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บทที่ 1 
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
 การจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เริ ่มจัดทำหลักสูตรตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2549 หลัง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.
2547 โดยใน มาตรา 7  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างภูมิปัญญาของ
แผ่นดินฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนของปวงชน มสี่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อให้
หลักสูตรทันต่อโลกยุคปัจจุบัน โดยการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  โดยดำเนินการปรับปรุงตามแนวทางกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) 

การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร จะดำเนินการปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะมีการปรับปรุง
และเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง การปรับปรุงหลักสูตรดำเนินการ
เพ่ือให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงวิทยาการต่าง ๆ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้
แต่ละหลักสูตรต้องดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เปลี่ยนแปลงรายวิชา การเพ่ิม-ลดหน่วยกิต รายวิชาเปิด
ใหม่ ปิดรายวิชา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งการ
ปรับปรุงในแต่ละรอบการปรับปรุง จะเกิดผลกระทบกับนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรเดิมเนื่องจากรายวิชาไม่เปิด
สอนนักศึกษาจึงต้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ดังนั้นจึงควรศึกษาการวิเคราะห์ผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใน
แต่ละหลักสูตร เพื่อนำมารวบรวมสรุปผลการดำเนินดังกล่าวฯ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตรครั้งต่อไป 
 จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนได้เขียน รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง ผลการ
ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรที่มีผลต่อการลงทะเบียนเปิดหมู่เรียนพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ปี พ.ศ.2562-2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ซึ่งผลของการวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
หลักสูตรและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ 

1. เพ่ือวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรที่มีผลต่อการลงทะเบียนเปิดหมู่
เรียนพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ปี พ.ศ.2562-2564  

2. เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการหลักสูตร 
3. เพ่ือเป็นข้อมูลการลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชาของนักศึกษาและการลงทะเบียนหมู่เรียนพิเศษของ

นักศึกษา 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรที่มีผลต่อการลงทะเบียนเปิด

หมู่เรียนพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ปี พ.ศ.2562-2564 
2. ได้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการหลักสูตร 
3. ได้ข้อมูลผลการลงการลงทะเบียนหมู่เรียนพิเศษของนักศึกษาจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง  

รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
ขอบเขตของการวิเคราะห์ 
 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรที่มีผลต่อการลงทะเบียนเปิดหมู่เรียนพิเศษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ปี พ.ศ.2562-2564 จากเล่มหลักสูตร(มคอ.2) จำนวน 43 หลักสูตร 
คำจำกัดความเบื้องต้น 
  หลักสูตร  หมายถึง หลักสูตร(มคอ.2) ในระดับปริญญาตรีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอน และได้
ดำเนินการส่งหลักสูตรไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องผ่านระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : 
CHECO) 

หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในสาระสำคัญของหลักสูตร อาทิวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสำคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา 

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร หมายถึง คำอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ที่จะทำให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่
กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบตัิ
ในหลักสูตร ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้อย่างอิสระ 
เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและ
จัดทำรายละเอียดของหลักสูตร 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาห่างชาติ  หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิ
ระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิ มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ 
ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิดโอกาสให้เทียบ
โอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความ
มั่นใจในประสิทธิผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่า
สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) หมายถึง กรอบที่กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
ในแต่ละคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาหนึ่ง เพื่อให้หลักประกันว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ มีคุณภาพไม่น้อยกว่าที่กำหนด สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้อย่างอิสระตามความต้องการหรือ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 
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 ลงทะเบียนนอกแผนการเรียน หมายถึง นักศึกษามีความจำเป็นต้องเรียนรายวิชา เนื่องจากผลระดับ
คะแนนเป็น E หรือพักการเรียน ซึ่งรายวิชาไม่ได้อยู่ในแผนการเรียนปกติ 
 นักศึกษากลุ่มพิเศษ  หมายถึง นักศึกษาบางส่วนมีความจำเป็นต้องขอเรียนบางรายวิชานอกแผนการ
เรียนปกติ ของสาขาวิชานั้นๆ  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี งานวิเคราะห์/วิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิด ทฤษฎี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีคณะทั ้งหมด 5 คณะ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรฉบับปรับปรุง เป็นการปรับปรุงในสาระสำคัญของหลักสูตร อาทิ โครงสร้าง
หลักสูตร เนื้อหาสาระสำคัญอาทิเช่น รหัสวิชา คำอธิบายรายวิชา จำนวนหน่วยกิต โดยนำเสนอตามลำดับนี้ 
 ผู้เขียนได้แยกการปรับปรุงหลักสูตรเป็น การปรับเปลี่ยนเพิ่ม ลดหน่วยกิต และเพิ่ม ลด รายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตรมีผลกระทบต่อการลงทะเบียนหมู่เรียนพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2.1 เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเสวีส (Saylor J.G, Alexander.W.M. and Lewis Arthur J 1981:24) 
นำเสนอแบบจำลองในการพัฒนาหลักสูตรประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ภายใต้แนวคิดของการวางแผนให้โอกาสใน
การเรียนรู้เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องสำหรับประชากร ดังนี้ 

1. จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์และขอบข่ายที่ต้องการพัฒนา 
2. การออกแบบหลักสูตร 
3. การนำหลักสูตรไปใช้ 
4. การประเมินหลักสูตร 

2.2 ทัศนีย์ บุญเติม(2551:11) ได้สรุปการพัฒนาหลักสูตรจากการรวบรวมนักวิชาการที่ให้ความหมายการ
พัฒนาหลักสูตรไว้ว่า 

1. การสร้างหลักสูตร หรือ ร่างวางแผนหลักสูตร หรือ การทำหลักสูตรขึ้นมาใหมจ่ากภาวะที่ไม่เคยมี
หลักสูตรนี้อยู่เลย 

2. การปรับปรุงหลักสูตร (Curriculum  development) หรือ การทบทวนหลักสูตร (curriculum  
revision) ที่มีอยู่ก่อนแล้วให้ดีขึ้นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของทัศนีย์ บุญเติม และคณะ ซึ่งได้กล่าวถึ งขั้นตอน
และวิธีการเชิงบรรยาย เพ่ือให้เข้าใจง่ายผู้รวบรวมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องในทุกๆ ด้าน เช่นประวัติหรือปรัชญาการศึกษา  
สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ผู้เรียน จิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนรู้ธรรมชาติของเนื้อหา เป็นต้น 
รวมทั้งการประเมินความต้องการจำเป็น เพ่ือให้ข้อมูลต่างๆ 

ขั้นที่ 2 ต่อจากนั้นจึงดำเนินการร่างหลักสูตร สำเร็จเอกสารหลักสูตรหรือหลักสูตรแม่บท ซึ่งผล 
จากการร่างหลักสูตรนี้อาจจะได้เอกสารและวัสดุประกอบหลักสูตรอีกด้วย 

ขั้นที่ 3 ประเมินกระบวนการร่างหลักสูตร คือ ประเมินปริบท 
ขั้นที่ 4 การใช้หลักสูตร ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญเป็นขั้นตอนของการแปลงหลักสูตรไปสู่การ 
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สอนเพื่อการใช้หลักสูตรมีประสิทธิผล คือ ผลผลิตของหลักสูตรหรือผู้ผ่านหลักสูตร ต้องมีคุณลักษณะตามที่
หลักสูตรมุ่งหวัง ยังมีการประเมินระบบการใช้หลักสูตรอีกด้วย โดยพิจารณาจากปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ 

ขัน้ที่ 5 การประเมินผลสัมฤทธิ์ขอหลักสูตร ซึ่งอาจจะต้องมีกาประเมินทันที เช่น ความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้ผลผลิตของหลักสูตร ประเมินผลกระทบที่มีต่อสังคม 

2.3 สันต์ ธรรมบำรุง (2527:92) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้ว่าการพัฒนา 
หลักสูตร (curriculum development) จะมีความหมายครอบคลุมถึงการสร้างหลักสูตรการวางแผนหลักสูตรการ
ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้ดีขึ้นทั้งระบบ ตั้งแต่จุดมุ่งหมาย
การเรยีนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดประเมินผล 

2.4 บุญมี เณรยอด (2531: 18) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กาปรับปรุงโครงการที่ 
ประมวลความรู้และประสบการณ์ทั้งหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมและ
เพ่ือบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

2.5 สงัด อุทรานันท์ (2532:30) กล่าวคำว่า “การพัฒนา” หรือคำภาษาอังกฤษว่า  
“development” มีความหมายที่เด่นชัดอยู่ 2 ลักษณะ คือลักษณะแรก หมายถึง การทำให้ดีขึ ้น หรือ ทำให้
สมบูรณ์ขึ้น และอีกลักษณะหนึ่ง หมายถึง ทำให้เกิดขึ้น โดยเหตุนี้ ความหมายของการพัฒนาหลักสู ตรจึงอาจมี
ความหมายได้ 2 ลักษณะเช่นเดียวกัน คือความหมายแรก หมายถึง การทำหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือสมบูรณ์
ขึ้น และอีกความหมายหนึ่งก็ คือ เป็นการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพ้ืนฐานอยู่เลย 
  2.6 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (2561:126) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เรื่อง การเปิดสอนนักศึกษากลุ่มพิเศษนอกแผนการเรียนนักศึกษาปกติ  มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
     2.6.1 ในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาประสงค์ขอนอกแผนการเรียนปกติดังกล่าว เปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาประเภทเดียวกันในกลุ่มอื่นๆ ในปีการศึกษานั้นๆ ให้นักศึกษามีสิทธิ์เฉพาะลงทะเบียนร่วมกับ
นักศึกษากลุ่มท่ีเปิดสอนวิชานั้นๆ หากกลุ่มของนักศึกษาประเภทเดียวกันไม่มีเปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ แต่มีเปิด
สอนกับนักศึกษาประเภทอื่นๆ เช่นภาคปกติ กศ.ยช. หรือ กศ.บป. หรืออื่นๆ ให้นั กศึกษาดังกล่าวสามารถขอ
ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาประเภทอื่นๆ นั้นได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมในอัตราของนักศึกษาที่ไปเรียนร่วม
นั้นๆ นักศึกษา กศ.ยช. ให้ชำระในอัตราเดียวกับภาคปกติ 
   ดังนั้น ในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาประสงค์ขอเรียนนอกแผนการเรียนเปิดสอนในปี
การศึกษานั้นๆ ของนักศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถอนุญาตให้เปิดสอนเป็น
กลุ่มพิเศษนอกแผนการเรียนนักศึกษาปกติ ทั้งนี้ยกเว้นนักศึกษาปีสุดท้ายที่สามารถจบการศึกษาได้แต่จำนวน
หน่วยกิตต้องไม่เกินที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
     2.6.2 ในกรณีนอกเหนือจากข้อ 2.6.1 คือภาคเรียนถัดไปที่นักศึกษาประสงค์ขอเรียนนอก
แผนการเรียนปกติไม่มีการเปิดสอนวิชาดังกล่าวในแผนการเรียนปกติให้แก่นักศึกษากลุ่มใดๆ นักศึกษาสามารถยื่น
คำร้องต่อคณะที่สังกัดเพื่อขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเปิดสอนเป็นกลุ่มพิเศษนอกเหนือแผนการเรียนปกติให้ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปิดสอนให้ตามความจำเป็นเหมาะสมต่อไป 
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  2.7 คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(2561 : 69-70) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
     2.7.1 หมวด 3 หลักสูตร  

ข้อ 17 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และ 
หมวดวิชาเลือกเสรี  

ข้อ 18 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง 
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สาม ารถคิดอย่างมี
เหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็น
อย่างดี โดยมีเนื้อหาวิชาครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสม และมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต การจัดวิชาศึกษาทั่วไป
สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือ ระดับอนุปริญญาทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ดั งกล่าว เมื่อรวมกับ
รายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  

ข้อ 19 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ 
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู ้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยมีจำนวนหน่วยกิตดังนี้ (1) หลักสูตร
ปริญญาตรี(4 ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะด้านรวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต (2) หลักสูตรปริญญาตรี
(5 ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต (3) หลักสูตรปริญญาตรี(ไม่น้อยกว่า 6 
ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต (4) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มี
จำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต การจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว 
วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโท จะต้องมีจำนวนหน่วยกิตวิชาเอกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และมีจำนวนหน่วย
กิตวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
     2.7.2 หมวด 4 การลงทะเบียนรายวิชา  

ข้อ 22 การลงทะเบียนรายวิชา (1) นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
ตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยกำหนด อนึ่ง นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
ต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา (2) นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนตามกำหนดเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณี
พิเศษ (3) จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งไม่นับหน่วยกิตของรายวิชาที่ต้องศึกษา
โดยไม่นับหน่วยกิต มีดังนี้ (ก) นักศึกษาภาคปกติ ให้ลงทะเบียน ไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
สำหรับภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต (ข) นักศึกษาภาคพิเศษ ให้ลงทะเบียนไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ข้อ 23 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ำ 
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กับรายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ำให้ ยกเว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณา
รายวิชาครบตามหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ เว้นแต่กรณีที่สมาคมวิชาชีพในสาขาวิชานั้นๆ ระบุให้เรียนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและไม่เสียสิทธิ์ในการได้รับเกียรตินิยม  

ข้อ 24 การยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการนั้นๆ  

ข้อ 25 การขอถอนและขอเพ่ิมรายวิชา (1) การขอถอนรายวิชาให้กระทำก่อนการสอบ 
ปลายภาค ไม่น้อยกว่า 15 วัน (2) การขอเพิ่มรายวิชาให้กระทำภายใน 15 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 7 
วันแรกของภาคฤดูร้อนทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตต้องเป็นไปตามข้อ 22  

ข้อ 26 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งที่นักศึกษาอาจได้รับค่าธรรมเนียมคืน ให้ 
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ฉบับที่ประกาศใช้ในช่วงเวลานั้นๆ 
 
งานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์  ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ณัชยา หุมนา(2552) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถเข้าใจภาษาและการวิธีการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนนักเรียนระดับการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐานและเพื ่อให้ได้หลักสูตรและรูปแบบการสอนที่จะนำไปใช้ในระดับห้องเรียนสำหรับอาจารย์สอน
ภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิธีการศึกษา ใช้เครื่องมือชุดการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและแบบทดสอบวัดความรู้ควา ม
เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ 1 กลุ ่มเป้าหมายมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษก่อนการอบรมสูงกว่าหลังอบรม และมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในระดับดีมาก 2.หลักสูตร
สำหรับการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังนี้ คือ (1) จุดประสงค์ปลายทาง หรือ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (2) วัตถุประสงค์นำทางหรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (4) 
เนื้อหา (5) สื่อการสอน (6) กิจกรรมการเรียนการสอน (7) การทดสอบ/การวัดและประเมินผล 3 รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนการสอนมีใช้หลักการ คือ (1) ให้ผู้เรียนอ่านเพ่ือเรียนรู้คำศัพท์และ
โครงสร้างประโยค ข้อมูลสำหรับการสื่อสาร (2) ให้ผู้เรียนเขียนสรุปข้อมูลหรือตอบคำถามเกี่ยวกับ เรื่องที่อ่าน (3) 
ให้ผู้เรียนฟังเนื้อหาจากเรื่องท่ีอ่านเพ่ือฝึกทักษะการฟังและการเชื่อมโยงสู่ทักษะการพูด (4) ให้ผู้เรียนเขียนประโยค
เพ่ือการสื่อสารตามจุดประสงค์หรือสถานการณ์การสื่อสาร 
 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2560) ได้วิจัยเรื่องการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนง
วิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา และ 2) ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหาร
การศึกษา โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระยะประเมินหลักสูตร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
มหาบัณฑิต ผู้ใช้มหาบัณฑิต และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 388 คน 2) ระยะการปรับปรุงหลักสูตร 
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ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 4 ฉบับ และแนวคำถามการสนทนากลุ่ม 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) การประเมิน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกด้านและทุกข้อ ยกเว้น ด้านความสอดคล้องของหลักสูตรกับนโยบายและกฎหมายการศึกษา 2) มีการ
นำผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร ในสาระสำคัญ 2 ประการ คือ 2.1) เขียนวัตถุประสงค์ คำอธิบายชุดวิชา
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ และ 2.2) ตรวจสอบหลักสูตรให้ตรงกับเกณฑ์
และมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุรุสภากำหนด ทั้ง ด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐาน
ความรู้และการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา และด้านมาตรฐานการผลิต 
 ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล ชนิดา ศรีบุญเรือง (2559) ได้วิจัยเรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ศึกษาความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและศึกษาพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งจะนำไปสู่การทำแผนการจัดการศึกษา การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดบรวมอย่างเป็น
รูปธรรมต่อเนื ่อง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาปีสุดท้ายมีความคิดเห็นต่อคุณภาพหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยรวมในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย 3.36) โดยมีความคิดเห็นเรียงลำดับเป็นรายด้าน 
ดังนี้ ด้านความภาคภูมิใจต่อคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.84) ด้านผลการ
เรียนรู้ที่มีต่อการทำงาน อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.74) ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.43) ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย 3.39) ด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.38) ด้านระบบการให้คำแนะนำปรึกษา อยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย 2.97 ) และด้านการให้บริการ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง(เฉลี่ย 2.87) ตามลำดับ กลุ่มบัณฑิตผลการวิจัยพบว่า บัณฑิตมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง 
โดยรวมในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.87) โดยมีความคิดเห็นเรียงลำดับเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านความภาคภูมิใจต่อ
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยรวม 4.09) ด้านผลการเรียนรู้ต่อการทำงาน อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.94) 
ด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 3.86) ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.78) 
ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก(เฉลี่ย 3.75) ด้านระบบการให้คำแนะนำปรึกษา อยู่ในระดับมาก(เฉลี่ย 3.75) และ
ด้านการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.68) ตามลำดับ และกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ระดับคณะวิชา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23) โดยมีความคิดเห็น
เรียงลำดับเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.42) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.38) ด้านอัตลักษณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี “สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม” อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.32) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ใน
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ระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.13) ด้านทักษะการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก(เฉลี่ย 4.13) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย4.09) และด้านความรู้วิชาการ วิชาชีพ อยู่ใน
ระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.03) ตามลำดับ   
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บทที่ 3 
วิธีวิเคราะห ์

 การวิเคราะห์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร และเพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระดับปริญญาตรี ระหว่างปี พ.ศ.
2562-2564  จำนวน 43 หลักสูตร โดยวิเคราะห์จากหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงไปแล้ว โดยผู้วิเคราะห์
ดำเนินการลำดับต่อไปนี้ 

- ขั้นตอนการดำเนินงาน 
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
- การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ 
- เทคนิคที่นำมาวิเคราะห์ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดหลักสูตร(มคอ.2) เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร เอกสารราชการ และ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
จำนวน 43 หลักสูตร ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2562-2564 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระดับปริญญาตรี ระหว่างปี พ.ศ.
2562-2564  จำนวน 43 หลักสูตร 
 กลุ่มตัวอย่าง  ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิเคราะห์ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ปรับปรุง ระหว่างปี พ.ศ.2562 -2564 
จำนวน 43 หลักสูตร 

2. สถิติการลงทะเบียนเปิดหมู่เรียนพิเศษ ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภาค
การศึกษาที่ 1/2564 และภาคการศึกษาท่ี 2/2564 

3. สถิติจำนวนนักศึกษาคงค้างที่ใช้หลักสูตรปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 แยกเป็นสาขาวิชา 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิเคราะห์ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้เทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparative techniques) 
และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้เป็นร้อยละ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ 
 การนำสนอข้อมูล ดังนี้ 

1. นำเสนอในรูปตาราง โดยกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลขโดยแบ่งเป็นแถวตั้ง (Columns) และแถวนอน 
(Row) เพ่ือจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ 

2. นำเสนอในรูปกราฟ เพ่ือแสดงข้อมูลที่ทำให้เกิดความน่าสนใจ สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย และ
รวดเร็ว  

เทคนิคที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ 
 ผู้วิเคราะห์นำเทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparative Techniques) มาใช้ในการวิเคราะห์ ซี่ง
เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณ ของข้อมูล 2 กลุ่มข้ึนไป มีวิธีการดังนี้ 

1. นำข้อมูลที่เก็บจากรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 จำแนกตามหลักสูตร 
2. จัดทำตารางแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงปริมาณจำแนกตามหลักสูตร 
3. ประมวลผลเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละหลักสูตร 
4. ตีความและสร้างสรุป  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห ์

 การวิเคราะห์ผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2562-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 43 หลักสูตร ผู้วิเคราะห์นำเทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparative 
Techniques) มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณของข้อมูล 2 กลุ่มขึ้นไป มีวิธีการ
ดังนี้ 

1. นำข้อมูลที่เก็บจากรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 จำแนกตามหลักสูตร 
2. จัดตารางแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงปริมาณจำแนกตามหลักสูตร 
3. ประมวลผลเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละหลักสูตร 
4. ประมวลผลเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษากับข้อมูลหลักสูตร 
5. ตีความและสร้างข้อสรุป 

4.1 จำนวนหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระหว่างปี พ.ศ.2562-2564 จำนวน 43 หลักสูตร ดังตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ที่มีการปรับปรุง ปี พ.ศ.2562-2564 

ลำดับที่ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ปรับปรุง 
พ.ศ. 

คณะครุศาสตร์  จำนวน 8 หลักสูตร 
1 25491721109343 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(4 ปี) 2564 
2 25491721109332 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(4 ปี) 2564 
3 25491721109308 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(4 ปี) 2564 
4 25491721109297 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี) 2564 
5 25491721109354 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา(4 ปี) 2564 
6 25491721109321 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา(4 ปี) 
2564 

7 25491721109286 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(4 ปี) 2564 
8 25491721109319 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 ปี) 2564 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน  9 หลักสูตร  
9 25491721109409 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(4 ปี) 2563 
10 25491721109365 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2563 
11 25491721109499 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2563 
12 25541721104275 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 2563 
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ลำดับที่ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ปรับปรุง 
พ.ศ. 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
13 25491721109488 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 2563 
14 25491721109387 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร(นานาชาติ) 
2563 

15 25491721109444 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2563 
16 25491721109455 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 2563 
17 25491721109466 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและการแสดง 2564 
คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน 6 หลักสูตร 
18 25491721109591 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์และองค์การ 
2563 

19 25491721109602 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2563 
20 25491721109477 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ

บริการ 
2563 

21 25491721109859 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2563 
22 25491721109624 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2563 
23 25491721109589 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2563 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 12  หลักสูตร 
24 25581721101658 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 
2563 

25 25491721109501 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2563 
26 25491721111075 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการ

ข้อมูล 
2563 

27 25491721109578 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 2563 
28 25491721105512 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 2563 
29 25491721109545 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2563 
30 25491721109523 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2563 
31 25541721104308 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

และแอนิเมชัน 
2563 

32 25491721109567 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2563 
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ลำดับที่ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ปรับปรุง 
พ.ศ. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
33 25521721107401 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2563 
34 25491721109534 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(4 ปี) 2564 
35 25631721100030 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี(4 ปี) 2564 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 8 หลักสูตร  
36 25521721102416 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

และหุ่นยนต์การเกษตร 
2562 

37 25521721102405 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 2563 
38 25561721103265 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน

วิศวกรรม 
2563 

39 25491721109769 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2563 
40 25491721109771 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปร

รูปอาหาร 
2563 

41 25491721109782 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

2563 

42 25471721103142 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) 

2563 

43 25521721107478 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบสร้างสรรค์
เชิงธุรกิจ 

2563 

 จากตารางที่ 1 พบว่าคณะที่ปรับปรุงหลักสูตร ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 มีจำนวน 43 หลักสูตรแยก
เป็น คณะครุศาสตร์ จำนวน 8 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หลักสูตร คณะวิทยาการ
จัดการ จำนวน 6 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 12 หลักสูตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 8 หลักสูตร คณะที่มีการปรับปรุงมากที่สุดคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คิดเป็นร้อยละ 27.91 คณะที่ปรับปรุงหลักสูตรน้อยที่สุดคือคณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 13.95  
 ในจำนวนหลักสูตร ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 จำนวน 43 หลักสูตร จำแนกตามปีที ่ปรับปรุง
หลักสูตร ดังตารางที่ 2  
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 ตารางที่ 2 แสดงหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุง ปี พ.ศ.2562-2564 
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ

การศึกษา 
ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้
หลักสูตรเดิม 

ปีท่ีปรับปรุง
ตาม TQF 

ใช้หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์(4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

2564 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2564 
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย(4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

2564 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2564 
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ(4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

2564 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2564 
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย(4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

2564 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2564 
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพล

ศึกษา(4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

2564 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2564 
 

คณะครุศาสตร,์ 8, 18%

คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร,์ 9, 21%

คณะวิทยาการจดัการ, 6, 14%

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 
12, 28%

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม, 8, 19%

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุง ระหว่างปี พ.ศ.2562-2564

คณะครุศาสตร์ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม
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ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ
การศึกษา 

ปีการศึกษาที่
เริ่มใช้

หลักสูตรเดิม 

ปีท่ีปรับปรุง
ตาม TQF 

ใช้หลักสูตร
ปรับปรุง 

6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(4 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

2564 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2564 
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป(4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

2564 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2564 
8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมศึกษา(4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

2564 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2564 
9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปศึกษา(4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

2564 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2564 
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
11 หลักสูตรศิปลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

พัฒนาสังคม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร(นานาชาติ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

2563 2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
15 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
ปริญญาตรี 

4 ปี 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
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ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ
การศึกษา 

ปีการศึกษาที่
เริ่มใช้

หลักสูตรเดิม 

ปีท่ีปรับปรุง
ตาม TQF 

ใช้หลักสูตร
ปรับปรุง 

16 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
17 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
18 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
ปริญญาตรี 

4 ปี 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
19 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การท่องเที่ยวและการบริการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
20 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
21 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
ปริญญาตรี 

4 ปี 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
22 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
ปริญญาตรี 

4 ปี 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถิติและวิทยาการข้อมูล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
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ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ
การศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

เดิม 

ปีท่ีปรับปรุง
ตาม TQF 

ใช้หลักสูตร
ปรับปรุง 

26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
ปริญญาตรี 

4 ปี 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
29 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิช

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
31 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
ปริญญาตรี 

4 ปี 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
32 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
33 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์(4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2562 

2564 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2564 
34 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
การเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2562 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2562 

35 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
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ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร ระดับ
การศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

เดิม 

ปีท่ีปรับปรุง
ตาม TQF 

ใช้หลักสูตร
ปรับปรุง 

36 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
37 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2562 
38 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
39 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 

40 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
41 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2563 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2563 
42 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
ปริญญาตรี 

4 ปี 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 

2564 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2564 
43 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

ดนตรีและการแสดง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ปริญญาตรี 
4 ปี 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 

2564 ภาค
การศึกษาท่ี 

1/2564 
 จากตารางที่ 2 พบว่าหลักสูตรที่เปิดสอนใน ปี พ.ศ. 2564  มีจำนวน 12 หลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอน
ใน ปี พ.ศ.2563 จำนวน 30 หลักสูตร และเปิดสอนในปี พ.ศ. 2562  จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรที่ถูกปรับปรุง
มากที่สุด อยู่ใน ปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 70 น้อยที่สุด อยู่ในปี พ.ศ.2562 จำนวน 1 หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 
28 
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2%

70%

28%

แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนหลักสูตรที่ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2562-2564

ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564
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4.2 จำนวนการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร 

ตารางที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(4 ปี) 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2562 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาชีพครู 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 0 หน่วยกิต 35 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 5   วิชา 15 หน่วยกิต 4  วิชา 12 หน่วยกิต 5 วิชา 3 หน่วยกิต 39 
- วิชาเอกบังคับ 14  วิชา 40 หน่วยกิต 14 วิชา 42 หน่วยกิต 3 วิชา 2 หน่วยกิต 10 
- วิชาเอกเลือก 26  วิชา 20 หน่วยกิต 35 วิชา 22 หน่วยกิต 12 วิชา 2 หน่วยกิต 16 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 79 วิชา 142 หน่วยกิต 81 วิชา 143 หน่วยกิต 31 วิชา 7 หน่วยกิต 25 
 จากตารางที่ 3  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(4 
ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด 2 กลุ่มวิชา 
คือ วิชาชีพครู คิดเป็นร้อยละ 35 และวิชาฝึกประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 39  วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามาก
ที่สุด คือวิชาเอกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 10 และวิชาเอกเลือก  คิดเป็นร้อยละ 16 วิชาที่ปรับปรุงน้อยที่สุด วิชา
บังคับ คิดเป็นร้อยละ 10 

 

  

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
0%

วิชาชีพครู
35%

วิชาฝึกประสบการณ์
16%

วิชาเอกบงัคบั
10%

วิชาเอกเลอืก
39%

วิชาเลอืกเสรี
0%

แผนภูมิที่ 3 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์(4 ปี)

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเอกบงัคบั วิชาเอกเลอืก วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(4 ปี) 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2562 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาชีพครู 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 0 หน่วยกิต 31 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 5   วิชา 15 หน่วยกิต 4  วิชา 12 หน่วยกิต 5 วิชา 3 หน่วยกิต 14 
- วิชาเอกบังคับ 14  วิชา 40 หน่วยกิต 14 วิชา 42 หน่วยกิต 8 วิชา 2 หน่วยกิต 22 
- วิชาเอกเลือก 12  วิชา 20 หน่วยกิต 15 วิชา 22 หน่วยกิต 12 วิชา 2 หน่วยกิต 33 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 79 วิชา 142 หน่วยกิต 81 วิชา 143 หน่วยกิต 36 วิชา 7 หน่วยกิต 25 
 จากตารางที่ 4  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย(4 ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด  
คือ วิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 33 และวิชาเอกชีพครู คิดเป็นร้อยละ 31  วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด 
คือวิชาเอกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 22   วิชาที่ปรับปรุงน้อยที่สุด วิชาฝึกประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 14 

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
0%

วิชาชีพครู
31%

วิชาฝึกประสบการณ์
14%วิชาเอกบงัคบั

22%

วิชาเอกเลอืก
33%

วิชาเลอืกเสรี
0%

แผนภูมิที่ 4 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(4 ปี)

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเอกบงัคบั วิชาเอกเลอืก วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(4 ปี) 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2562 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาชีพครู 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 0 หน่วยกิต 31 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 5   วิชา 15 หน่วยกิต 4  วิชา 12 หน่วยกิต 5 วิชา 3 หน่วยกิต 14 
- วิชาเอกบังคับ 14  วิชา 40 หน่วยกิต 15 วิชา 42 หน่วยกิต 7 วิชา 2 หน่วยกิต 19 
- วิชาเอกเลือก 18  วิชา 20 หน่วยกิต 18 วิชา 22 หน่วยกิต 13 วิชา 2 หน่วยกิต 36 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 79 วิชา 142 หน่วยกิต 85 วิชา 143 หน่วยกิต 36 วิชา 7 หน่วยกิต 25 
 จากตารางที่ 5  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(4 
ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด 2 กลุ่มวิชา 
คือ วิชาชีพเลือก คิดเป็นร้อยละ 36 และวิชาชีพครู คิดเป็นร้อยละ 31  วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ
วิชาเอกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 19 วิชาที่ปรับปรุงน้อยที่สุด วิชาฝึกประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 14 

