มิ.ย.62 CHECO

6/62

24 มิ.ย.62 CHECO

6/62

24 มิ.ย.62 CHECO

6/62

24 มิ.ย.62 CHECO

6/62

24 มิ.ย.62 CHECO

6/62

24 มิ.ย.62 CHECO

(เดิมคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก)

14.
15.

คณะวิทยาศาสตร์

16.
17.

คณะศึกษาศาสตร์

18.
19.

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

20.

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

21.

คณะประมง

2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) หลักสูตรสหวิทยาการ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (4 ปี)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (4 ปี)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

D:\DriveD\DataWaRaPorn\หลักสูตร\สรุปการปรับปรุง-ใหม่หลักสูตร ปี การศึกษา 2561(31กค62).doc

5

การปรับปรุงหลักสูตร (มคอ. 2) ปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62) รวม 1 หลักสูตร (รอบที่ 2)
กวช.
สภา มก.
นาส่ง สกอ.
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
อนุมัติ

1. คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 (แก้ไขตามข้อสังเกต สกอ.)

4/62

29 เม.ย.
62

CHECO

การอนุมัติบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2560-2564)
(1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62) รวม 8 หลักสูตร
สภา มก. อนุมัติ
เริ่มใช้หลักสูตร
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
บรรจุไว้ในแผน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (หลักสูตรนานาชาติ)
เป็นหลักสูตรร่วม (Joint Degree Program) กับ
Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา

27 ส.ค.61

ปีการศึกษา
2561

24 ก.ย.61

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

24 ก.ย.61

6

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนาศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา
2563
ปีการศึกษา
2563

7

คณะมนุษยศาสตร์

8

คณะวิทยาการ
จัดการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริการและพัฒนาอุตสาหกรรม

1

คณะวิทยาศาสตร์

2

คณะศึกษาศาสตร์

3
4
5

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

26 พ.ย. 61

ปีการศึกษา
2562

24 ธ.ค.61

ปีการศึกษา
2562

25 ก.พ.61

ปีการศึกษา
2562
ปีการศึกษา
2562

25 ก.พ.61
29 เม.ย.62

ปีการศึกษา
2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
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การอนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา (Dual Degree Program)
(1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62) รวม 7 หลักสูตร
เริ่มใช้
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
สภา มก. อนุมัติ
24 ก.ย.61

โครงการ
ปีการศึกษา
...

24 ก.ย.61

ปีการศึกษา
...

24 ก.ย.61

ปีการศึกษา
...

24 ก.ย.61

ปีการศึกษา
...

โครงการ

1

คณะเกษตร

2

3

4

5

โครงการสห
วิทยาการระดับ
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย

6

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรค
พืช กับ Master of Science Program in Food
Security and Climate Change, Institute of
Tropical Agriculture and Food Security and
School of Graduate Studies, Universiti Putra
Malaysia ประเทศมาเลเซีย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) และ Master
of Science Program in Food Security and
Climate Change, Institute of Tropical
Agriculture and Food Security and School of
Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia
ประเทศมาเลเซีย
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
และ Master of Science Program in Food
Security and Climate Change, Institute
of Tropical Agriculture and Food Security
and School of Graduate Studies, Universiti
Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) และ Master
of Science Program in Animal Science
(Nutrition and Feed Technology) Institute
Pertanian Bogor ประเทศอินโดนีเซีย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้
ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
กับ Master of Science Program in
Environmental Science, Graduate School,
University of the Philippines Los Baños
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โครงการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา (Dual
Degree Program) ระหว่างหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
อาหาร กับ Master Program in Food Science,
Faculty of Agricultural engineering and
Technology and Graduate School, Institut
Pertanian Bogor (IPB) /Bogor Agricultural
University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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คณะ
7

รายชื่อหลักสูตร

คณะสถาปัตยกรรม โครงการจัดการเรียนการสอนสองปริญญา
ศาสตร์
(Cotutelle/Joint Doctoral Supervision
Program) ระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง กับ Doctor of
Philosophy, Department of Geography and
Planning, Department of Sociology, Faculty
of Arts, and Higher Degree Research Office,
Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย

สภา มก. อนุมัติ
โครงการ

เริ่มใช้
โครงการ

29 เม.ย.62

การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย -สมอ.08 ปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62) รวม 7 หลักสูตร
รายชื่อหลักสูตร
สภาฯ
คณะ
1

