1

สถาบันเสนอ

มติที่ประชุม

ดานหลักสูตร
หลักสูตร / สาขาวิชาใหม ในชวงป 2550 - 2552 จํานวน 32 โครงการ
หนวยงาน / ระดับ / หลักสูตร / สาขาวิชาใหม
คณะวิศวกรรมศาสตร
ระดับปริญญาโท
1. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการยศาสตร

- วิศวกรรมอุตสาหการ

2550

2. วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟฟา

- เทคโนโลยีขนถายวัสดุ

2550

ระดับปริญญาเอก
1. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

- วิศวกรรมการผลิต

2550

2. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ)

- วิศวกรรมการผลิต

2550

3. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

- วิศวกรรมโยธา

2551

ภาควิชา

ป

- อนุมัติ เปนหลักสูตรที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดานความปลอดภัย
ในการทํางานของพนักงานในโรงงาน การเปดหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
ของ สกอ.
- อนุมัติ เปนความตองการของรัฐบาลและสถานประกอบการ เชน บริษัท
Siemen, Sehneider เปนตน ในการผลิตวิศวกรเพื่อรองรับโครงการเมกะโปรเจค
การเปดหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ.
- อนุมัติ เปนหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเชิงลึก
ใหกับภาคอุตสาหกรรม
- อนุมัติ โดยเห็นชอบใหเปน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เปนหลักสูตรที่ชวย
สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาเชิงลึกใหกับภาคอุตสาหกรรม เกณฑของสกอ. นั้น
หลักสูตรนานาชาติจะตองมีอาจารยประจําชาวตางประเทศสอนและมีนักศึกษา
จากตางประเทศมาเรียนดวย
- อนุมัติ เปนหลักสูตรปริญญาเอกที่สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเชิงลึกใหกับ
ภาคอุตสาหกรรม
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สถาบันเสนอ
หนวยงาน / ระดับ / หลักสูตร / สาขาวิชาใหม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
1. วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
2. วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
4. วท.บ. สาขาวิชาประเมินอสังหาริมทรัพย (4 ป)
5. วท.บ. สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธา (4 ป)
6. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ระดับประกาศนียบัตร ป.บัณฑิต
1. ป.บัณฑิต สาขาวิชาการสอนเทคนิคศึกษา (หลักสูตร 1 ป)
2. ป.บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคนิคศึกษา (หลักสูตร 1 ป)

มติที่ประชุม
ภาควิชา

ป

- ครุศาสตรเครื่องกล
- ครุศาสตรเครื่องกล
- ครุศาสตรไฟฟา
- ครุศาสตรโยธา
- ครุศาสตรโยธา
- คอมพิวเตอรศึกษา

2551
2551
2551
2551
2551
2551

- อนุมัติ
- อนุมัติ
- อนุมัติ
- อนุมัติ
- อนุมัติ
- อนุมัติ

- บริหารเทคนิคศึกษา
(ศูนยการศึกษาตอเนื่อง)
- บริหารเทคนิคศึกษา
(ศูนยการศึกษาตอเนื่อง)

2550

- อนุมัติ

2550

- อนุมัติ

ทั้งนี้ใหคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมดําเนินการยุบรวม
หลักสูตร ค.อ.บ. ใหเปนหลักสูตรเดียวกันใหเรียบรอย
กอนเปดหลักสูตรวท.บ. ใหม เพื่อปองกันความซ้ําซอนและ
สับสนในการเปดหลักสูตร วท.บ.

เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในลักษณะ
4+1 (ค.อ.บ. 4 ป, วท.บ. 4 ป + ป.บัณฑิต 1 ป)
ซึ่งตองมีใบประกอบวิชาชีพครูตามนโยบายของรัฐบาล

ระดับปริญญาโท
1. ค.อ.ม. สาขาวิศวกรรมการผลิต (นานาชาติ)
2. ค.อ.ม. สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (นานาชาติ)

- ครุศาสตรเครื่องกล
- ครุศาสตรเครื่องกล

2549
2549

3. บธ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

- บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

2551

- อนุมัติ เนื่องจากมีความพรอมและไดมีการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาโทมานานแลว โดยมีนักศึกษาจบการศึกษาหลายรุน

ระดับปริญญาเอก
1. ปร.ด. สาขาวิชาเทคนิคศึกษา
2. ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

- บริหารเทคนิคศึกษา
- ครุศาสตรโยธา

2551
2552

- อนุมัติ
- อนุมัติ

- อนุมัติ โดยเห็นชอบใหเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้ง 2 สาขาวิชา
ซึ่งระเบียบการเปดหลักสูตรนานาชาติของสกอ.จะตองมีอาจารยประจํา
ชาวตางประเทศและนักศึกษาตางประเทศเขาศึกษา

เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยทางครุศาสตรอุตสาหกรรมเชิงลึก
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สถาบันเสนอ

มติที่ประชุม

หนวยงาน / ระดับ / หลักสูตร / สาขาวิชาใหม
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
ระดับปริญญาตรี
1. วท.บ. สาขาวิชาอุปกรณการแพทย
2. วท.บ. สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม