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
0%

วิชาชีพครู
31%

วิชาฝึกประสบการณ์
14%

วิชาเอกบงัคบั
19%

วิชาเอกเลอืก
36%

วิชาเลอืกเสรี
0%

แผนภูมิท่ี 5 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(4 ปี)

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเอกบงัคบั วิชาเอกเลอืก วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี) 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2562 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาชีพครู 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 0 หน่วยกิต 36 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 5   วิชา 15 หน่วยกิต 4  วิชา 12 หน่วยกิต 5 วิชา 3 หน่วยกิต 17 
- วิชาเอกบังคับ 14  วิชา 40 หน่วยกิต 14 วิชา 42 หน่วยกิต 11 วิชา 2 หน่วยกิต 37 
- วิชาเอกเลือก 11  วิชา 20 หน่วยกิต 19 วิชา 22 หน่วยกิต 3 วิชา 2 หน่วยกิต 10 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป  78 วิชา 142 หน่วยกิต 81 วิชา 143 หน่วยกิต 30 วิชา 7 หน่วยกิต 25 
 จากตารางที่ 6  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี) 
พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด 2 กลุ่มวิชา คือ 
วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 37 และวิชาชีพครู คิดเป็นร้อยละ 36  น้อยที่สุดวิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 10 

 

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
0%

วิชาชีพครู
36%

วิชาฝึกประสบการณ์
17%

วิชาเอกบงัคบั
37%

วิชาเอกเลอืก
10%

วิชาเลอืกเสรี
0%

แผนภูมิที่ 6 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี)

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเอกบงัคบั วิชาเอกเลอืก วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 7  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา(4 ปี) 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2562 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาชีพครู 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 0 หน่วยกิต 43 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 5   วิชา 15 หน่วยกิต 4  วิชา 12 หน่วยกิต 5 วิชา 3 หน่วยกิต 19 
- วิชาเอกบังคับ 18 วิชา 40 หน่วยกิต 19 วิชา 42 หน่วยกิต 5 วิชา 2 หน่วยกิต 19 
- วิชาเอกเลือก 24  วิชา 20 หน่วยกิต 35 วิชา 22 หน่วยกิต 5 วิชา 2 หน่วยกิต 19 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 95 วิชา 142 หน่วยกิต 81 วิชา 143 หน่วยกิต  26 วิชา 7 หน่วยกิต 25 
 จากตารางที่ 7  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา(4 ปี) 
พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด 2 กลุ่มวิชา คือ 
วิชาชีพครู คิดเป็นร้อยละ 43  วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือวิชาเอกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 19 และ
วิชาเอกเลือก  คิดเป็นร้อยละ 19  

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่ไป
0%

วิชาชีพครู
43%

วิชาฝึกประสบการณ์
19%

วิชาเอกบงัคบั
19%

วิชาเอกเลอืก
19%

แผนภูมิท่ี 7 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา(4 ปี)

หมวดวิชาศกึษาทั่ไป วิชาชีพครู วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเอกบงัคบั วิชาเอกเลอืก วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 8  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(4 ปี) 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2562 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละของ
การ

ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 

- วิชาชีพครู 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 0 หน่วยกิต 44 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 5   วิชา 15 หน่วยกิต 4  วิชา 12 หน่วยกิต 5 วิชา 3 หน่วยกิต 20 
- วิชาเอกบังคับ 14  วิชา 40 หน่วยกิต 15 วิชา 43 หน่วยกิต 7 วิชา 2 หน่วยกิต 28 
- วิชาเอกเลือก 21  วิชา 20 หน่วยกิต 25 วิชา 21 หน่วยกิต 2 วิชา 2 หน่วยกิต 8 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 88 วิชา 142 หน่วยกิต  92 วิชา 143 หน่วยกิต  25 วิชา 7 หน่วยกิต 25 
 จากตารางที่ 8  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา(4 ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุง
มากสุด 2 กลุ่มวิชา คือ วิชาชีพครู คิดเป็นร้อยละ 44 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากท่ีสุด คือวิชาเอกบังคับ คิด
เป็นร้อยละ 28 และวิชาที่ปรับปรุงน้อยที่สุด วิชาเอกเลือก  คิดเป็นร้อยละ 8  

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
0%

วิชาชีพครู
44%

วิชาฝึกประสบการณ์
20%

วิชาเอกบงัคบั
28%

วิชาเอกเลอืก
8%

แผนภูมิที่ 8 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (4 ปี)

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเอกบงัคบั วิชาเอกเลอืก วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 9  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(4 ปี) 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2562 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาชีพครู 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 0 หน่วยกิต 34 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 5   วิชา 15 หน่วยกิต 4  วิชา 12 หน่วยกิต 5 วิชา 3 หน่วยกิต 16 
- วิชาเอกบังคับ 14  วิชา 40 หน่วยกิต 14 วิชา 42 หน่วยกิต 5 วิชา 2 หน่วยกิต 16 
- วิชาเอกเลือก 39  วิชา 20 หน่วยกิต 42 วิชา 22 หน่วยกิต 11 วิชา 2 หน่วยกิต 34 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 106 วิชา 142 หน่วยกิต  108วิชา 143 หน่วยกิต 32 วิชา 7 หน่วยกิต 25 
 จากตารางที่ 9  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป(4 ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด คือ 
วิชาชีพครู คิดเป็นร้อยละ 34  รองลงมาวิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 34  ที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ
วิชาเอกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 16   

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
0%

วิชาชีพครู
34%

วิชาฝึกประสบการณ์
16%

วิชาเอกบงัคบั
16%

วิชาเอกเลอืก
34%

แผนภูมิท่ี 9 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(4 )

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเอกบงัคบั วิชาเอกเลอืก วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 10  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 ปี) 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2562 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาชีพครู 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 0 หน่วยกิต 41 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 5   วิชา 15 หน่วยกิต 4  วิชา 12 หน่วยกิต 5 วิชา 3 หน่วยกิต 18 
- วิชาเอกบังคับ 14  วิชา 40 หน่วยกิต 14 วิชา 42 หน่วยกิต 8วิชา 2 หน่วยกิต 30 
- วิชาเอกเลือก 14  วิชา 20 หน่วยกิต 22 วิชา 22 หน่วยกิต 3วิชา 2 หน่วยกิต 11 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 81 วิชา 142 หน่วยกิต  วิชา 143 หน่วยกิต 27 วิชา 7 หน่วยกิต 25 
จากตารางที่ 10  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 

ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด คือ วิชาชีพ
ครู คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือวิชาเอกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 30 วิชาเอก
เลือก คิดเป็นร้อยละ 11  

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
0%

วิชาชีพครู
41%

วิชาฝึกประสบการณ์
18%

วิชาเอกบงัคบั
30%

วิชาเอกเลอืก
11%

วิชาเลอืกเสรี
0%

แผนภูมิที่ 10 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 ปี)

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเอกบงัคบั วิชาเอกเลอืก วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 11   แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(4 ปี) 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 
เป็น ศล.บ. 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
ค.บ. 4 ป ี

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 36 
- วิชาชีพครู 0  วิชา 0 หน่วยกิต 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 0 หน่วยกิต 11 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 2   วิชา 6 หน่วยกิต 5  วิชา 15 หน่วยกิต 5 วิชา 3 หน่วยกิต 5 
- วิชาแกน 14 วิชา 42 หน่วยกิต 0 0 14 วิชา 42 หน่วยกิต 13 
- วิชาเอกบังคับ 9  วิชา 28 หน่วยกิต 14 วิชา 40 หน่วยกิต 14 วิชา 8 หน่วยกิต 14 
- วิชาเอกเลือก 14  วิชา 21 หน่วยกิต 17 วิชา 21 หน่วยกิต 22 วิชา 0 หน่วยกิต 21 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 56 วิชา 135 หน่วยกิต 84 วิชา 143 หน่วยกิต 89 วิชา 55 หน่วยกิต 16.67 
จากตารางที่ 11  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(4 

ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษา
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาวิชาเอกเลือก ร้อยละ 21 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากสุด วิชาบังคับ คิด
เป็นร้อยละ 14 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
36%

วิชาชีพครู
11%

วิชาฝึกประสบการณ์
5%

วิชาแกน
13%

วิชาเอกบงัคบั
14%

วิชาเอกเลอืก
21%

แผนภูมิท่ี 11 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปศึกษา(4 ปี)

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาแกน วิชาเอกบงัคบั วิชาเอกเลอืก วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 12   แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 72 
- วิชาแกน 4 วิชา 12 หน่วยกิต 4 วิชา 12 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาบังคับ 19  วิชา 57 หน่วยกิต 15 วิชา 45 หน่วยกิต 6 วิชา 12 หน่วยกิต 12 
- วิชาเลือก 39  วิชา 21 หน่วยกิต 93 วิชา 36 หน่วยกิต 8 วิชา 24 หน่วยกิต 16 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 82 วิชา 134 หน่วยกิต 153 วิชา 135 หน่วยกิต 51 วิชา 38 หน่วยกิต 33.33 
จากตารางที่ 12  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษา
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 16  วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือวิชา
บังคับ คิดเป็นร้อยละ 12   

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
72%

วิชาแกน
0%

วิชาบงัคบั
12%

วิชาเลอืก
16%

วิชาฝึกประสบการณ์
0%

วิชาเลอืกเสรี
0%

แผนภูมิที่ 12 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาแกน วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 13  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 41 
- วิชาแกน 13 วิชา 39 หน่วยกิต 6 วิชา 18 หน่วยกิต 4 วิชา 21 หน่วยกิต 5 
- วิชาบังคับ 12  วิชา 36 หน่วยกิต 19 วิชา 55 หน่วยกิต 3 วิชา 19 หน่วยกิต 3 
- วิชาเลือก 40  วิชา 21 หน่วยกิต 16 วิชา 15 หน่วยกิต 46 วิชา 6 หน่วยกิต 51 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 2   วิชา 6 หน่วยกิต 2 วิชา 6 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 84 วิชา 140 หน่วยกิต 80 วิชา 130 หน่วยกิต 90 วิชา 48 หน่วยกิต 25 
จากตารางที่ 13  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชา เลือก คิด
เป็นร้อยละ 51  รองลงมาวิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 41 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาแกน 
คิดเป็นร้อยละ 5  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 3 

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
41%

วิชาแกน
5%วิชาบงัคบั

3%

วิชาเลอืก
51%

วิชาฝึกประสบการณ์
0%

แผนภูมิท่ี 13 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาแกน วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี



32 
 

ตารางที่ 14   แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 41 
- วิชาแกน 8 วิชา 24 หน่วยกิต 8 วิชา 24 หน่วยกิต 3 วิชา  0 หน่วยกิต 3 
- วิชาบังคับ 11 วิชา 33 หน่วยกิต 10 วิชา 30 หน่วยกิต 8 วิชา 3 หน่วยกิต 9 
- วิชาเลือก 38 วิชา 33 หน่วยกิต 47 วิชา 39 หน่วยกิต 43 วิชา 6 หน่วยกิต 47 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 77 วิชา 134 หน่วยกิต 106 วิชา 135 หน่วยกิต 91 วิชา 11 หน่วยกิต 25 
จากตารางที ่ 14  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ประวัติศาสตร์  พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด 
วิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 47  รองลงมาวิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 41 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด 
คือ วิชาแกน คิดเป็นร้อยละ 3  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 9   

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
41%

วิชาแกน
3%

วิชาบงัคบั
9%

วิชาเลอืก
47%

วิชาฝึกประสบการณ์
0%

แผนภูมิที่ 14 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรศิปลศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาแกน วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 15   แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

สาระสำคญัในการปรับปรุง เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 40 
- วิชาแกน 12 วิชา 36 หน่วยกิต 10 วิชา 30 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 4 
- วิชาบังคับ 11  วิชา 33 หน่วยกิต 13 วิชา 39 หน่วยกิต 5 วิชา 6 หน่วยกิต 5 
- วิชาเลือก 33  วิชา 15 หน่วยกิต 15 วิชา 15 หน่วยกิต 45 วิชา 0 หน่วยกิต 49 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 4   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 2 วิชา 0 หน่วยกิต 2 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 77 วิชา 128 หน่วยกิต 79 วิชา 126 หน่วยกิต 93 วิชา 14 หน่วยกิต 20 
จากตารางที่ 15  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชา เลือก คิด
เป็นร้อยละ 49 รองลงมาวิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 40 ที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาแกน คิด
เป็นร้อยละ 4  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 5   

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
40%

วิชาแกน
4%

วิชาบงัคบั
5%

วิชาเลอืก
49%

วิชาฝึกประสบการณ์
2%

แผนภูมิที่ 15 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพัฒนาสังคม

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาแกน วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 16   แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร(นานาชาติ) 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 50 
- วิชาแกน 9 วิชา 27 หน่วยกิต 8 วิชา 24 หน่วยกิต 6 วิชา 3 หน่วยกิต 8 
- วิชาบังคับ 10 วิชา 30 หน่วยกิต 9 วิชา 27 หน่วยกิต 3 วิชา 3 หน่วยกิต 4 
- วิชาเลือก 31 วิชา 19 หน่วยกิต 49 วิชา 42 หน่วยกิต 26 วิชา 23 หน่วยกิต 35 
- วิชาโท 16 วิชา 20 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 2   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 2 วิชา 0 หน่วยกิต 3 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 69 วิชา 141 หน่วยกิต 107 วิชา 135 หน่วยกิต 74 วิชา 31 หน่วยกิต 20 
จากตารางที่ 16  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร(นานาชาติ) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่
ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 50 วิชา รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 35 ที่มีผลกระทบกับ
นักศึกษามากที่สุด คือ วิชาแกน คิดเป็นร้อยละ 8  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 4  

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
50%

วิชาแกน
8%

วิชาบงัคบั
4%

วิชาเลอืก
35%

วิชาโท
0%

วิชาฝึกประสบการณ์
3%

แผนภูมิที่ 16 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(นานาชาติ)

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาแกน วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาโท วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 17  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 36 
- วิชาแกน 7 วิชา 18 หน่วยกิต 5 วิชา 13 หน่วยกิต 6 วิชา 5 หน่วยกิต 6 
- วิชาบังคับ 28 วิชา 78 หน่วยกิต 27 วิชา 76 หน่วยกิต 28 วิชา 2 หน่วยกิต 28 
- วิชาเลือก 43 วิชา 9 หน่วยกิต 27 วิชา 12 หน่วยกิต 30 วิชา 3 หน่วยกิต 29 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 1   วิชา 5 หน่วยกิต*

ไม่นับหน่วย
กิต 

2 วิชา 6 หน่วยกิต 1 วิชา 6 หน่วยกิต 1 

- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 
สรุป 89 วิชา 143 หน่วยกิต 98 วิชา 143 หน่วยกิต 102 วิชา 18 หน่วยกิต 20 

จากตารางที่ 17  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  พบว่าโครงสร้าง
หลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 
36 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 29  วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 
28 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
36%

วิชาแกน
6%

วิชาบงัคบั
28%

วิชาเลอืก
29%

วิชาฝึกประสบการณ์
1%

แผนภูมิที่ 17 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาแกน วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 18   แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 40 
- วิชาแกน 16 วิชา 48 หน่วยกิต 16 วิชา 48 หน่วยกิต 14 วิชา 0 หน่วยกิต 15 
- วิชาบังคับ 
   การเมืองการปกครอง 
   การปกครองท้องถิ่น 
   รัฐประศาสนศาสตร ์