คณะสัตว
แพทยศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตว
แพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 (สมอ.08) (ปรับปรุงเล็กน้อย -ปป.คุณสมบัติผู้

อนุมัติ
27 ส.ค.61

เข้าศึกษา)
2

คณะวนศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่า 29 ต.ค.61
ไม้ ฉบับปี พ.ศ. 2559 (สมอ.08) (ปรับเงื่อนไขการเลือกรายวิชาในหมวด
วิชาเลือก)

3

4
5

6

7

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี
และ
2560 (สมอ.08) (ปรับปรุงรายวิชาเฉพาะบังคับ วิชา 04251328)
วิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ฉบับปี พ.ศ. 2560
(สมอ.08) แก้ไขการพิมพ์รหัสวิชาผิด
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 (สมอ.08) (ขอแก้ไขการพิมพ์ชื่อวิชา
01133314 การจัดหาเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นวิชาเฉพาะบังคับใน
หลักสูตร)
คณะวิทยาการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
จัดการ
ท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. 2559 (สมอ.08) แก้ไขการพิมพ์วิชาที่ต้องเรียน
มาก่อนและแก้ไขชื่อวิชา
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
และวิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. 2559 (สมอ.08) แก้ไขการพิมพ์วิชาที่ต้องเรียน
มาก่อนและแก้ไขชื่อวิชา
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การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (-สมอ.08)
ปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62)
รวม 171 หลักสูตร
คณะ

รายชื่อหลักสูตร
* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม
** หลักสูตรที่มีชื่อเดียวกันกับบางเขน
*** หลักสูตรใช้ร่วม

1.

คณะวนศาสตร์

2.
3.
4.

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

5.
6.

คณะมนุษยศาสตร์

7.
8.

คณะวิทยาศาสตร์

9.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

10.

คณะวนศาสตร์

11.
12.

คณะเศรษฐศาสตร์

13.
14.

คณะสังคมศาสตร์

15.
16.

คณะเกษตร กาแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

17.
18.
19.
20.
21.

คณะเศรษฐศาสตร์

22.
23.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

24.

คณะเกษตร กาแพงแสน

25.

คณะพาณิชยนาวี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2559
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.
2558
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ.
2558
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ.
2560
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ.
2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์
กายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. 2559
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
ฉบับปี พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฉบับปี พ.ศ.
2560
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา
ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2559
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ ฉบับปี พ.ศ.
2559
2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครือ่ งกลเรือ
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สภาฯ อนุมัติ
27 ส.ค.61
27 ส.ค.61
27 ส.ค.61
27 ส.ค.61
27 ส.ค.61
24 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
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29 ต.ค.61
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26 พ.ย. 61
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26 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
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26 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
9

คณะ

รายชื่อหลักสูตร
* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม
** หลักสูตรที่มีชื่อเดียวกันกับบางเขน
*** หลักสูตรใช้ร่วม

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

นานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ.
2560
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
นานาชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2559
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2559
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ
ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศรีราชา
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
ศรีราชา
การออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2561
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับปี พ.ศ. 2560
คณะทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปี พ.ศ.
และอุตสาหกรรมเกษตร
2560
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี ฉบับปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี
พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2560
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ฉบับปี พ.ศ. 2560
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฉบับปี
พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา ฉบับปี พ.ศ.
2559
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฉบับปี พ.ศ. 2559
4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา
สังคม ฉบับปี พ.ศ. 2559
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม
ฉบับปี พ.ศ. 2559
คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
คณะสถาปัตยกรรม
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2561
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คณะ

รายชื่อหลักสูตร
* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม
** หลักสูตรที่มีชื่อเดียวกันกับบางเขน
*** หลักสูตรใช้ร่วม

51.

ศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา
คณะวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตร

คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

คณะเกษตร
คณะประมง
คณะวนศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

71.
72.
73.

คณะศึกษาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

74.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

75.
76.
77.