- เทคโนโลยีชีวการแพทย *
- ฟสิกสประยุกต **

2550
2550

- เห็นควรใหชะลอไวกอน โดยคงหลักสูตรเดิม คือ วท.บ. ฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย 4 ป ภายใตภาควิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย ซึ่งจะเปนการใชทรัพยากรรวมกัน
อยางคุมคาและจะชวยใหนักศึกษาหางานทําไดกวางขวางขึ้น และทําให
การสอนวิชาศึกษาทั่วไปไมมีปญหา

ระดับปริญญาโท
1. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีดูแลสุขภาพ (สหสาขาวิชา)

- เทคโนโลยีชีวการแพทย *

2550

- อนุมัติ ภายใตภาควิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย โดยจัดเปน
สหสาขาวิชา

- สังคมศาสตร

2550

- อนุมัติ

- มนุษยศาสตร

2551

- อนุมัติ

คณะศิลปศาสตรประยุกต
ระดับปริญญาเอก
1. บธ.ด. สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม
2. ปร.ด. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

ภาควิชา

ป

เปนนโยบายของสถาบันในการเปดหลักสูตรปริญญาเอก
เพื่อเนนการวิจัยเชิงลึก

* ภาควิชาใหมที่หนวยงานจะเสนอขอรับการบรรจุไวในแผนฯ 10 แตสภาสถาบันใหชะลอไวกอน
** ชื่อภาควิชาที่หนวยงานจะเสนอขอเปลี่ยนชื่อใหมในแผนฯ 10 ชื่อเดิมคือภาควิชาฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทยแตสภาสถาบันใหชะลอไวกอน
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สถาบันเสนอ
หนวยงาน / ระดับ / หลักสูตร / สาขาวิชาใหม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
1. วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

2. ศ.บ. สาขาวิชาศิลปประยุกต
ระดับปริญญาโท
1. วศ.ม. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม (สหสาขาวิชา)

2. วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง
3. วท.ม. นวัตกรรมเชิงบูรณาการเพื่อองคการระดับสากล

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรนานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
ระดับปริญญาเอก
1. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
2. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรนานาชาติ)

มติที่ประชุม
ภาควิชา

ป

- เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดลอม

2550

- เห็นควรใหชะลอไวกอนและใหทบทวนนําเสนอพิจารณาใหมในชวง
การปรับกลางแผนฯ 10 ในป 2552 เพื่อไมใหมีการเปดปริญญาตรีซ้ําซอน
ระหวางคณะมากเกินไป ควรจะเปดปริญญาโทเปนสหสาขาวิชา
- อนุมัติ เนื่องจากมีความพรอมดานบุคลากรรองรับและเปนภาควิชาที่
เปดสอนดานศิลปอุตสาหกรรมมานาน โดยมีบุคลากรที่เรียนปริญญาเอก
ที่จะจบในป 2550 อยู 5 คน มารองรับการเปดหลักสูตรดังกลาว
- อนุมัติโดยเห็นชอบใหเปลี่ยนเปน วท.ม. สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีวิศวกรรมและสิ่งแวดลอม (สหสาขาวิชา) ในความดูแลของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- อนุมัติ โดยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมของ สกอ.

- เทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม

2551

- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยคณะกรรมการ

2550

- เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดลอม
- วิทยาศาสตรประยุกตและสังคม

2550
2551

- เห็นควรใหชะลอไวกอน หลักสูตรนี้ไมควรดําเนินการโดยวทอ. ซึ่งเนน
การจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีเฉพาะทาง และควรมีความชัดเจนในรายละเอียด
คําชี้แจง หลักการ คําอธิบาย เหตุผลวัตถุประสงค ตัวปอนที่จะเขามา โดยเสนอ
ใหกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาใหมหากมีความพรอม ในชวงของการ
ปรับกลางแผนฯ 10 ป 2552

- บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน
- บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร
นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน

2550

- อนุมัติ

2550

- อนุมัติ

เปนโครงการความรวมมือทางวิชาการกับ RWTH-Aachen
University ซึ่งมีความเปนหลักสูตรนานาชาติ โดยไดรับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันและกลุมอุตสาหกรรมของ
ประเทศเยอรมัน

5

สถาบันเสนอ
หนวยงาน / ระดับ / หลักสูตร / สาขาวิชาใหม
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
1. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน

2. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนละเอียด

มติที่ประชุม
ภาควิชา

ป

- คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม

2552

- คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม

2552

- อนุมัติ เนื่องจากมีความพรอมดานสถานที่ของวิทยาเขตซึ่งมีอยู 1,600 ไร โดย
สถาบันไดมีความรวมมือทางวิชาการดานเทคโนโลยีการบินกับ University of
South Australia และการฝกงานกับสนามบินมิวนิคของเยอรมัน โดยกลุมบริษัท
ในเครือสหพัฒนฯ จะใหการสนับสนุน
- เห็นควรชะลอไวกอนโดยเลื่อนออกไปดําเนินการในป 2553 เนื่องจากเปน
สาขาวิชาที่ตองใชวัสดุเครื่องมือและอุปกรณที่ราคาแพงมาก จึงใหคณะไปเตรียม
ความพรอมโดยทําโครงการความรวมมือกับภาครัฐบาลและเอกชนขอรับการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนดานเครื่องมือและอุปกรณ หากมีความพรอมใหเสนอ
พิจารณาใหมในชวงของการปรับกลางแผนฯ 10 ป 2552