 
10 วิชา 
10 วิชา 
10 วิชา 

 
30 หน่วยกิต 
30 หน่วยกิต 
30 หน่วยกิต 

 
10 วิชา 
10 วิชา 
10 วิชา 

 
30 หน่วยกิต 
30 หน่วยกิต 
30 หน่วยกิต 

 
8 วิชา 
4 วิชา 
7 วิชา 

 
0 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

21 
 

- วิชาเลือก 
   การเมืองการปกครอง 
   การปกครองท้องถิ่น 
   รัฐประศาสนศาสตร ์

 
12  วิชา 
11  วิชา 
15  วิชา 

 
15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 

 
19 วิชา 
14 
18 

 
15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 

 
9 วิชา 
7 วิชา 
6 วิชา 

 
0 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 
0 หน่วยกิต 

24 

- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 104 วิชา 137 หน่วยกิต 138 วิชา 135 หน่วยกิต 92 วิชา 2 หน่วยกิต 25 
จากตารางที ่ 18  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  พบว่าโครงสร้าง

หลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 
40  รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 24  วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาแกน คิดเป็นร้อยละ 
15  วิชาบังคับ 21 วิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 24   

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
40%

วิชาแกน
15%

วิชาบงัคบั
21%

วิชาเลอืก
24%

วิชาฝึกประสบการณ์
0%

แผนภูมิท่ี 18 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาแกน วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 19 แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและการแสดง 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 24 
- วิชาแกน 12 วิชา 35 หน่วยกิต 10 วิชา 30 หน่วยกิต 12 วิชา 5 หน่วยกิต 8 
- วิชาบังคับ(เลือก) 40 วิชา 46 หน่วยกิต 41 วิชา 39 หน่วยกิต 41 วิชา 7 หน่วยกิต 27 
- วิชาเลือก 60 วิชา 12 หน่วยกิต 120 วิชา 24 หน่วยกิต 60 วิชา 12 หน่วยกิต 39 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 3 วิชา 0 หน่วยกิต 2 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 132 วิชา 137 หน่วยกิต 212 วิชา 135 หน่วยกิต 153 วิชา 14 หน่วยกิต 20 
จากตารางที่ 19  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและ

การแสดง  พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุดวิชา
เลือก คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาวิขาบังคับ(เลือก) คิดเป็นร้อยละ 27 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามาที่สุด วิชา
แกน คิดเป็นร้อยละ 8 วิชา บังคับ(เลือก) คิดเป็นร้อยละ 27   

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
24%

วิชาแกน
8%

วิชาบงัคบั(เลอืก)
27%

วิชาเลอืก
39%

วิชาฝึกประสบการณ์
2%

แผนภูมิที่ 19 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและการแสดง

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาแกน วิชาบงัคบั(เลอืก) วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 20 แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์และองค์การ 

สาระสำคญัในการปรับปรุง เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 66 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 14 วิชา 42 หน่วยกิต 13 วิชา 39 หน่วยกิต 0 วิชา 3 หน่วยกิต 0 
- วิชาบังคับ 13  วิชา 39 หน่วยกิต 13 วิชา 39 หน่วยกิต 9 วิชา 0 หน่วยกิต 16 
- วิชาเลือก 7    วิชา 15 หน่วยกิต 14 วิชา 12 หน่วยกิต 8 วิชา 3 หน่วยกิต 14 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 3 วิชา 6 หน่วยกิต 2 วิชา 0 หน่วยกิต 4 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 54 วิชา 140 หน่วยกิต 80 วิชา 132 หน่วยกิต 56 วิชา 8 หน่วยกิต 25 
จากตารางที่ 20  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่
ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 66 วิชา รองลงมาวิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 16 ที่มีผลกระทบกับ
นักศึกษามากที่สุด  วิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 14  

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
66%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
0%

วิชาบงัคบั
16%

วิชาเลอืก
14%

วิชาฝึกประสบการณ์
4%

แผนภูมิที่ 20 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 21   แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

สาระสำคญัในการปรับปรุง เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 50 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 14 วิชา 42 หน่วยกิต 13 วิชา 39 หน่วยกิต 10 วิชา 3 หน่วยกิต 14 
- วิชาบังคับ 10 วิชา 30 หน่วยกิต 10 วิชา 30 หน่วยกิต 10 วิชา 0 หน่วยกิต 14 
- วิชาเลือก 23 วิชา 15 หน่วยกิต 19 วิชา 15 หน่วยกิต 14 วิชา 0 หน่วยกิต 19 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 2 วิชา 0 หน่วยกิต 3 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 67 วิชา 140 หน่วยกิต 83 วิชา 126 หน่วยกิต 73 วิชา 5 หน่วยกิต 20 
จากตารางที่ 21  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษา
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 19 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุดและ
ปรับปรุงมากที่สุด คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 14  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 14  

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
50%

วิชาพืน้ฐาน
วิชาชีพ
14%

วิชาบงัคบั
14%

วิชาเลอืก
19%

วิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
3%

แผนภูมิท่ี 21 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 22 แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

สาระสำคญัในการปรับปรุง เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 52 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 8 วิชา 24 หน่วยกิต 8 วิชา 24 หน่วยกิต 6 วิชา 0 หน่วยกิต 8 
- วิชาบังคับ 
  การท่องเที่ยว 
  การโรงแรม 

 
10  วิชา 
10  วิชา 

 
30 หน่วยกิต 
30 หน่วยกิต 

 
15 วิชา 

 
45 หน่วยกิต 

 
14 วิชา 

 
15 หน่วยกิต 

20 

- วิชาเลือก 18  วิชา 15 หน่วยกิต 18 วิชา 30 หน่วยกิต 12 วิชา 15 หน่วยกิต 17 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 3 วิชา 6 หน่วยกิต 2 วิชา 0 หน่วยกิต 3 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 66 วิชา 158 หน่วยกิต 81 วิชา 141 หน่วยกิต 71 วิชา 32 หน่วยกิต 20 
จากตารางที ่ 22  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยวและการบริการพบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่
ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 52 วิชา รองลงมาวิชาบังคับที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 20 และวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 8   

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
52%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
8%

วิชาบงัคบั
20%

วิชาเลอืก
17%

วิชาฝึกประสบการณ์
3%

แผนภูมิที่ 22 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 23  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 51 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 14 วิชา 42 หน่วยกิต 13 วิชา 39 หน่วยกิต 11 วิชา 3 หน่วยกิต 15 
- วิชาบังคับ 14  วิชา 42 หน่วยกิต 15 วิชา 42 หน่วยกิต 14 วิชา 0 หน่วยกิต 19 
- วิชาเลือก 7   วิชา 6 หน่วยกิต 9 วิชา 6 หน่วยกิต 8 วิชา 0 หน่วยกิต 11 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 3 วิชา 0 หน่วยกิต 4 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 55 วิชา 134 หน่วยกิต 78 วิชา 129 หน่วยกิต 73 วิชา 5 หน่วยกิต 20 
จากตารางที่ 23  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชา
ศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 51 วิชารองลงมาวิชาบังคับที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19 และ
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 15   

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
51%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
15%

วิชาบงัคบั
19%

วิชาเลอืก
11%

วิชาฝึก
ประสบการณ์

4%

แผนภูมิท่ี 23 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 24 แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

สาระสำคญัในการปรับปรุง เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 61 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 14 วิชา 42 หน่วยกิต 14 วิชา 42 หน่วยกิต 8 วิชา 0 หน่วยกิต 13 
- วิชาบังคับ 12 วิชา 36 หน่วยกิต 12 วิชา 36 หน่วยกิต 5 วิชา 0 หน่วยกิต 8 
- วิชาเลือก 16 วิชา 9 หน่วยกิต 19 วิชา 9 หน่วยกิต 11 วิชา 0 หน่วยกิต 18 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 2   วิชา 6 หน่วยกิต 2 วิชา 6 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 61 วิชา 131 หน่วยกิต 84 วิชา 129 หน่วยกิต 61 วิชา 2 หน่วยกิต 25 
จากตารางที่ 24  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  พบว่าโครงสร้างหลักสูตร

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 61 วิชา
รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 18 ที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
13  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 8  

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
61%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
13%

วิชาบงัคบั
8%

วิชาเลอืก
18%

วิชาฝึกประสบการณ์
0%

แผนภูมิที่ 24 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 25  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 49 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 วิชา 36 หน่วยกิต 18 วิชา 36 หน่วยกิต 11 วิชา 0 หน่วยกิต 15 
- วิชาบังคับ 
  การโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 
  การสื่อสารมวลชน 

 
12  วิชา 
 
12 วิชา 

 
36 หน่วยกิต 
 
36 หน่วยกิต 

 
10 วิชา 
 
10 วิชา 

 
30 หน่วยกิต 
 
30 หน่วยกิต 

 
9 วิชา 
 
7 วิชา 

 
6 หน่วยกิต 
 
6 หน่วยกิต 

21 

- วิชาเลือก 
  การโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ 
  การสื่อสารมวลชน 

 
18 วิชา 
 
18 วิชา 

 
21 หน่วยกิต 
 
21 หน่วยกิต 

 
14 วิชา 
 
14 วิชา 

 
21 หน่วยกิต 
 
21 หน่วยกิต 

 
8 วิชา 
 
3 วิชา 

 
0 หน่วยกิต 
 
0 หน่วยกิต 

15 

- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 3 วิชา 6 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 92 วิชา 137 หน่วยกิต 106 วิชา 129 หน่วยกิต 75 วิชา 8 หน่วยกิต 25 
จากตารางที่ 25  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตบัณฑิต  พบว่าโครงสร้าง

หลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 
49 วิชา รองลงมาวิชาบังคับที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21 วิชาและวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิด
เป็นร้อยละ 15  วิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 15    

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
49%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
15%

วิชาบงัคบั
21%

วิชาเลอืก
15%

วิชาฝึกประสบการณ์
0%

แผนภูมิท่ี 25 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 26  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมเกษตร 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 61 
- วิชาแกน 14 วิชา 33 หน่วยกิต 14 วิชา 33 หน่วยกิต 2 วิชา 0 หน่วยกิต 3 
- วิชาบังคับ 16 วิชา 42 หน่วยกิต 15 วิชา 39 หน่วยกิต 5 วิชา 3 หน่วยกิต 8 
- วิชาเลือก 19 วิชา 20 หน่วยกิต 13 วิชา 20 หน่วยกิต 16 วิชา 0 หน่วยกิต 26 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 3 วิชา 6 หน่วยกิต 1 วิชา 0 หน่วยกิต 2 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 69 วิชา 139 หน่วยกิต 82 วิชา 134 หน่วยกิต 61 วิชา 5 หน่วยกิต 20 
จากตารางที ่ 26  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมาก
สุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 61 วิชา รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 26 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษา
มากที่สุด คือ วิชาแกน คิดเป็นร้อยละ 3 วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 8  

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
61%

วิชาแกน
3%

วิชาบงัคบั
8%

วิชาเลอืก
26%

วิชาฝึกประสบการณ์
2%

แผนภูมิที่ 26 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาแกน วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 27  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 42 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 13 วิชา 32 หน่วยกิต 12 วิชา 30 หน่วยกิต 10 วิชา 2 หน่วยกิต 11 
- วิชาบังคับ 11 วิชา 30 หน่วยกิต 10 วิชา 30 หน่วยกิต 8 วิชา 0 หน่วยกิต 9 
- วิชาเลือก 35 วิชา 30 หน่วยกิต 57 วิชา 30 หน่วยกิต 33 วิชา 0 หน่วยกิต 38 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 2   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 78 วิชา 136 หน่วยกิต 120 วิชา 132 หน่วยกิต 88 วิชา 4 หน่วยกิต 25 
จากตารางที่ 27  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษา
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 38  วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 1 วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 9  

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
42%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
11%

วิชาบงัคบั
9%

วิชาเลอืก
38%

วิชาฝึกประสบการณ์
0%

แผนภูมิที่ 27 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 28 แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการ
ข้อมูล 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 42 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 13 วิชา 33 หน่วยกิต 12 วิชา 30 หน่วยกิต 12 วิชา 3 หน่วยกิต 13 
- วิชาบังคับ 15 วิชา 42 หน่วยกิต 14 วิชา 39 หน่วยกิต 7 วิชา 3 หน่วยกิต 8 
- วิชาเลือก 37 วิชา 15 หน่วยกิต 23 วิชา 21 หน่วยกิต 32 วิชา 6 หน่วยกิต 36 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 2   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 1 วิชา 0 หน่วยกิต 1 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 84 วิชา 134 หน่วยกิต 90 วิชา 132 หน่วยกิต 89 วิชา 14 หน่วยกิต 20 
จากตารางที่ 28  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสถิติและ

วิทยาการข้อมูล พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมาก
สุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 36  วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามาก
ที่สุด คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 13 วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 8 วิชา  

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
42%

วิชา
พืน้ฐาน
วิชาชีพ
13%

วิชาบงัคบั
8%

วิชาเลอืก
36%

วิชาฝึกประสบการณ์
1%

แผนภูมิที่ 28 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 29  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววทิยา 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 47 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 วิชา 41 หน่วยกิต 17 วิชา 39 หน่วยกิต 12 วิชา 2 หน่วยกิต 15 
- วิชาบังคับ 17 วิชา 37 หน่วยกิต 16 วิชา 37 หน่วยกิต 7 วิชา 0 หน่วยกิต 9 
- วิชาเลือก 48 วิชา 15 หน่วยกิต 31 วิชา 15 หน่วยกิต 21 วิชา 0 หน่วยกิต 27 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 2   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 2วิชา 0 หน่วยกิต 2 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 85 วิชา 137 หน่วยกิต 105 วิชา 133 หน่วยกิต 79 วิชา 4 หน่วยกิต 20 
จากตารางที่ 29  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษา
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 27 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 15 วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 9   

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
47%

วิชาพืน้ฐาน
วิชาชีพ
15%

วิชาบงัคบั
9%

วิชาเลอืก
27%

วิชาฝึกประสบการณ์
2%

วิชาเลอืกเสรี
0%

แผนภูมิที่ 29 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 30  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 50 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 13 วิชา 32 หน่วยกิต 13 วิชา 32 หน่วยกิต 7 วิชา 0 หน่วยกิต 9 
- วิชาบังคับ 18 วิชา 41 หน่วยกิต 18 วิชา 41 หน่วยกิต 14 วิชา 0 หน่วยกิต 19 
- วิชาเลือก 21 วิชา 18 หน่วยกิต 33 วิชา 18 หน่วยกิต 14 วิชา 0 หน่วยกิต 19 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 2 วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 2 วิชา 0 หน่วยกิต 3 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 71 วิชา 135 หน่วยกิต 105 วิชา 133 หน่วยกิต 74 วิชา 2 หน่วยกิต 20 
จากตารางที่ 30  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พบว่า

โครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิด
เป็นร้อยละ 50 รองลงมาวิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 19 วิชาเอกเลือก คิด
เป็นร้อยละ 19  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 9 

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
50%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
9%

วิชาบงัคบั
19%

วิชาเลอืก
19%

วิชาฝึกประสบการณ์
3%

แผนภูมิที่ 30 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 31  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 45 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 7 วิชา 21 หน่วยกิต 4 วิชา 12 หน่วยกิต 2 วิชา 9 หน่วยกิต 3 
- วิชาบังคับ 19  วิชา 56 หน่วยกิต 18 วิชา 53 หน่วยกิต 19 วิชา 3 หน่วยกิต 23 
- วิชาเลือก 18  วิชา 9 หน่วยกิต 13 วิชา 21 หน่วยกิต 20 วิชา 12 หน่วยกิต 24 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3  วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 0 หน่วยกิต 5 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 64 วิชา 130 หน่วยกิต 76 วิชา 128 หน่วยกิต 82 วิชา 26 หน่วยกิต 20 
จากตารางที่ 31  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด 
วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 24 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด 
คือวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 3 วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 23   

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
45%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
3%