คณะเกษตร กาแพงแสน

สภาฯ อนุมัติ

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร (นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2557
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560

28 ม.ค.62

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ.
2560
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อตุ สาหกรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2558
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2558
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559

28 ม.ค.62

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฉบับปี
พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ฉบับปี ฉบับปี พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
(นานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2558
1) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ฉบับปี พ.ศ.
2560
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีว
เวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวช
ศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการทางดิน ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพืชสวน ฉบับปี พ.ศ. 2560
(หลักสูตรใช้ร่วม) ***
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คณะ

รายชื่อหลักสูตร
* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม
** หลักสูตรที่มีชื่อเดียวกันกับบางเขน
*** หลักสูตรใช้ร่วม

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
ฉบับปี พ.ศ. 2560
คณะศิลปศาสตร์
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559
และวิทยาศาสตร์
(หลักสูตรใช้ร่วม) ***
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ฉบับปี พ.ศ. 2560
(หลักสูตรใช้ร่วม) ***
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ฉบับปี พ.ศ.
2560
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ฉบับปี พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2559
และวิศวกรรมศาสตร์
*
คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2560 *** (ยกเลิกอาจารย์

สภาฯ อนุมัติ
25 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

86.

คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
*** (ยกเลิกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
87. คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2559
*** (ยกเลิกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
88. คณะประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง ฉบับปี พ.ศ. 2560
89. คณะมนุษยศาสตร์
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2560
90.
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ฉบับปี พ.ศ. 2559
91.
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559
92.
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับ
ชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560
93.
5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
ฉบับปี พ.ศ. 2560
94. คณะวนศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ ฉบับ ปี พ.ศ. 2559
95. คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2560
96. คณะวิศวกรรมศาสตร์
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
ฉบับปี พ.ศ. 2560
97.
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ฉบับปี พ.ศ. 2559
98.
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ฉบับปี พ.ศ. 2559
99. คณะศึกษาศาสตร์
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา ฉบับปี พ.ศ.
2558
100.
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร ฉบับ ปี
พ.ศ. 2560
101. คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
102. คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม ฉบับปี พ.ศ.
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คณะ

รายชื่อหลักสูตร
* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม
** หลักสูตรที่มีชื่อเดียวกันกับบางเขน
*** หลักสูตรใช้ร่วม

103. คณะสัตวแพทยศาสตร์
104.
105.
106. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
107. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
108. คณะพาณิชยนาวี
นานาชาติ
109. คณะวิทยาการจัดการ
110. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
111.
112. คณะศิลปศาสตร์
113. และวิทยาการจัดการ
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120. คณะเกษตร
121.
122.
123. คณะประมง
124.
125. คณะมนุษยศาสตร์
126. คณะมนุษยศาสตร์
127. คณะมนุษยศาสตร์
128. คณะมนุษยศาสตร์

2560
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
และชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
และชีวเวชศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์
ฉบับ ปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน ฉบับ ปี พ.ศ.
2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ฉบับ ปี พ.ศ.
2560
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับ ปี พ.ศ.
2559
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบ
การผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ฉบับปี พ.ศ. 2560
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2560
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. 2560
5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559
6) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560
7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ฉบับปี พ.ศ. 2559 (หลักสูตรใช้ร่วม) ***
8) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ ฉบับปี
พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกาหนด
อาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2561
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2560
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลีย้ งสัตว์น้า ฉบับปี พ.ศ.
2560
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเพาะเลีย้ งสัตว์น้า ฉบับปี พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี
พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก ฉบับปี
พ.ศ. 2561 (อจ.มก.3-ยกเลิกอาจารย์ฯ)
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
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คณะ

รายชื่อหลักสูตร
* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม
** หลักสูตรที่มีชื่อเดียวกันกับบางเขน
*** หลักสูตรใช้ร่วม

129.
130.
131.
132.

คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

133. คณะมนุษยศาสตร์
134. คณะวนศาสตร์
135. คณะวนศาสตร์
136. คณะวิทยาศาสตร์
137. คณะวิทยาศาสตร์
138. คณะวิศวกรรมศาสตร์
139. คณะวิศวกรรมศาสตร์
140. คณะวิศวกรรมศาสตร์
141. คณะวิศวกรรมศาสตร์
142. คณะวิศวกรรมศาสตร์
143. คณะวิศวกรรมศาสตร์
144. คณะศึกษาศาสตร์
145. คณะศึกษาศาสตร์
146. คณะศึกษาศาสตร์
147. คณะเศรษฐศาสตร์
148. คณะเศรษฐศาสตร์
149. คณะเศรษฐศาสตร์
150. คณะสัตวแพทยศาสตร์
151. คณะสัตวแพทยศาสตร์
152. คณะสิ่งแวดล้อม
153. คณะสิ่งแวดล้อม
154. คณะสิ่งแวดล้อม