6

สถาบันเสนอ

มติที่ประชุม

ดานหลักสูตร / สาขาวิชาใหม ในชวงป 2553 - 2554 จํานวน 7 โครงการ*
หนวยงาน / ระดับ / หลักสูตร / สาขาวิชาใหม
คณะวิศวกรรมศาสตร
ระดับปริญญาเอก
1. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ)

ภาควิชา

ป

- วิศวกรรมเครื่องกล

2553

2. ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

- วิศวกรรมเคมี

2554

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาโท
1. วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการความรูเพื่อการศึกษา

- ครุศาสตรเทคโนโลยี

2553

2. วท.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

- ครุศาสตรไฟฟา

2554

- อนุมัติในหลักการโดยเห็นชอบใหเปน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหากจะทํา
เปนหลักสูตรนานาชาติขอใหมีความพรอมดานอาจารยประจําชาวตางประเทศ
มาสอนและนักศึกษาชาวตางประเทศมาเรียนตามเกณฑใหมของสกอ. ใหนํา
เสนอสภาสถาบันพิจารณาในชวงของการปรับกลางแผนฯ 10 ในป 2552 เพื่อ
เปดสอนในป 2553 ตามที่เสนอ
- อนุมัติในหลักการโดยเห็นชอบใหเปน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หากจะทํา
เปนหลักสูตรนานาชาติขอใหมีความพรอมตามเกณฑของสกอ. โดยใหมี
อาจารยประจําชาวตางประเทศมาสอนและนักศึกษาตางประเทศมาเรียน
ตามเกณฑใหมของ สกอ. โดยใหนําเสนอสภาสถาบันพิจารณาในชวงของการ
ปรับกลางแผนฯ 10 ป 2552 เพื่อเปดสอนในป 2554 ตามที่เสนอ

- อนุมัติในหลักการเห็นชอบใหเปน ค.อ.ม. เพื่อคงความเปนเอกลักษณของ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม หากมีความพรอมเห็นควรใหนําเสนอสภาสถาบัน
พิจารณาในชวงของการปรับกลางแผน ฯ 10 ในป 2552
- อนุมัติในหลักการเห็นชอบใหเปน ค.อ.ม. เพื่อปองกันความสับสนในชื่อ
ปริญญาและสาขาวิชาหากมีความพรอม เห็นควรใหนําเสนอสภาสถาพิจารณา
ในชวงของการปรับกลางแผนฯ 10 ในป 2552

* มติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 19/2549 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 ไดเห็นชอบใหหลักสูตรใดที่ยังไมพรอมและขอเปดสอนหลังป 2552 ใหเตรียมความพรอมดานทรัพยากรการเรียนการสอน
ใหเรียบรอยเพื่อเสนอเขาพิจารณาในชวงการปรับกลางแผนฯ 10 ในป 2552 ทั้งนี้เพื่อไมใหมีปญหาดานการประเมินของ สมศ. ซึ่งตองใหเปนไปตามแผนที่วางไวในแตละป

7

สถาบันเสนอ

มติที่ประชุม

หนวยงาน / ระดับ / หลักสูตร / สาขาวิชาใหม
คณะวิทยาศาสตรประยุกต
ระดับปริญญาโท
1. วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร

ภาควิชา

ป

- คณิตศาสตร

2553

- ใหชะลอไวกอนหากมีความพรอมตามเกณฑมาตรฐานใหมของสมศ. และสกอ.
เห็นควรใหนําเสนอสภาสถาบันพิจารณาใหมในชวงของการปรับกลางแผนฯ 10
ในป 2552

ระดับปริญญาเอก
1. ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดลอม

- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

2554

- อนุมัติในหลักการโดยเห็นชอบใหเปน ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
และหากมีความพรอมเห็นควรใหนําเสนอสภาสถาบันพิจารณาใหม
ในชวงของการปรับกลางแผนฯ 10 ในป 2552

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับปริญญาตรี
1. วท.บ. สาขาวิชาประกันคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร

2553

- ใหชะลอไวกอนหากมีความพรอมตามเกณฑมาตรฐานใหมของสมศ.
เห็นควรใหนําเสนอสภาสถาบันพิจารณาใหมในชวงของการปรับกลางแผนฯ 10
ในป 2552

* มติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 19/2549 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 ไดเห็นชอบใหหลักสูตรใดที่ยังไมพรอมและขอเปดสอนหลังป 2552 ใหเตรียมความพรอมดานทรัพยากรการเรียนการสอน
ใหเรียบรอยเพื่อเสนอเขาพิจารณาในชวงการปรับกลางแผนฯ 10 ในป 2552 ทั้งนี้เพื่อไมใหมีปญหาดานการประเมินของ สมศ. ซึ่งตองใหเปนไปตามแผนที่วางไวในแตละป