วิชาบงัคบั
23%

วิชาเลอืก
24%

วิชาฝึกประสบการณ์
5%

วิชาเลอืกเสรี
0%

แผนภูมิที่ 31 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 32  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 56 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 5 วิชา 15 หน่วยกิต 5 วิชา 15 หน่วยกิต 3 วิชา 0 หน่วยกิต 5 
- วิชาบังคับ 18 วิชา 54 หน่วยกิต 19 วิชา 53 หน่วยกิต 18 วิชา 1 หน่วยกิต 27 
- วิชาเลือก 14 วิชา 21 หน่วยกิต 11 วิชา 24 หน่วยกิต 6 วิชา 3 หน่วยกิต 9 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3  วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 2 วิชา 0 หน่วยกิต 3 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 57 วิชา 134 หน่วย
กิต 

76 วิชา 134 หน่วย
กิต 

66 วิชา 6 หน่วยกิต 20 

จากตารางที่ 32  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด 
วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาวิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 
27  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 5  

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
56%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
5%

วิชาบงัคบั
27%

วิชาเลอืก
9%

วิชาฝึกประสบการณ์
3%

แผนภูมิที่ 32 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 33  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชั่น 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 50 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 5 วิชา 15 หน่วยกิต 5 วิชา 15 หน่วยกิต 4 วิชา 0 หน่วยกิต 5 
- วิชาบังคับ 19  วิชา 56 หน่วยกิต 19 วิชา 5 หน่วยกิต 18 วิชา 51 หน่วยกิต 24 
- วิชาเลือก 15 วิชา 18 หน่วยกิต 20 วิชา 18 หน่วยกิต 13 วิชา 0 หน่วยกิต 17 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3 วิชา 9 หน่วยกิต 3 วิชา 6 หน่วยกิต 3 วิชา 3 หน่วยกิต 4 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 59 วิชา 133 หน่วยกิต 84 วิชา 80 หน่วยกิต 75 วิชา 56 หน่วยกิต 20 
จากตารางที่ 33  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่
ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาวิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชา 
บังคับ คิดเป็นร้อยละ 24  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 5   

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
50%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
5%

วิชาบงัคบั
24%

วิชาเลอืก
17%

วิชาฝึกประสบการณ์
4%

วิชาเลอืกเสรี
0%

แผนภูมิที่ 33 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 34  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 42 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 11 วิชา 32 หน่วยกิต 11 วิชา 33 หน่วยกิต 10 วิชา 1 หน่วยกิต 11 
- วิชาบังคับ 19 วิชา 57 หน่วยกิต 20 วิชา 60 หน่วยกิต 18 วิชา 3 หน่วยกิต 20 
- วิชาเลือก 23 วิชา 6 หน่วยกิต 14 วิชา 0 หน่วยกิต 21 วิชา 6 หน่วยกิต 24 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 3 วิชา 0 หน่วยกิต 3 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 73 วิชา 139 หน่วยกิต 86 วิชา 135 หน่วยกิต 89 วิชา 12 หน่วยกิต 20 
จากตารางที่ 34  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พบว่าโครงสร้าง

หลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 
42 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 24 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 11  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 20   

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
42%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
11%

วิชาบงัคบั
20%

วิชาเลอืก
24%

วิชาฝึกประสบการณ์
3%

แผนภูมิที่ 34 แสดงการปรับปรุงโครสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 35  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 29 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 10 วิชา 30 หน่วยกิต 9 วิชา 27 หน่วยกิต 10 วิชา 3 หน่วยกิต 8 
- วิชาบังคับ 12  วิชา 36 หน่วยกิต 9 วิชา 27 หน่วยกิต 10 วิชา 9 หน่วยกิต 8 
- วิชาเลือก 61 วิชา 27 หน่วยกิต 32 วิชา 36 หน่วยกิต 59 วิชา 9 หน่วยกิต 47 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 4  วิชา 7 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 10 วิชา 1 หน่วยกิต 8 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 104 วิชา 138 หน่วยกิต 91 วิชา 132 หน่วยกิต 126 วิชา 24 หน่วยกิต 20 
จากตารางที่ 35  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชา
เลือก คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาวิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 29 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุดและ
ปรับปรุงมากที่สุด คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 8  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 8 

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
29%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
8%

วิชาบงัคบั
8%

วิชาเลอืก
47%

วิชาฝึกประสบการณ์
8%

แผนภูมิที่ 35 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 36  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(4 ปี) 

สาระสำคญัในการปรับปรุง เดิม 
พ.ศ. 2563 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาชีพครู 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 0 หน่วยกิต 44 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 5   วิชา 15 หน่วยกิต 4  วิชา 12 หน่วยกิต 5 วิชา 3 หน่วยกิต 20 
- วิชาเอกบังคับ 14  วิชา 40 หน่วยกิต 14 วิชา 42 หน่วยกิต 3 วิชา 2 หน่วยกิต 12 
- วิชาเอกเลือก 27 วิชา 21 หน่วยกิต 25 วิชา 22 หน่วยกิต 6 วิชา 1 หน่วยกิต 24 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป  94 วิชา 143 หน่วยกิต  91 วิชา 143 หน่วยกิต 25 วิชา 6 หน่วยกิต 25 
จากตารางที่ 36 ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(4 ปี) 

พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาชีพครู คิด
เป็นร้อยละ 44 รองลงมาวิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 24  ที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือวิชาเอกบังคับ 
คิดเป็นร้อยละ 12  

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
0%

วิชาชีพครู
44%

วิชาฝึกประสบการณ์
20%

วิชาเอกบงัคบั
12%

วิชาเอกเลอืก
24%

แผนภูมิท่ี 36 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส(์4 ปี)

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเอกบงัคบั วิชาเอกเลอืก วิชสเลอืกเสรี
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ตารางที่ 37 แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี (4 ปี)  

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2563 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาชีพครู 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 31 หน่วยกิต 11 วิชา 0 หน่วยกิต 36 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 5   วิชา 15 หน่วยกิต 4  วิชา 12 หน่วยกิต 5 วิชา 3 หน่วยกิต 16 
- วิชาเอกบังคับ 16  วิชา 41 หน่วยกิต 16 วิชา 42 หน่วยกิต 6 วิชา 1 หน่วยกิต 19 
- วิชาเอกเลือก 12 วิชา 20 หน่วยกิต 13 วิชา 21 หน่วยกิต 9 วิชา 1 หน่วยกิต 29 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป  81 วิชา 143 หน่วยกิต  81 วิชา 142 หน่วยกิต 31 วิชา 5 หน่วยกิต 25 
จากตารางที่ 37  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(4 ปี) 

พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาชีพครู คิด
เป็นร้อยละ 36  รองลงมาวิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 29 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือวิชาเอก
บังคับ คิดเป็นร้อยละ 19 

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
0%

วิชาชีพครู
36%

วิชาฝึก
ประสบการณ์

16%

วิชาเอกบงัคบั
19%

วิชาเอกเลอืก
29%

แผนภูมิท่ี 37 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี(4 ปี)

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเอกบงัคบั วิชาเอกเลอืก วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 38   แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
                 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 71 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 วิชา 38 หน่วยกิต 20 วิชา 43 หน่วยกิต 7 วิชา 5 หน่วยกิต 13 
- วิชาบังคับ 20 วิชา 57 หน่วยกิต 17 วิชา 33 หน่วยกิต 6 วิชา 24 หน่วยกิต 12 
- วิชาเลือก 28 วิชา 9 หน่วยกิต 45 วิชา 18 หน่วยกิต 1 วิชา 9 หน่วยกิต 2 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 1 วิชา 0 หน่วยกิต 2 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 84 วิชา 148 หน่วยกิต 123 วิชา 136 หน่วยกิต 52 วิชา 40 หน่วยกิต 20 
จากตารางที ่ 38  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/
หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมาวิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามาก
ที่สุด คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 13 และ วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 12   

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
71%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
13%

วิชาบงัคบั
12%

วิชาเลอืก
2%

วิชาฝึกประสบการณ์
2%

แผนภูมิท่ี 38 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 39  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 51 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 วิชา 38 หน่วยกิต 9 วิชา 23 หน่วยกิต 14 วิชา 15 หน่วยกิต 19 
- วิชาบังคับ 18 วิชา 51 หน่วยกิต 19 วิชา 48 หน่วยกิต 4 วิชา 3 หน่วยกิต 6 
- วิชาเลือก 23 วิชา 15 หน่วยกิต 16 วิชา 18 หน่วยกิต 14 วิชา 3 หน่วยกิต 19 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 0 หน่วยกิต 5 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 77 วิชา 148 หน่วยกิต 85 วิชา 131 หน่วยกิต 73 วิชา 23 หน่วยกิต 20 
จากตารางที ่ 39  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมพลังงาน พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมาก
สุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาวิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 19  และวิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 19  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 6   

 

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
51%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
19%

วิชาบงัคบั
6%

วิชาเลอืก
19%

วิชาฝึกประสบการณ์
5%

วิชาเลอืกเสรี
0%

แผนภูมิที่ 39 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 40  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
                สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 52 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 16 วิชา 38 หน่วยกิต 18 วิชา 44 หน่วยกิต 13 วิชา 6 หน่วยกิต 19 
- วิชาบังคับ 18 วิชา 51 หน่วยกิต 10 วิชา 27 หน่วยกิต 8 วิชา 24 หน่วยกิต 11 
- วิชาเลือก 
   วิศวกรรมการจดัการ 
โลจสิติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม 
   วิศวกรรมการจดัการ
อุตสาหกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

21 วิชา 15 หน่วยกิต  
19 วิชา 
 
17 วิชา 

 
30 หน่วยกิต 
 
30 หน่วยกิต 

 
10 วิชา 

 
15 หน่วยกิต 

14 

- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 3 วิชา 0 หน่วยกิต 4 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 75 วิชา 148 หน่วยกิต 105 วิชา 143 หน่วยกิต 71 วิชา 47 หน่วยกิต 20 
จากตารางที่ 40  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการวิศวกรรม พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมาก
สุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาวิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 19  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 11  วิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 14  

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
52%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
19%

วิชาบงัคบั
11%

วิชาเลอืก
14%

วิชาฝึกประสบการณ์
4%

วิชาเลอืกเสรี
0%

แผนภูมิที่ 40 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 41  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

สาระสำคญัในการปรับปรุง เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 30 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 11 วิชา 33 หน่วยกิต 15 วิชา 37 หน่วยกิต 8 วิชา 4 หน่วยกิต 7 
- วิชาบังคับ 
เทคโนโลยีการผลติพืช 
เทคโนโลยีการผลติสตัว ์
เทคโนโลยีเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ 

14  วิชา 37 หน่วยกิต 10 วิชา 30 หน่วยกิต  
8 วิชา 
7 วิชา 
12 วิชา 

 
7 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 

22 

- วิชาเลือกแขนงวิชา
เทคโนโลยีการผลติพืช 
เทคโนโลยีการผลติสตัว ์
เทคโนโลยีเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ 

 
24 วิชา 
27 วิชา 
9 วิชา 

 
21 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 

 
35 วิชา 
 
 

 
18 หน่วยกิต 

 
17 วิชา 
24 วิชา 
7 วิชา 

 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

39 

- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 3 วิชา 6 หน่วยกิต 2 วิชา 0 หน่วยกิต 2 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 105 วิชา 135 หน่วยกิต 100 วิชา 127 หน่วยกิต 122 วิชา 16 หน่วยกิต 20 
จากตารางที ่ 41  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด 
วิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาวิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 30 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด 
คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 7  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 22  

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
30%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
7%

วชัาบงัคบั
22%

วิชาเลอืก
39%

วิชาฝึกประสบการณ์
2%

แผนภูมิท่ี 41 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วชัาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 42  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
                สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 43 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 13 วิชา 37 หน่วยกิต 9 วิชา 25 หน่วยกิต 10 วิชา 12 หน่วยกิต 12 
- วิชาบังคับ 21 วิชา 46 หน่วยกิต 20 วิชา 56 หน่วยกิต 18 วิชา 10 หน่วยกิต 21 
- วิชาเลือก 25 วิชา 12 หน่วยกิต 20 วิชา 12 หน่วยกิต 20 วิชา 0 หน่วยกิต 24 
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 3 วิชา 6 หน่วยกิต 0 วิชา 0 หน่วยกิต 0 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 79 วิชา 139 หน่วยกิต 89 วิชา 135 หน่วยกิต 85 วิชา 24 หน่วยกิต 25 
จากตารางที ่ 42  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่
ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 24 วิชาที่มีผลกระทบกับ
นักศึกษามากที่สุดที่สุด คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 12  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 21 

 

 

 

 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
43%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
12%

วิชาบงัคบั
21%

วิชาเลอืก
24%

วิชาฝึกประสบการณ์
0%

วิชาเลอืกเสรี
0%

แผนภูมิท่ี 42 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอุตสาหรรมการแปรรูปอาหาร

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 43  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  
                สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

สาระสำคญัในการปรับปรุง เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 41 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 10 วิชา 30 หน่วยกิต 12 วิชา 31 หน่วยกิต 8 วิชา 1 หน่วยกิต 9 
- วิชาบังคับ 
แขนงวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 
แชนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

18  วิชา 52 หน่วยกิต 21 วิชา 49 หน่วยกิต  
13 วิชา 
 
10 วิชา 

 
3 หน่วยกิต 
 
3 หน่วยกิต 

26 

- วิชาเลือก 
แขนงวิชาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม 
แชนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

 
14 วิชา 
 
10 วิชา 

 
18 หน่วยกิต 
 
18 หน่วยกิต 

 
17 วิชา 
 
16 วิชา 

 
18 หน่วยกิต 
 
18 หน่วยกิต 

 
9 วิชา 
 
7 วิชา 

 
0 หน่วยกิต 
 
0 หน่วยกิต 

18 

- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 8 วิชา 6 หน่วยกิต 5 วิชา 0 หน่วยกิต 6 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 72 วิชา 144 หน่วยกิต 111 วิชา 140 หน่วยกิต 89 วิชา 9 หน่วยกิต 20 
จากตารางที่ 43  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต 
วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาวิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ 
วิชาบังคับ  คิดเป็นร้อยละ 26 และวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 9 วิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 18  
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ตารางที่ 44  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
                สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 

สาระสำคญัในการ
ปรับปรุง 

เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 66 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 6 วิชา 18 หน่วยกิต 8 วิชา 21 หน่วยกิต 6 วิชา 3 หน่วยกิต 11 
- วิชาบังคับ 5 วิชา 15 หน่วยกิต 9 วิชา 21 หน่วยกิต 9 วิชา 6 หน่วยกิต 16 
- วิชาเลือก 6 วิชา 9 หน่วยกิต 12 วิชา 9 หน่วยกิต 3 วิชา 0 หน่วยกิต 5 
โครงงานและสัมมนา 6 วิชา 6 หน่วยกิต      
- วิชาฝึกประสบการณ ์ 1 วิชา 3 หน่วยกิต 1 วิชา 3 หน่วยกิต 1 วิชา 0 หน่วยกิต 2 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 41 วิชา 75 หน่วยกิต 67 วิชา 90 หน่วยกิต 56 วิชา 11 หน่วยกิต 20 
จากตารางที่ 44  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุง
มากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมาวิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาบังคับ คิด
เป็นร้อยละ 16  และวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 11 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
41%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
9%

วิชาบงัคบั
26%

วิชาเลอืก
18%

วิชาฝึกประสบการณ์
6%

แผนภูมิที่ 43 แสดงการปรบปรุงโครงสร้างหลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ตารางที่ 45  แสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต  
                สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 