5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559
6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ. 2560
7๗) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ. 2559
8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับ
ชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2560
9) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้าและสิ่งแวดล้อม
ป่าไม้ ฉบับปี พ.ศ. 2559
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี
พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี
พ.ศ. 2560
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับปี
พ.ศ. 2560
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ฉบับปี พ.ศ. 2560
5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี
พ.ศ. 2561
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2561
1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี
พ.ศ. 2558
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี
พ.ศ. 2558
3) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ฉบับปี พ.ศ.
2560
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2559
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ฉบับปี
พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และ
วิทยาศาสตร์กายวิภาค ฉบับปี พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2561
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี
พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปี
พ.ศ. 2559
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะ

รายชื่อหลักสูตร
* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม
** หลักสูตรที่มีชื่อเดียวกันกับบางเขน
*** หลักสูตรใช้ร่วม

155. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
156. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
157. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
158. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
159. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
160. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
161. คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
162. คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
163. คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
164. คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
165. คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
ราชา
166. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี
ราชา
167. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา
168. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา
169. คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินฯ

สิ่งแวดล้อม ฉบับปี พ.ศ. 2561
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2560
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2559
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ฉบับปี
พ.ศ. 2559
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ฉบับปี
พ.ศ. 2560
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2559
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ฉบับปี พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกาลังกาย ฉบับปี พ.ศ. 2559
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
กาลังกาย ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี
พ.ศ. 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี
พ.ศ. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ฉบับ
ปี พ.ศ. 2560
1) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ ฉบับปี
พ.ศ. 2559*** (หลักสูตรใช้ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์)
2) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ฉบับปี พ.ศ. 2561

170. โครงการสหวิทยาการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากร
ระดับบัณฑิตศึกษา
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ฉบับปี พ.ศ. 2559
บัณฑิตวิทยาลัย
171. คณะทรั
8 พยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 (หลักสูตร
ฯ
ใช้ร่วม) ***
* หลักสูตรเปิดใหม่ทดแทนหลักสูตรใช้ร่วม
** หลักสูตรทีม่ ีชื่อเดียวกันกับบางเขน
*** หลักสูตรใช้ร่วม
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การอนุมัติโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62) รวม 1 โครงการ
คณะ
1.

คณะเทคนิค
การสัตวแพทย์

รายชื่อหลักสูตร

สภา มก. อนุมัติ
29 ต.ค.61

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
ภาคพิเศษ
การอนุมัติปิดโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62) รวม 1 โครงการ

คณะ

1.

วิทยาลัยการ
ชลประทาน

คณะ
1.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.
3.
4.

คณะวิ
2 ทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

5.
6.

คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะเกษตร

7.
8.
9.

10. คณะบริหารธุรกิจ
11. คณะศึกษาศาสตร์
12. คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
13. คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อหลักสูตร

สภา มก. อนุมัติ

ปิดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ชลประทาน ภาคพิเศษ (เนื่องจากไม่มผี สู้ มัครเข้าศึกษาและไม่มกี ารจัดการเรียน
การสอนติดต่อกันเกิน 3 ปี)

29 เม.ย.62

การเปิด/ปรับปรุง/ปิด “รายวิชา” (1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62)
สภา มก.
Gen
รายชื่อหลักสูตร
อนุมัติ

