
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธรเป็นภาควิชา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
……………........................................... 

 โดยที่เป็นการสมควรแบ่งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติเป็นภาควิชา 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย การจัดตั้งและการแบ่งส่วน
งานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย  การแบ่งส่วนงาน 
ในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเป็นภาควิชา พ.ศ. ๒๕๖๐”
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเป็นภาควิชา ดังนี้ 
(ก) ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี เคมีชีวภาพ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า School of  

Bio-Chemical Engineering and Technology มีอ านาจหน้าที่จัดการศึกษาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
    (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering (International Program) 
    (๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตร
น าน าช าติ )  ใ ช้ ชื่ อ ภ าษา อั ง กฤษว่ า  Master of Engineering Program in Engineering Technology 
(International Program) 
    (๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ )  ใช้ ชื่ อภาษา อั งกฤษว่ า  Master of Science Program in Engineering and Technology 
(International Program) 
    (๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Doctor of Philosophy Program in Engineering and Technology 
(International Program) 

(ข) ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า School of Civil Engineering 
and Technology มีอ านาจหน้าที่จัดการศึกษาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

      (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering (International Program) 
 



๒ 
 

   (๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตร
น าน าช าติ )  ใ ช้ ชื่ อ ภ าษา อั ง กฤษว่ า  Master of Engineering Program in Engineering Technology 
(International Program) 

  (๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ )  ใช้ ชื่ อภาษา อั งกฤษว่ า  Master of Science Program in Engineering and Technology 
(International Program) 

  (๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Doctor of Philosophy Program in Engineering and Technology 
(International Program) 

    (ค) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า School 
of Information, Computer, and Communication Technology มีอ านาจหน้าที่จัดการศึกษาในหลักสูตร 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ใช้ชื่ อภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering (International 
Program) 

(๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 
(หลักสูตรนานาชาติ ) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering Program in Electronics and 
Communication Engineering (International Program) 

(๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  
ใ ช้ ชื่ อ ภ าษา อั ง กฤษว่ า  Bachelor of Science Program in Information Technology (International 
Program) 

(๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Master of Engineering Program in 
Information and Communication Technology for Embedded Systems (International Program) 

(๕) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตร
น าน าช าติ )  ใ ช้ ชื่ อ ภ าษา อั ง กฤษว่ า  Master of Engineering Program in Engineering Technology 
(International Program) 

(๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ )  ใช้ ชื่ อภาษา อั งกฤษว่ า  Master of Science Program in Engineering and Technology 
(International Program) 

(๗) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Doctor of Philosophy Program in Engineering and Technology 
(International Program) 



๓ 
 

(ง )  ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ ใช้ชื่ อภาษาอังกฤษว่า  School of Management 
Technology มีอ านาจหน้าที่จัดการศึกษาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Science Program in Engineering Management (International Program) 

(๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้
ชื่ อ ภ าษา อั ง กฤ ษว่ า  Bachelor of Science Program in Management Technology (International 
Program) 

(๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ
ว่า Master of Science Program in Management Mathematics 

(๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ )  ใช้ ชื่ อภาษา อั งกฤษว่ า  Master of Science Program in Engineering and Technology 
(International Program) 

(๕) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Doctor of Philosophy Program in Engineering and Technology 
(International Program) 

(จ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า School of 
Manufacturing Systems and Mechanical Engineering มีอ านาจหน้าที่จัดการศึกษาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ใช้ ชื่ อภาษา อั งกฤษว่ า  Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering (International 
Program) 

(๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)  
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering (International 
Program) 

(๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน 
(หลักสูตรนานาชาติ) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Master of Engineering Program in Logistics and Supply 
Chain Systems Engineering (International Program) 

(๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตร
น าน าช าติ )  ใ ช้ ชื่ อ ภ าษา อั ง กฤษว่ า  Master of Engineering Program in Engineering Technology 
(International Program) 

(๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ )  ใช้ ชื่ อภาษา อั งกฤษว่ า  Master of Science Program in Engineering and Technology 
(International Program) 



๔ 
 

(๖) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Doctor of Philosophy Program in Engineering and Technology 
(International Program) 

(ฉ) ภาควิชาการศึกษาร่วมและบัณฑิตศึกษา ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Department of Common 
and Graduate Studies มีอ านาจหน้าที่จัดการศึกษาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตร
น าน าช าติ )  ใ ช้ ชื่ อ ภ าษา อั ง กฤษว่ า  Master of Engineering Program in Engineering Technology 
(International Program) 

(๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ )  ใช้ ชื่ อภาษา อั งกฤษว่ า  Master of Science Program in Engineering and Technology 
(International Program) 

(๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร
นานาชาติ) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Doctor of Philosophy Program in Engineering and Technology 
(International Program) 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
 
  

 
  

 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

 

 

(ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร) 
นายกสภามหาวิทยาลัย  

 