สาระสำคญัในการปรับปรุง เดิม 
พ.ศ. 2558 

ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/ 

หน่วยกิต 

ร้อยละ
ของการ
ปรับปรุง
รายวิชา 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 17 วิชา 32 หน่วยกิต 37 วิชา 30 หน่วยกิต 37 วิชา 2 หน่วยกิต 34 
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 7 วิชา 21 หน่วยกิต 9 วิชา 27 หน่วยกิต 2 วิชา 6 หน่วยกิต 2 
- วิชาบังคับ 
แขนงวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก 

15  วิชา 45 หน่วยกิต 12 วิชา 36 หน่วยกิต  
15 วิชา 
 
15 วิชา 

 
9 หน่วยกิต 
 
9 หน่วยกิต 

28 

- วิชาเลือก 
แขนงวิชาออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก 

 
15 วิชา 
 
16 วิชา 

 
24 หน่วยกิต 
 
24 หน่วยกิต 

 
19 วิชา 

 
18 หน่วยกิต 

 
15 วิชา 
 
16 วิชา 

 
6 หน่วยกิต 
 
6 หน่วยกิต 

29 

- วิชาฝึกประสบการณ ์ 3   วิชา 6 หน่วยกิต 4 วิชา 6 หน่วยกิต 8 วิชา 0 หน่วยกิต 7 
- วิชาเลือกเสร ี - 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต - 0 หน่วยกิต 0 

สรุป 73 วิชา 131 หน่วยกิต 81 วิชา 123 หน่วยกิต 108 วิชา 23 หน่วยกิต 20 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
66%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
11%

วิชาบงัคบั
16%

วิชาเลอืก
5%

วิชาฝึกประสบการณ์
2%

แผนภูมิที่ 44 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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จากตารางที่ 45  ตารางแสดงสาระสำคัญการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบ
สร้างสรรค์เชิงธุรกิจ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุง
มากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 29 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษา
มากที่สุด คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 2  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 28   

 

 ตารางที่ 46 ตารางแสดงผลรวมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/
หน่วยกิต วิชาเอกบังคับแยกตามหลักสูตร 

ลำดับ หลักสูตร ร้อยละ 
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์(4 ปี) 10 
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(4 ปี) 22 
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(4 ปี) 19 
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี) 37 
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา(4 ปี) 19 
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(4 ปี) 28 
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(4 ปี) 16 
8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 ปี) 30 
9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา(4 ปี) 14 
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 12 
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 
12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 9 
13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม 5 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป
34%

วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ
2%

วิชาบงัคบั
28%

วิชาเลอืก
29%

วิชาฝึกประสบการณ์
7%

วิชาเลอืกเสรี
0%

แผนภูมิท่ี 45 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ วิชาบงัคบั วิชาเลอืก วิชาฝึกประสบการณ์ วิชาเลอืกเสรี
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ลำดับ หลักสูตร ร้อยละ 
14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

(นานาชาติ) 
4 

15 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 28 
16 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 21 
17 หลักสูตรศิลบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและการแสดง 27 
18 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การ 
16 

19 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 14 
20 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่องเที่ยวและการบริการ 20 
21 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 
22 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 8 
23 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 21 
24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง

อุตสาหกรรมเกษตร 
8 

25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 9 
26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยการข้อมูล 8 
27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 9 
28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 19 
29 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 
30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 
31 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิ

เมชั่น 
24 

32 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 20 
33 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 8 
34 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(4 ปี) 12 
35 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี(4 ปี) 19 
36 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ

หุ่นยนต์การเกษตร 
12 

37 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 6 
38 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 11 
39 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 22 
40 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 21 
41 หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 
26 
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ลำดับ หลักสูตร ร้อยละ 
42 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 16 
43 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 28 

 จากตารางที่ 46 พบว่าหลักสูตรที่ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิชาเอกบังคับเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิตมากที่สุด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี) คิดเป็นร้อยละ 37 
รองลงมาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 ปี) คิดเป็นร้อยละ 30 หลักสูตรที่ปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิตน้อยที่สุด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 3 
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แผนภูมิที่ 46 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชาเอกบังคับ

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1.หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร(์4 ปี)
2.หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั(4 ปี)

3.หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาองักฤษ(4 ปี)
4.หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี)
5.หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพลศกึษา(4 ปี)

6.หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศกึษา(4 ปี)
7.หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป(4 ปี)

8.หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสงัคมศกึษา(4 ปี)
9.หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปศกึษา(4 ปี)

10.หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
11.หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ
12.หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์
13.หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพฒันาสงัคม

14.หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร(นานาชาติ)
15.หลกัสตูรนิติศาสตรบณัฑิต
16.หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑิต

17.หลกัสตูรศิลบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและการแสดง
18.หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการทรพัยากรมนษุยแ์ละองคก์าร

19.หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด
20.หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการสื่องเท่ียวและการบริการ

21.หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ
22.หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต

23.หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต
24.หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรม…

25.หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
26.หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการขอ้มลู

27.หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา
28.หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี

29.หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
30.หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

31.หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชั่น
32.หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต

33.หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
34.หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสกิส(์4 ปี)

35.หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี(4 ปี)
36.หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต…์

37หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังาน
38.หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการวิศวกรรม

39.หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
40.หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอตุสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

41.หลกัสตูรอตุสาหกรรมบณัฑิต  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสอ์ตุสาหกรรม
42.หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม(ต่อเน่ือง)
43.หลกัสตูรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบสรา้งสรรคเ์ชิงธุรกิจ

ช่ือหลกัสตูร

จ านวนวิชาเอกบงัคบั คิดเป็นรอ้ยละ

จ านวนวิชาเอกบงัคบั คิดเป็นรอ้ยละ
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4.3 จำนวนนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรก่อนปรับปรุง 

ตารางที่ 47 จำนวนนักศึกษาที่มีสถานะศึกษาอยู่  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร 
คณะครุศาสตร ์
ลำดับ ชื่อหลักสูตร 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(4 

ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)  
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2562 

0 0 0 56 53 109 

2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2562 

0 0 0 58 53 111 

3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2562 

0 0 0 54 49 103 

4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(4 
ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2562 

0 0 0 54 59 113 

5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา(4 ปี)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2562 

0 0 0 45 51 96 

6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา(4 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564) ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2562 

0 0 0 39 49 88 

7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2562 

0 0 0 53 46 99 

8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 
ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2562 

0 0 0 56 58 114 

 รวม 0 0 0 415 418 833 
 จากตาราง 47 พบว่านักศึกษาคงค้างในหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงคณะครุศาสตร์ สถานะศึกษา

อยู่ จำนวน 833 คน สาขาวิชาที่มีนักศึกษาคงค้างมากท่ีสุด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 ปี) 
จำนวน 114 คน นักศึกษาคงค้างน้อยที่สุดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทั ลเพื่อการศึกษา(4 
ปี)  จำนวน 88 คน  
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 แผนภูมิที่ 47 แสดงจำนวนนักศึกษาคงค้างคณะครุศาสตร์ 

 
 

ตารางที่ 48 จำนวนนักศึกษาที่มีสถานะศึกษาอยู่  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ลำดับ ชื่อหลักสูตร 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(4 

ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 0 3 10 0 13 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

1 1 3 32 0 37 

3 หลักสูตรศิปลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 1 4 40 0 45 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 0 0 7 0 7 

5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
สังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร(นานาชาติ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 0 4 15 0 19 

7 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

1 1 2 34 0 38 

8 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 3 3 127 0 133 

9 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรี
และการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

0 4 6 0 0 10 

 รวม 2 10 35 275 0 322 
จากตารางที่ 48 พบว่านักศึกษาคงค้างในหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สถานะศึกษาอยู่ จำนวน 322 คน สาขาวิชาที่มีนักศึกษาคงค้างมากที่สุด หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 133 
คน นักศึกษาคงค้างน้อยที่สุด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  จำนวน 7 คน  

แผนภูมิที่ 48 แสดงจำนวนนักศึกษาคงค้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ตารางที่ 49 จำนวนนักศึกษาที่มีสถานะศึกษาอยู่  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร 
คณะวิทยาการจัดการ 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
1 หลักสูตรบริหารบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 0 5 35 0 40 

2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 0 1 28 0 29 

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 4 2 41 0 47 

4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 0 1 22 0 23 

5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 0 1 60 0 61 

6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

3 1 10 30 0 44 

 รวม 3 5 20 216 0 244 
จากตารางที่ 49 พบว่านักศึกษาคงค้างในหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงคณะวิทยาการจัดการ สถานะศึกษา

อยู่ จำนวน 244 คน สาขาวิชาที่มีนักศึกษาคงค้างมากที่สุด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 61 คน นักศึกษาคงค้าง
น้อยที่สุด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  จำนวน 29 คน  
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แผนภูมิที ่49 แสดงจำนวนนักศึกษาคงค้างคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

ตารางที่ 50 จำนวนนักศึกษาที่มีสถานะศึกษาอยู่  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 1 1 0 0 2 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 0 0 12 0 12 

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและ
วิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 1 0 0 0 1 

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

1 4 5 10 0 20 

5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

2 4 1 13 0 20 

7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

6 1 1 21 0 29 

8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 0 2 30 0 32 

9 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 1 0 35 0 36 

10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2555 

1 0 0 0 0 1 

11 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2562 

0 0 0 0 12 12 

12 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี(4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2563 

0 0 0 0 8 8 

 รวม 10 13 10 130 20 183 
จากตารางที่ 50 พบว่านักศึกษาคงค้างในหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถานะศึกษาอยู่ จำนวน 183 คน สาขาวิชาที่มีนักศึกษาคงค้างมากที่สุด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
จำนวน 36 คน นักศึกษาคงค้างน้อยที่สุด มี 2 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยการ
ข้อมูล  จำนวน 1 คนและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน  

 

 

 

 



74 
 

แผนภูมิที่ 50 แสดงจำนวนนักศึกษาคงค้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

ตารางที่ 51 จำนวนนักศึกษาที่มีสถานะศึกษาอยู่  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 2 8 0 0 10 

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 0 0 6 0 6 

3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 2 2 7 0 11 

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

1 1 5 38 0 45 

0 0 0 1 0
2

0 0 1 0 01 0 1
4

1
4

0 1 0 0 01 0 0

5

0 1 2
0 0 0 00

12

0

10 9

13

30

35

0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 1

12

8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563



75 
 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 0 1 7 0 8 

6 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

1 2 5 23 0 31 

7 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

0 0 0 0 0 0 

8 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2563) 

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 

4 2 6 15 0 27 

 รวม 6 9 27 96 0 138 
จากตารางที่ 51 พบว่านักศึกษาคงค้างในหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเท

คโนลีอุตสาหกรรม  สถานะศึกษาอยู่ จำนวน 138 คน สาขาวิชาที่มีนักศึกษาคงค้างมากที่สุด หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 45 คน นักศึกษาคงค้างน้อยที่สุด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  จำนวน 6 คน   
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แผนภูมิที่ 51 แสดงจำนวนนักศึกษาคงค้างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ที่มา : กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่มา ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 

4.4  จำนวนรายวิชาที่เปิดหมู่เรียนพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 – 2564 

ตารางที่ 52 จำนวนนักศึกษาที่ส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563-2/2564 

ภาคการศึกษา
ที ่

จำนวนวิชา จำนวนนักศึกษา(คน) เข้าศึกษาตามหลักสูตรก่อนปรับปรุง 
เข้าปี  

พ.ศ.2559 
เข้าปี  

พ.ศ. 2560 
เข้าปี  

พ.ศ.2561 
เข้าปี  

พ.ศ.2562 
รวม 

1/2563 62  31 29 3 0 63 
2/2563 52 14 35 2 2 53 
1/2564 80 13 49 13 5 80 
2/2564 61 2 25 22 12 61 

 จากตารางที ่ 52 จำนวนนักศึกษาที่ส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ มากที่สุดอยู ่ในภาคการศึกษาที่ 
1/2564 เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี พ.ศ.2560 จำนวน 49 คน น้อยที่สุดอยู่ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 จำนวน 
53 คน นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2562 ส่งคำร้องน้อยที่สุดจำนวน 2 คน 
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 แผนภูมิที่ 52 แสดงจำนวนนักศึกษาท่ีส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 
                           ระหว่างปีการศึกษาที่ 1/2563-2/2564 

 

 ตารางที่ 53 จำนวนรายวิชาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษาภาคปกติ - 
นักศึกษาภาคกศ.บป. 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวชิา หลักสูตร 
1 1005801 การปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

ค.บ. ดนตรศีึกษา 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ค.บ.  พลศึกษา 

2 1131102 จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับครูคอมพิวเตอร์และนัก
เทคโนโลยีการศึกษา 

วิชาบังคับ ค.บ. เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อ
การศึกษา 

3 1152103 จิตวิทยาสำหรับคร ู วิชาชีพครู
บังคับ 

ค.บ.  พลศึกษา 

4 2210100 เสรมิทักษะภาษาไทย ศึกษาทั่วไป นิติศาสตรบณัฑิต 
ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 

5 2212203 การพัฒนาการอ่าน วิชาบังคับ ศศ.บ. ภาษาไทย 
6 2310100 เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ ศึกษาทั่วไป วท.บ. วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 
วท.บ.เกษตรศาสตร ์
รัฐศาสตรบณัฑิต 
นิติศาสตรบณัฑิต 
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
ค.บ. พลศึกษา 
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ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวชิา หลักสูตร 
บธ.บ. การตลาด 
ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

7 2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศึกษาทั่วไป ศศ.บ. คหกรรมศาสตร ์
8 2310106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ ์ ศึกษาทั่วไป บธ.บ. การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
วศ.บ. เครื่องกล 

9 2312710 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร ์ วิชาแกน รัฐศาสตรบณัฑิต 
10 2314802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ฝึก

ประสบการณ ์
รัฐศาสตรบณัฑิต 

11 2461104 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย วิชาบังคับ นิติศาสตรบณัฑิต 
12 2461401 คอมพิวเตอรส์ำหรับนักกฎหมาย วิชาแกน นิติศาสตรบณัฑิต 
13 2462308 เอกเทศสัญญา 2 วิชาบังคับ นิติศาสตรบณัฑิต 
14 2463311 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพดั วิชาบังคับ นิติศาสตรบณัฑิต 
15 2463601 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล วิชาบังคับ นิติศาสตรบณัฑิต 
16 2472201 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาแกน ศศ.บ. ประวัตศิาสตร ์
17 3102102 พฤติกรรมผู้บรโิภค วิชาบังคับ นิเทศศาสตรบณัฑิต 
18 3102103 การสื่อสารในองค์การ วิชาเลือก นิเทศศาสตรบณัฑิต 
19 3104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ฝึก

ประสบการณ ์
นิเทศศาสตรบณัฑิต 

20 3413603 การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว วิชาบังคับ ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

21 4004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึก
ประสบการณ ์

วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

22 4111403 คณิตศาสตร์สำหรับงานอุตสาหกรรม พื้นฐาน ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม 

23 4233606 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม วิชาเลือก วท.บ. ชีววิทยา 
24 4303101 หลักสถติ ิ วิชาแกน ศศ.บ. ภูมสิารสนเทศ 
25 4311706 คอมพิวเตอรส์ำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ วิชาแกน ศศ.บ. ภาษาไทย 
26 4601201 ศิลปะประยุกต์ในคหกรรมศาสตร ์ วิชาแกน ศศ.บ. คหกรรมศาสตร ์
27 4601301 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในคหกรรมศาสตร ์ วิชาแกน ศศ.บ. คหกรรศาสตร ์
28 4602101 บริโภคศาสตร์และการจัดการธุรกจิทางคหกรรม