01222551 การจัดการงานซ่อมบารุงและวิศวกรรม
ความน่าเชื่อถือ
01418345 การคานวณแบบขนานด้วยคิวดา
01166523 จิตวิทยาการรู้คิด
01530527 เชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในการผลิต
สัตว์
01530575 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในงานสัตวแพทย์
01054622 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตรด้วยการแปรรูปโดยใช้ความดันสูง
01119469 เศรษฐศาสตร์การบริโภคอาหาร
01301101 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
01005212 การเขียนแบบเทคโนโลยีระบบเกษตร
01005213 การจัดการเทคโนโลยีระบบเกษตร
01005216 ไฟฟ้าในระบบเกษตร
01005222 เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยในระบบ
เกษตร
01005324 หลักเครื่องจักรกลการเกษตร
01005331 ชลศาสตร์เบื้องต้นและการชลประทาน
01005334 ระบบการชลประทานและการจัดการน้า
01005341 กลศาสตร์สาหรับเครือ่ งจักรกลเกษตร
01005423 กระบวนการผลิตและทดสอบสาหรับ
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร
01005451 เกษตรกลวิธานหลังการเก็บเกี่ยว
01133325 การบริหารการปฏิบัตกิ ารบริการ
01177141 การแสวงหาความรู้
04253461 การออกแบบเครื่องจักรกล II
01403151 เคมีเบื้องต้น I
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ปิดราย
วิชา

คณะ

รายชื่อหลักสูตร

01403152 เคมีเบื้องต้น II
01403124 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
14. คณะมนุษยศาสตร์
01373103 เรื่องเล่ากับการแพทย์
15. คณะอุตสาหกรรม
01052395 การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เกษตร
01052396 องค์ความรู้จากการเรียนในมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ
16. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 01530578 ความปลอดภัยทางชีวภาพในงานวิจัยและ
บริการทางสัตวแพทย์
17. คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
ผู้ประกอบการ
บัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์ 01689441 จิตวิทยาการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
แห่งแผ่นดินฯ
01689442 บุคลิกภาพและการปรับตัวในการเป็น
ผู้ประกอบการ
01689443 จิตวิทยาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายทาง
ธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
016894444 ประสบการณ์วิชาชีพด้านจิตวิทยาเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
18. คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชาวิทยาการคานวณและสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตร
01685461 วิทยาการคานวณและการโปรแกรม
บัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์ 01685462 เทคโนโลยีไอโอทีและการตรวจวัด
แห่งแผ่นดินฯ
01685463 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั
01685464 หลักการและแนวปฏิบัติด้านการ
ประมวลผลแบบคลาวด์
01685465 วิทยาการข้อมูลสาหรับองค์การและการ
จัดการ
01685466 การโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ในชีวิต
จริง
19. คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
01685311 การดาเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล
บัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์ 01685312 การสร้างโมเดลข้อมูลเพื่อการพยากรณ์
แห่งแผ่นดินฯ
ทางธุรกิจ
01685313 วิทยาการข้อมูลปฏิบตั ิการ
01685314 การวิเคราะห์ทางธุรกิจเบื้องต้น
01685315 โครงงานวิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ
20. คณะวิทยาศาสตร์และ 04251328 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
วิศวกรรมศาสตร์
(+สมอ.08)
21. คณะบริหารธุรกิจ
01140596 เรื่องเฉพาะทางบริหารธุรกิจ
22. คณะศึกษาศาสตร์
01168542 การทางานกับครอบครัวของเด็กที่มีความ
ต้องจาเป็นพิเศษ
01068588 การให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มภี าวะ
บกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม
23. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 01503101 การจัดการสุขภาพเบือ้ งต้นในสัตว์น้า
สวยงาม
24. คณะอุตสาหกรรม
01051211 วัสดุชีวภาพและกลไก
เกษตร
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สภา มก.
อนุมัติ

24 ธ.ค.61
28 ม.ค.62

Gen
Ed

เปิด
ใหม่

ปรับ
ปรุง

/
/

28 ม.ค.62

/

28 ม.ค.62

/

25 ก.พ.62

/

25 ก.พ.62

/

25 ก.พ.62
29 เม.ย.62
29 เม.ย.62

/
/
/

29 เม.ย.62

/

29 เม.ย.62

/
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ปิดราย
วิชา

คณะ
25. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
26. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา
27. คณะวิทยาการจัดการ
28. คณะเกษตร

29.

30.

31.
32.

33.

34.
35.
36.

