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แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระยะ  4  ปี  (พ.ศ. 2553 – 2556) 
คณะวิทยาการจัดการ  

  

ระดับ / สาขาวิชา 
แผนปรับปรุงหลักสูตร / ปีการศึกษา  

2553 2554 2555 2556 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
1.  การจัดการทั่วไป   ปรับปรุง  
2.  บริหารธุรกิจ   ปรับปรุง  
3. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  ปิด   
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  พัฒนา   
5. การจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน พัฒนา    

บัญชีบัณฑิต 
6. การบัญชี   ปรับปรุง  
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
7.  การจัดการท่องเที่ยว  ปรับปรุง   
8.  นิเทศศาสตร ์ ปิด    
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
9. เศรษฐศาสตร ์  พัฒนา   

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
10. นิเทศศาสตร์  พัฒนา   

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
11. บริหารธุรกิจ  ปรับปรุง   
รวม (หลักสูตร) 2 6 3 - 
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แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระยะ  4  ปี  (พ.ศ. 2553 – 2556) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ระดับ / สาขาวิชา 
แผนปรับปรุงหลักสูตร / ปีการศึกษา  

2553 2554 2555 2556 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
1. ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ปรับปรุง    
2. ภาษาอังกฤษ   ปรับปรุง  
3. จิตวิทยา  ปรับปรุง   
4. สารสนเทศศาสตร ์   ปรับปรุง  
5. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง    
6. ศิลปกรรม ปรับปรุง    
7. ศิลปะการแสดง   ปรับปรุง  
8. ดนตรีสากล    ปรับปรุง 
9. การพัฒนาชุมชน ปรับปรุง    
นิติศาสตรบัณฑิต 
10. นิติศาสตร ์   ปรับปรุง  
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
11. รัฐประศาสนศาสตร ์  ปรับปรุง   

รวม (หลักสูตร) 4 2 4 1 
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แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระยะ  4  ปี  (พ.ศ. 2553 – 2556) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

 

ระดับ / สาขาวิชา 
แผนปรับปรุงหลักสูตร / ปีการศึกษา  

2553 2554 2555 2556 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
1.เทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ ปิด    
2.เทคโนโลยีการผลิตพืช ปิด    
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ปรับปรุง   
4. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  ปิด   
5.เกษตรศาสตร ์ ปรับปรุง    
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
5. เทคโนโลยีการจัดการเกษตร  ปรับปรุง   
รวม (หลักสูตร) 3 3 - - 
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แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระยะ  4  ปี  (พ.ศ. 2553 – 2556) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 

ระดับ / สาขาวิชา 
แผนปรับปรุงหลักสูตร / ปีการศึกษา  

2553 2554 2555 2556 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ปรับปรุง   
2. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) ปิด    
3. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ปรับปรุง   
4. เทคโนโลยีเซรามิกส ์  ปรับปรุง   
5. อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร ์  พัฒนา   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต     
6. วิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์  ปรับปรุง   
7. วิศวกรรมไฟฟ้า  พัฒนา   
8. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  พัฒนา   
เทคโนโลยีบัณฑิต 
9. การจัดการอุตสาหกรรม  พัฒนา   
10. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตและระบบ
อัตโนมัติ 

 พัฒนา   

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
11. เทคโนโลยีเครื่องกล  พัฒนา   
รวม (หลักสูตร) 1 10 - - 
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แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระยะ  4  ปี  (พ.ศ. 2553 – 2556) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

  

ระดับ / สาขาวิชา 
แผนปรับปรุงหลักสูตร / ปีการศึกษา  

2553 2554 2555 2556 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
1.เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุง   
2.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง   
3.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง   
4.เคมีอุตสาหกรรม ปรับปรุง   
5.คหกรรมศาสตร์ ปรับปรุง   
6.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุง   
7.วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย   ปรับปรุง 
8.คณิตศาสตร์ประยุกต์ ปรับปรุง   
9.วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ปรับปรุง   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
10. วิทยาศาสตรศึกษา   ปรับปรุง  

รวม (หลักสูตร) 8 1 1 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระยะ  4  ปี  (พ.ศ. 2553 – 2556) 
คณะครุศาสตร์   

 

ระดับ / สาขาวิชา 
แผนปรับปรุงหลักสูตร / ปีการศึกษา  

2553 2554 2555 2556 

ครุศาสตรบัณฑิต 
1. คณิตศาสตร์ ปรับปรุง    
2. วิทยาศาสตร ์ ปรับปรุง    
3. ภาษาอังกฤษ ปรับปรุง    
4. การศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง    
5. เทคโนโลยีทางการศึกษา  พัฒนา   
6. การประถมศึกษา  พัฒนา   
7. พลศึกษา  พัฒนา   
8. คอมพิวเตอร์ศึกษา   พัฒนา  
9. จิตวิทยาการศึกษา   พัฒนา  
10. การวัดและประเมินผล   พัฒนา  
11. ภาษาไทย    ปรับปรุง 
12. สังคมศึกษา    ปรับปรุง 
ป.วิชาชีพ 
13. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู พัฒนา    
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
14. การบริหารการศึกษา    ปรับปรุง 
15. หลักสูตรและการสอน  ปรับปรุง   
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
16. การบริหารการศึกษา ปรับปรุง    
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
17. หลักสูตรและการสอน ปรับปรุง    
รวม (หลักสูตร) 7 4 3 3 
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แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระยะ  4  ปี  (พ.ศ. 2553 – 2556) 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

   

ระดับ / สาขาวิชา 
แผนปรับปรุงหลักสูตร / ปีการศึกษา  

2553 2554 2555 2556 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
1.การจัดการการบิน ปรับปรุง    

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
2. รัฐประศาสนศาสตร์  ปรับปรุง   
รัฐประศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
3. รัฐประศาสนศาสตร์  ปรับปรุง   
รวม (หลักสูตร) 1 2 - - 

 
 
 