ศาสตร ์
วิชาแกน ศศ.บ. คหกรรมศาสตร ์

29 4602402 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรมศาสตร์ วิชาแกน ศศ.บ. คหกรรมศาสตร ์
30 4603501 การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะมรงานอาชีพคหกร

รมศาสตร ์
วิชาแกน ศศ.บ. คหกรรมศาสตร ์

31 4603701 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในงานคหกรรมศาสตร ์ วิชาแกน ศศ.บ. คหกรรมศาสตร ์
32 4613202 อาหารว่าง วิชาเลือก ศศ.บ. คหกรรมศาสตร ์
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ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวชิา หลักสูตร 
33 4621101 สิ่งทอเบื้องต้น วิชาเลือก ศศ.บ. คหกรรมศาสตร ์
34 4642101 พัฒนาการครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก วิชาบังคับ ศศ.บ. คหกรรมศาสตร ์
35 4652101 การจัดดอกไม้และร้อยมาลัย วิชาบังคับ ศศ.บ. คหกรรมศาสตร ์
36 6110503 การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน วิชาเลือก ทล.บ. เทคโนโลนีการจัดการ

อุตสาหกรรม 
37 6112501 การศึกษางานอุตสาหกรรม วิชาบังคับ ทล.บ. เทคโนโลนีการจัดการ

อุตสาหกรรม 
38 6112503 การควบคุมคณุภาพ วิชาบังคับ ทล.บ. เทคโนโลนีการจัดการ

อุตสาหกรรม 
39 6141101 หลักกการออกแบบ วิชาแกน ศล.บ. การออกแบบผลติภณัฑ์ 
40 6141102 ออกแบบทัศนศิลป ์ วิชาแกน ศล.บ. การออกแบบผลติภณัฑ์ 
41 6141103 วาดเส้นเบื้องต้น วิชาแกน ศล.บ. การออกแบบผลติภณัฑ์ 
42 6141104 เขียนแบบเทคนิค 1 วิชาแกน ศล.บ. การออกแบบผลติภณัฑ์ 
43 6141105 วาดเส้นเพื่อการออกแบบ วิชาบังคับ ศล.บ. การออกแบบผลติภณัฑ์ 
44 6141113 ประวัติศาสตร์ศิลป ์ วิชาบังคับ ศล.บ. การออกแบบผลติภณัฑ์ 
45 6272111 กลศาสตร์เชิงวิศวกรรม 1 พื้นฐานวิชาชีพ วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 
46 6273545 การวางแผนและควบคุมการผลิต วิชาบังคับ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล

การผลิต 
47 6274892 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมฟ้า

เครื่องกลการผลิต 
ฝึก
ประสบการณ ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต 

48 2451103 ทฤษีการเมือง 1 วิชาแกน รัฐศาสตรบณัฑิต 
49 2452301 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร ์ วิชาบังคับ รัฐศาสตรบณัฑิต 
50 3211267 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ วิชาบังคับ บธ.บ. การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์
51 3212140 การจัดการผลการปฏิบัติงาน วิชาบังคับ บธ.บ. การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์
52 3212143 การจัดการแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิชาบังคับ บธ.บ. การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์
53 3213401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหวา่งประเทศ วิชาเลือก บธ.บ. การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์
54 3214137 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม วิชาบังคับ บธ.บ. การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์
55 3224827 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ฝึก

ประสบการณ ์
บธ.บ. การตลาด 

56 3224902 การวิจัยการตลาด วิชาบังคับ บธ.บ. การตลาด 
57 3244101 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกจิ วิชาบังคับ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
58 3244826 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ฝึก

ประสบการณ ์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
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ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวชิา หลักสูตร 
59 3304201 ปัญหาพิเศษทางการบญัชี วิชาเลือก บัญชีบัณฑิต 
60 3501104 หลักเศรษฐศาสตร ์ วิชาเลือก บัญชีบัณฑิต 
61 6173104 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า วิชาบังคับ อส.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
62 6174801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้า ฝึก

ประสบการณ ์
อส.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 จากตารางที่ 53 พบว่ารายวิชาที่ส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษาภาค
ปกติ - นักศึกษาภาคกศ.บป. รายวิชาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษมากท่ีสุดวิชาบังคับ จำนวน 23 รายวิชา น้อยที่สุดวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพ จำนวน 2 รายวิชา นักศึกษาท่ีขอเปิดหมู่เรียนมากที่สุด  นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์  จำนวน 11 คน น้อยที่สุดจำนวน 1 คน ได้แก่  นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนา
ชุมชน นักศึกษาครศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาไทย นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

ตารางที่ 54 จำนวนรายวิชาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 นักศึกษาภาคปกติ - 
นักศึกษาภาคกศ.บป. 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวชิา หลักสูตร 
1 1003801 การฝึกปฎิบัติระหว่างเรยีน 1 ฝึก

ประสบการณ ์
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

2 1005803 การฝึกปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ฝึก
ประสบการณ ์

ค.บ. เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อ
การศึกษา 

3 1191605 บาสเกตบอล วิชาบังคับ ค.บ. พลศึกษา 
4 2000112 การรูส้ารสนเทศ ศึกษาทั่วไป ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารทางธุรกิจ(นานาชาติ) 
5 2121101 จิตรกรรมพื้นฐาน พื้นฐานวิชาชีพ ศล.บ. ศิลปกรรม 
6 2162311 ประวัตดินตรตีะวันตก วิชาบังคับ

(เลือก) 
ศล.บ. ดนตร ี

7 2210100 เสรมิทักษะภาษาไทย ศึกษาทั่วไป นิติศาสตรบณัฑิต 
ค.บ. ภาษาไทย 
วท.บ. เกษตรศาสตร ์
รัฐศาสตรบณัฑิต 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

8 2212204 การพัฒนาการเขียน วิชาบังคับ ศศ.บ. ภาษาไทย 
9 2310100 เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ ศึกษาทั่วไป บธ.บ. การตลาด 

นิติศาสตรบณัฑิต 
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ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวชิา หลักสูตร 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลการ
ผลิต 
ศศ.ภาษาอังกฤษ 

10 2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ศึกษาทั่วไป นิติศาสตรบณัฑิต 
วศ.บ. เครื่องกล 
ศศ.บ. ภาษาไทย 
ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 

11 2310106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ ์ ศึกษาทั่วไป บธ.บ. การตลาด 
วศ.บ. เครื่องกล 

12 2314401 วัฒนธรรมเอาเซียนศึกษา วิชาเลือก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
13 2422401 สวัสดิการสังคม วิชาเลือก ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 
14 2461104 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย วิชาบังคับ นิติศาสตรบณัฑิต 
15 2461108 นิติปรัชญา วิชาบังคับ นิติศาสตรบณัฑิต 
16 2461401 คอมพิวเตอรส์ำหรับนักกฎหมาย วิชาแกน นิติศาสตรบณัฑิต 
17 2462304 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป วิชาบังคับ นิติศาสตรบณัฑิต 
18 2462502 กฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัตริาชการทาง

ปกครอง 
วิชาบังคับ นิติศาสตรบณัฑิต 

19 2463402 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยส์ินทางปัญญา และวิธี
พิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปญัญา 

วิชาเลือก นิติศาสตรบณัฑิต 

20 2463602 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง วิชาบังคับ นิติศาสตรบณัฑิต 
21 2464801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฏหมาย ฝึก

ประสบการณ ์
นิติศาสตรบณัฑิต 

22 2474902 สัมมนาประวัตศิาสตร ์ วิชาบังคับ ศศ.บ. ประวัตศิาสตร ์
23 3101103 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอาเซียน พื้นฐานวิชาชีพ นิเทศศาสตรบณัฑิต 
24 3101201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร ์ พื้นฐานวิชาชีพ นิเทศศาสตรบณัฑิต 
25 3101401 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพนิเทศศาสตร ์ พื้นฐานวิชาชีพ นิเทศศาสตรบณัฑิต 
26 3211646 การจัดหาทรัพยากรมนุษย ์ วิชาบังคับ นิเทศศาสตรบณัฑิต 
27 3241102 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาบังคับ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
28 3243103 มัลตมิีเดยีสำหรับงานธุรกิจ วิชาบังคับ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
29 3243105 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงาน

ธุรกิจ 
วิชาบังคับ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

30 3401101 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

พื้นฐาน ศศ.บ. การท่องเที่ยงและการ
โรงแรม 

31 3421302 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า วิชาบังคับ ศศ.บ. การท่องเที่ยงและการ
โรงแรม 

32 3421402 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน วิชาบังคับ ศศ.บ. การท่องเที่ยงและการ
โรงแรม 

33 4311705 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อฝึกทักษะทางภาษา วิชาแกน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร(นานาชาติ) 



82 
 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวชิา หลักสูตร 
34 6181104 อิเล็กทรอนิกส ์ วิชาบังคับ อส.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
35 6184801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ฝึก

ประสบการณ ์
อส.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

36 6263455 พลังงานลม วิชาเลือก วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน 
37 6264733 ระบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน วิชาเลือก วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน 
38 6273111 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม วิชาบังคับ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล

การผลิต 
39 6273543 หลักการดำเนินการและการผลิต วิชาเลือก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล

การผลิต 
40 1001202 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ศึกษาทั่วไป บธ.บ. การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์
41 2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ศึกษาทั่วไป บธ.บ. การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์
42 2310106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ ์ ศึกษาทั่วไป บธ.บ. การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์
43 2313101 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหแ์ละวิจารณ ์ วิชาบังคับ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
44 2313201 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย วิชาบังคับ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
45 2461501 กฎหมายรัฐธรรมนูญ วิชาแกน นิติศาสตรบณัฑิต 
46 2464518 สัมมนากฎหมายแพ่ง วิชาเลือก นิติศาสตรบณัฑิต 
47 3213401 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหวา่งประเทศ วิชาเลือก บธ.บ. การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์
48 3213645 การจัดการค่าตอบแทน วิชาบังคับ บธ.บ. การจัดการทรัพยากร

มนุษย ์
49 3214827 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทรัพยากร

มนุษย ์
ฝึก
ประสบการณ ์

บธ.บ. การจัดการทรัพยากร
มนุษย ์

50 3224827 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ฝึก
ประสบการณ ์

บธ.บ. การตลาด 

51 3244102 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 วิชาบังคับ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
52 3244827 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝึก

ประสบการณ ์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 จากตารางที่ 54 พบว่ารายวิชาที่ส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 นักศึกษาภาค
ปกติ - นักศึกษาภาคกศ.บป. รายวิชาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษมากท่ีสุดวิชาบังคับ จำนวน 21 รายวิชา น้อยที่สุดวิชา
แกน จำนวน 3 รายวิชา นักศึกษาที่ขอเปิดหมู่เรียนมากที่สุด นิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 13 คน นักศึกษาที่ขอเปิด
หมู่เรียนพิเศษน้อยที่สุดจำนวน 1 คน มี 7 หลักสูตร ดังนี้(1)หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(4 ปี) 
(2)นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการศึกษา(4 ปี) (3)นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา(4 ปี) (4)นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(นานาชาติ) 
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(5)นักศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (6)นักศึกษาศิลบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (7)นักศึกษาศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  

ตารางที่ 55 จำนวนรายวิชาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 นักศึกษาภาคปกติ - 
นักศึกษาภาคกศ.บป. 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวชิา หลักสูตร 
1 1001201 การพัฒนาทักษะชีวิต ศึกษาทั่วไป ค.บ. สังคมศึกษา 
2 1001701 ภาษาไทยสำหรบัคร ู วิชาชีพครู

บังคับ 
ค.บ. พลศึกษา 

3 1004803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ฝึก
ประสบการณ ์

ค.บ. พลศึกษา 

4 1005804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ฝึก
ประสบการณ ์

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 

5 1122301 หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ วิชาบังคับ ค.บ. คณิตศาสตร ์
6 1123202 หลักการจดัการเรียนรู้และการจดัการชั้นเรียน วิชาชีพครู

บังคับ 
ค.บ. คณิตศาสตร ์

7 1123601 จำนวนและการดำเนินการทางคณติศาสตร์ระดับ
โรงเรียน 

วิชาบังคับ ค.บ. คณิตศาสตร ์

8 1123716 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร ์ วิชาบังคับ ค.บ. คณิตศาสตร ์
9 1124603 เรขาคณิตระดับโรงเรยีน วิชาบังคับ ค.บ. คณิตศาสตร ์
10 1133712 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับครคูณิตศาสตร ์ วิชาบังคับ ค.บ. คณิตศาสตร ์
11 1155101 การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน วิชาชีพครูเลือก ค.บ. คณิตศาสตร ์
12 1191605 บาสเกตบอล วิชาบังคับ ค.บ. พลศึกษา 
13 2000113 อุดมคติชีวิตและการพัฒนา ศึกษาทั่วไป วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
14 2000131 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน ศึกษาทั่วไป ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 
15 2123303 ประตมิากรรมสร้างสรรค ์ วิชาเลือก ศล.บ. ศิลปกรรม 
16 2162107 หน้าทับดนตรไีทย วิชาบังคับ

(เลือก) 
ศล.บ. ดนตร ี

17 2163404 ปฏิบัติการเครื่องทองเหลือง 6 วิชาเลือก ศล.บ. ดนตร ี
18 2164802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี ฝึก

ประสบการณ ์
ศล.บ. ดนตร ี

19 2210100 เสรมิทักษะภาษาไทย ศึกษาทั่วไป ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 
20 2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ศึกษาทั่วไป รัฐศาสตรบณัฑิต 

ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 
21 2212604 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น วิชาเลือก ศศ.บ. ภาษาไทย 
22 2310100 เสรมิทักษะทางภาษาอังกฤษ ศึกษาทั่วไป ศล.บ. การออกแบบผลติภณัฑ์ 

นิเทศศาสตรบณัฑิต 
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ 

23 2310106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ ์ ศึกษาทั่วไป วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ 
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ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวชิา หลักสูตร 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต 
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมผ
ต่อนื่อง) 
นิเทศศาสตรบณัฑิต 
ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

24 2312601 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 1 วิชาบังคับ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
25 2312602 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม 1 วิชาบังคับ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
26 2314802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ฝึก

ประสบการณ ์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

27 2421201 เทคนิคและวิธีการพัฒนาชุมชน วิชาบังคับ ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 
28 2421202 การพัฒนาตนในงานพัฒนาชุมชน วิชาบังคับ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
29 2451103 ทฤษฎีการเมือง1 วิชาแกน รัฐศาสตรบณัฑิต 
30 2452302 การจัดการภาครัฐ วิชาบังคับ รัฐศาสตรบณัฑิต 
31 2453104 จริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร ์ วิชาแกน รัฐศาสตรบณัฑิต 
32 2461501 กฎหมายรัฐธรรมนูญ วิชาแกน นิติศาสตรบณัฑิต 
33 2462304 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักท่ัวไป วิชาบังคับ นิติศาสตรบณัฑิต 
34 2462307 เอกเทศสัญญา 1 วิชาบังคับ นิติศาสตรบณัฑิต 
35 2462310 กฎหมายลักษณะประกันภัย วิชาบังคับ นิติศาสตรบณัฑิต 
36 2492201 พุทธศาสน์ วิชาบังคับ ค.บ. สังคมศึกษา 
37 3001101 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริญมาณ พื้นฐานวิชาชีพ บธ.บ. การตลาด 
38 3102502 หลักการถ่ายภาพ วิชาบังคับ นิเทศศาสตรบณัฑิต 
39 3103201 คอมพิวเตอรส์ำหรับงานนเิทสศาสตร ์ วิชาบังคับ นิเทศศาสตรบณัฑิต 
40 3104802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนเทศศาสตร์ ฝึก

ประสบการณ ์
นิเทศศาสตรบณัฑิต 

41 3114601 ธุรกิจงานโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ วิชาเลือก นิเทศศาสตรบณัฑิต 
42 3214828 สหกิจศึกษา(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ฝึก