รายชื่อหลักสูตร

สภา มก.
อนุมัติ

Gen
Ed

เปิด
ใหม่

02726312 ชีววิทยาและนิเวศวิทยาพืชน้า

29 เม.ย.62

/

03602201 วัสดุและกระบวนการผลิตเบื้องต้น

29 เม.ย.62

/

29 เม.ย.62
29 เม.ย.62

/
/

29 เม.ย.62

/

03754377 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจโลจิสติกส์
01005342 ความแข็งแรงของวัสดุเบื้องต้น
01005461 การถ่ายเทความร้อนและมวลสารใน
ผลิตภัณฑ์เกษตร
01005473 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในการพัฒนา
เครื่องจักรการเกษตร
คณะกรรมการบริหาร
1. ชุดวิชาอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
อุตสาหกรรมอัญมณีที่ยั่งยืน
บัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์ 01685451 อัญมณีและเครื่องประดับเบื้องต้น
แห่งแผ่นดินฯ
01685452 การวิเคราะห์อัญมณี
01685453 แหล่งอัญมณี
01685454 การออกแบบเครื่องประดับ
01685455 การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณี
01685456 ประสบการณ์วิชาชีพด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับ
คณะกรรมการบริหาร
2. ชุดวิชาผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุย๋
หลักสูตรวิทยาศาสตร
01682485 ศาสตร์แห่งดิน พืช และปุ๋ย
บัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์ 01682486 การผลิตและการใช้ปยุ๋ เคมีและปุ๋ยอินทรีย์
แห่งแผ่นดินฯ
เคมี
01682487 การผลิตและการใช้ปยุ๋ อินทรีย์และปุ๋ย
ชีวภาพ
01682488 การประกอบธุรกิจปุ๋ย
01682486 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการเป็นผู้
ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี
03654113 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตสมัยใหม่
ราชา
คณะกรรมการบริหาร
ชุดวิชาการผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักสูตรวิทยาศาสตร
01682455 การผลิตผักพื้นบ้าน
บัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์ 01682456 การผลิตผักเพื่อการค้า
แห่งแผ่นดินฯ
01682457 การผลิตผักสมุนไพรและเครื่องเทศ
(เกษตร กพส.)
01682458 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตผัก
คณะกรรมการบริหาร
01685411 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์สาหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
บัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์
แห่งแผ่นดินฯ (อก.)
คณะอุตสาหกรรม
01054566 ลิพิดสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตร
คณะวิทยาศาสตร์
01403116 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
01403231 ปริมาณวิเคราะห์ทางเคมี
01418496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 01530577 ความปลอดภัยของอาหารและการตรวจ
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ปรับ
ปรุง

ปิดราย
วิชา

/

และ

24 มิ.ย. 62
24 มิ.ย. 62

/
/

24 มิ.ย. 62

24 มิ.ย. 62

/

/

24 มิ.ย. 62
24 มิ.ย. 62

/
/
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คณะ
37. คณะสัตวแพทยศาสตร์
38. คณะสังคมศาสตร์

รายชื่อหลักสูตร

สภา มก.
อนุมัติ

Gen
Ed

ประเมินทางสัตวแพทย์
01532561 การจัดการสุขภาพกีบเท้าโค
30 ก.ค.62
01452275 ประวัติศาสตร์การค้าทางทะเลและเมืองท่า 30 ก.ค.62
ในเอเชีย

การอนุมัตินา “รายวิชา” ไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต (1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62)
สภา มก. อนุมัติ
คณะ
รายชื่อหลักสูตร
1.

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

2.
3.

คณะวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

4.
5.
6.

01361211 หลักภาษาไทย
01361234 หลักและศิลปะการเขียน
01361312 คาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
01361323 คาและประโยคในภาษาไทย
01361324 อรรถศาสตร์ภาษาไทย
01361428 สถานภาพการศึกษาภาษาไทยในปัจจุบัน
01361441 ภาษากับความคิด
01361491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางภาษาไทย
01460101 สังคมไทยและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
01175119 เปตองเพื่อสุขสภาพ
01356213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส
01453225 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
01453321 กฎหมายว่าด้วยมรดก
01453102 กฎหมายในชีวิตประจาวัน (Gen Ed)
03600012 เทคโนโลยีสเี ขียว
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เปิด
ใหม่

ปรับ
ปรุง

/
/

นารายวิชาไปใช้

คณะต้นสังกัด
รายวิชา

24 ธ.ค.61

มนุษยศาสตร์

29 เม.ย.62
29 เม.ย.62

สังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

26 มิ.ย.62

คณะ
มนุษยศาสตร์
คณะ
สังคมศาสตร์
คณะ
วิศวกรรมศาส
ตร์ศรีราชา
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ปิดราย
วิชา