ประสบการณ ์
บธ.บ. การจัดการทรัพยากร
มนุษย ์

43 3243102 การพาณิชอิเล็กทรอนิกส ์ วิชาบังคับ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
44 3323201 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห ์ วิชาบังคับ บัญชีบัณฑิต 
45 3413603 การสำรวจและวิจัยการท่องเที่ยว วิชาบังคับ ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 
46 3501102 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น วิชาเลือก ค.บ. สังคมศึกษา 
47 4000111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวิตและสังคม ศึกษาทั่วไป วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ 
48 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาทั่วไป วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ 
49 4303101 หลักสถติ ิ วิชาแกน ศศ.บ. ภูมสิารสนเทศ 
50 4303102 อนุกรมเวลาและการพยากรณเ์ชิงสถิต ิ วิชาบังคับ วท.บ. สถิติประยุกต ์
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ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวชิา หลักสูตร 
51 4303302 การวิเคราะห์การถอถอย วิชาบังคับ วท.บ. สถิติประยุกต ์
52 4303501 การวิจัยดำเนินงาน 1 วิชาบังคับ วท.บ. สถิติประยุกต ์
53 4303702 การเสีย่งและการประกันภัย วิชาเลือก วท.บ. สถิติประยุกต ์
54 4303703 การวิเคราะห์ข้อมลูและการคำนวณด้วยโปรแกรม

สำเรจ็รูปทางสถติ ิ
วิชาบังคับ วท.บ. สถิติประยุกต ์

55 4303901 สัมมนาสถิต ิ วิชาบังคับ วท.บ. สถิติประยุกต ์
56 4304901 โครงงาน วิชาบังคับ วท.บ. สถิติประยุกต ์
57 6141101 หลักการออกแบบ พื้นฐานวิชาชะ ศล.บ. การออกแบบผลติภณัฑ ์
58 6174607 พลังงานทดแทน วิชาเลือก อส.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
59 6174801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้า ฝึก

ประสบการณ ์
อส.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

60 6182701 คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์ วิชาแกน อส.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
61 6184801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ฝึก

ประสบการณ ์
อส.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

62 6264892 การฝึกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมพลังงาน ฝึก
ประสบการณ ์

วศ.บ. วิศวกรรมพลังงาน 

63 6273665 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม วิชาบังคับ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่อง
การการผลติ 

64 6274892 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการผลิต 

ฝึก
ประสบการณ ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่อง
การการผลติ 

65 6283212 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม วิชาบังคับ วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ 
66 6283261 การควบคุมและการจัดการด้านคณุภาพ วิชาบังคับ วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ 
67 6283304 การจัดการการดำเนินการ วิชาบังคับ วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ 
68 6283421 การควบคุมของเสยีและมลพิษอุตสาหกรรม วิชาบังคับ วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ 
69 6283721 โครงงานวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมและ

สิ่งแวดล้อม 1 
วิชาบังคับ วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ 

70 6284531 การจัดการโครงการ วิชาเลือก วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ 
71 6284731 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

และสิ่งแวดล้อม 
วิชาเลือก วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ 

72 2214401 การวิจารณ ์ วิชาเลือก ศศ.บ. ภาษาไทย 
73 2214802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึก

ประสบการณ ์
ศศ.บ. ภาษาไทย 

74 2214902 การวิจัยทางภาษาไทย วิชาบังคับ ศศ.บ. ภาษาไทย 
75 2314602 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาดและการธนาคาร วิชาเลือก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
76 2314603 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ วิชาเลือก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
77 2314802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ฝึก

ประสบการณ ์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

78 2463510 กฎหมายพิจารณาความอาญา 1 วิชาเลือก นิติศาสตรบณัฑิต 
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ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวชิา หลักสูตร 
79 3214827 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทรัพยากร

มนุษย ์
ฝึก
ประสบการณ ์

บธ.บ. การจัดการทรัพยากร
มนุษย ์

80 3214827 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้า ฝึก
ประสบการณ ์

อส.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

จากตารางที่ 55 พบว่ารายวิชาที่ส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 นักศึกษาภาค
ปกติ - นักศึกษาภาคกศ.บป. รายวิชาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษมากท่ีสุดวิชาบังคับ จำนวน 34 รายวิชา น้อยที่สุดวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 2 รายวิชา นักศึกษาที่ขอเปิดหมู่เรียนมากที่สุด วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ จำนวน 10 คน นักศึกษาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษน้อยที่สุด จำนวน 1 คน  มี 12 หลักสูตร  
ดังนี้ (1)นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2)นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา (3)นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4)นักศึกษาวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5)นักศึกษาศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม (6)นักศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (7)นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) (8)นักศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (9)นักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ 
(10)นักศึกษาบัญชีบัณฑิต (11)นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (12)นักศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

ตารางที่ 56 จำนวนรายวิชาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 นักศึกษาภาคปกติ - 
นักศึกษาภาคกศ.บป. 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวชิา หลักสูตร 
1 1005803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ฝึก

ประสบการณ ์
ค.บ. คณิตศาสตร ์
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ค.บ. พลศึกษา 
ค.บ. สังคมศึกษา 

2 1124612 พืชคณิตระดับโรงเรียน วิชาบังคับ ค.บ. คณิตศาสตร ์
3 2000123 วิถีโลกและวิถีไทย ศึกษาทั่วไป นิติศาสตรบณัฑิต 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
4 2114802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรม ฝึก

ประสบการณ ์
ศล.บ. ศิลปกรรม 

5 2114901 ศิลปนิพนธ ์ วิชาบังคับ ศล.บ. ศิลปกรรม 
6 2163404 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6 วิชาเลือก ศล.บ. ดนตร ี
7 2213102 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย วิชาบังคับ ศศ.บ. ภาษาไทย 
8 2213422 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม วิชาบังคับ ศศ.บ. ภาษาไทย 
9 2213702 ภาษากับความคดิ วิชาบังคับ ศศ.บ. ภาษาไทย 
10 2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ศึกษาทั่วไป ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 

ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
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ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวชิา หลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
ค.บ. คณิตศาสตร ์
อส.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
บธ.บ. การจัดการทรัยากรม
นุษย์ 

11 2311101 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น วิชาแกน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
12 2311104 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2 วิชาแกน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
13 2311106 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ วิชาบังคับ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
14 2312701 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู ้ วิชาแกน รัฐศาสตรบณัฑิต 
15 2313605 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน วิชาเลือก ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
16 2314768 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
วิชาบังคับ วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
17 2461301 หลักกฏหมายเอกชน วิชาแกน นิติศาสตรบณัฑิต 
18 2461502 กฏหมายมหาชนเบื้องต้น วิชาแกน นิติศาสตรบณัฑิต 
19 2462309 เอกเทศสัญญา 3 วิชาบังคับ นิติศาสตรบณัฑิต 
20 2462310 กฏหมายลักษณะประกันภัย วิชาบังคับ นิติศาสตรบณัฑิต 
21 246402 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยส์ินทางปัญญา และวิธี

พิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปญัญา 
วิชาเลือก นิติศาสตรบณัฑิต 

22 2463509 พระธรรมนูญศาลยตุิธรรม วิชาบังคับ นิติศาสตรบณัฑิต 
23 3101101 การสื่อสารของมนุษย ์ พื้นฐาน นิเทศศาสตรบณัฑิต 
24 3124301 การคิดเชิงวิพากษ์ วิชาเลือก นิเทศศาสตรบณัฑิต 
25 4291601 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเลือก วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
26 4291772 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 พื้นฐาน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล

การผลิต 
27 4301701 สถิติสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ วิชาแกน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
28 4304703 การวิเคราะห์ข้อมลูและการคำนวณด้วยโปรแกรม

สำเรจ็รูปทางสถติ ิ
วิชาเลือก วท.บ. คณิตศาสตร ์

29 4311706 คอมพิวเตอรส์ำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ วิชาแกน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
30 5004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึก

ประสบการณ ์
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

31 6002703 พลังงานทดแทน วิชาบังคับ ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) 

32 6111101 วัสดุอุตสาหกรรม พื้นฐาน ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) 

33 6111502 ระบบการจัดการอุตสาหกรรม พื้นฐาน ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) 

34 6112301 การวางแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม วิชาบังคับ ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
35 6112501 การศึกษางานอุตสาหกรรม วิชาบังคับ ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวชิา หลักสูตร 
36 6113502 การบริหารโครงการ วิชาบังคับ ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ต่อเนื่อง) 
37 6113702 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ วิชาบังคับ ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
38 6142114 เทคนิคการทำหุ่นจำลอง วิชาเลือก ศล.บ. การออกแบบผลติภณัฑ์ 
39 6144804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึก

ประสบการณ ์
ศล.บ. การออกแบบผลติภณัฑ์ 

40 6172401 การผลิตกำลังไฟฟ้า วิชาบังคับ อส.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
41 6181104 อิเล็กทรอนิกส ์ วิชาบังคับ อส.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
42 6272112 กลศาสตร์เชิงวิศวกรรม 2 วิชาบังคับ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล

การผลิต 
43 6273222 กลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน วิชาบังคับ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล

การผลิต 
44 6273545 การวางแผนและควบคุมการผลิต วิชาบังคับ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล

การผลิต 
45 6273921 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 1 วิชาบังคับ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล

การผลิต 
46 6274922 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 2 วิชาบังคับ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล

การผลิต 
47 2212703 ภาษาไทยเพื่อการสอบบรรจเุข้ารบัราชการและการ

ทำงาน 
วิชาเลือก ศศ.บ. ภาษาไทย 

48 2213207 การเขียนและการพดูเชิงวิชาการ วิชาเลือก ศศ.บ. ภาษาไทย 
49 2213216 การใช้ภาษาไทยในวงการราชการ วิชาบังคับ ศศ.บ. ภาษาไทย 
50 2214401 การวิจารณ ์ วิชาเลือก ศศ.บ. ภาษาไทย 
51 2214801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึก

ประสบการณ ์
ศศ.บ. ภาษาไทย 

52 2214802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึก
ประสบการณ ์

ศศ.บ. ภาษาไทย 

53 2214901 สัมมนาภาษาและวรรณกรรม วิชาบังคับ ศศ.บ. ภาษาไทย 
54 2214902 การวิจัยทางภาษาไทย วิชาบังคับ ศศ.บ. ภาษาไทย 
55 2310105 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ศึกษาทั่วศึกษา

ทั่วไป 
บธ.บ. การตลาด 

56 2464801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ฝึก
ประสบการณ ์

นิติศาสตรบณัฑิต 

57 3001101 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ พื้นฐาน บธ.บ. คอมพิเตอร์ธรุกิจ 
58 3224827 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด ฝึก

ประสบการณ ์
บธ.บ. การตลาด 

59 3242102 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ วิชาบังคับ บธ.บ. คอมพิเตอร์ธรุกิจ 
60 3301103 หลักการบญัชี พื้นฐาน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 



89 
 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มวชิา หลักสูตร 
61 3304801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี ฝึก

ประสบการณ ์
บัญชีบัณฑิต 

จากตารางที่ 56 พบว่ารายวิชาที่ส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 นักศึกษาภาค
ปกติ - นักศึกษาภาคกศ.บป. รายวิชาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษมากท่ีสุดวิชาบังคับ จำนวน 26 รายวิชา น้อยที่สุดวิชา
ศึกษาทั่วไป จำนวน 3 รายวิชา นักศึกษาที่ขอเปิดหมู่เรียนมากที่สุด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
จำนวน 12 คน นักศึกษาท่ีขอเปิดหมู่เรียนพิเศษน้อยที่สุดจำนวน 1 คน  มี 16 หลักสูตร  ดังนี้  

(1) นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2) นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (3) นักศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (4) นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (5) นักศึกษาศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  (6) นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน (7) นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (8) นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (9) นักศึกษาอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (10) นักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (11) 
นักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต (12) นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม (13) นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (14) นักศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (15) นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(16) นักศึกษาบัญชีบัณฑิต 
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บทที่ 5 
สรุป และเสนอแนะ 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
 ผลการศึกษาวิเคราะห์การปรับโครงสร้างหลักสูตรที่มีผลต่อการลงทะเบียนเปิดหมู่เรียนพิเศษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ปี พ.ศ.2562-2564  สรุปได้ผลดังนี้ 
 จำนวนหลักสูตร 
 คณะที่ปรับปรุงหลักสูตร ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 มีจำนวน 43 หลักสูตรแยกเป็น คณะครุศาสตร์ 
จำนวน 8 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 6 
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 12 หลักสูตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จำนวน 8 หลักสูตร คณะที่มีการปรับปรุงมากที่สุดคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อย
ละ 27.91 คณะที่ปรับปรุงหลักสูตรน้อยที่สุดคือคณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 13.95  
 หลักสูตรที่เปิดสอนใน ปี พ.ศ. 2564  มีจำนวน 12 หลักสูตร หลักสูตรที่ เปิดสอนใน ปี พ.ศ.2563 
จำนวน 30 หลักสูตร และเปิดสอนในปี พ.ศ. 2562  จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรที่ถูกปรับปรุงมากที่สุด อยู่ใน ปี 
พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 70 น้อยที่สุด อยู่ในปี พ.ศ.2562 จำนวน 1 หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 28 
 จำนวนการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร 

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(4 ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/ 
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด 2 กลุ่มวิชา คือ วิชาชีพครู คิดเป็นร้อยละ 35 และวิชาฝึก
ประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 39  วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือวิชาเอกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 10 
และวิชาเอกเลือก  คิดเป็นร้อยละ 16 วิชาที่ปรับปรุงน้อยที่สุด วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 10 

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(4 ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด  คือ วิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 33 และวิชาเอกชีพครู คิด
เป็นร้อยละ 31  วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือวิชาเอกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 22   วิชาที่ปรับปรุงน้อย
ที่สุด วิชาฝึกประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 14 

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(4 ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด 2 กลุ่มวิชา คือ วิชาชีพเลือก คิดเป็นร้อยละ 36 และ
วิชาชีพครู คิดเป็นร้อยละ 31  วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือวิชาเอกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 19 วิ ชาที่
ปรับปรุงน้อยที่สุด วิชาฝึกประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 14 

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด 2 กลุ่มวิชา คือ วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 37 และวิชาชีพครู 
คิดเป็นร้อยละ 36  น้อยที่สุดวิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 10 

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา(4 ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/ 
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คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด 2 กลุ่มวิชา คือ วิชาชีพครู คิดเป็นร้อยละ 43  วิชาที่มี
ผลกระทบกับนักศึกษามากท่ีสุด คือวิชาเอกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 19 และวิชาเอกเลือก  คิดเป็นร้อยละ 19 

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(4 ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด 2 กลุ่มวิชา คือ วิชาชีพครู คิดเป็นร้อย
ละ 44 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือวิชาเอกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 28 และวิชาที่ปรับปรุงน้อยที่สุด 
วิชาเอกเลือก  คิดเป็นร้อยละ 8 

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(4 ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด คือ วิชาชีพครู คิดเป็นร้อยละ 34  รองลงมาวิชาเอก
เลือก คิดเป็นร้อยละ 34  ที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือวิชาเอกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 16 

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด คือ วิชาชีพครู คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาที่มีผลกระทบกับ
นักศึกษามากที่สุด คือวิชาเอกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 30 วิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 11  

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา(4 ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาวิชาเอกเลือก ร้อย
ละ 21 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากสุด วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 14 

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็น
ร้อยละ 16  วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากท่ีสุด คือวิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 12   

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 51  รองลงมาวิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็น
ร้อยละ 41 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากท่ีสุด คือ วิชาแกน คิดเป็นร้อยละ 5  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 3 

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 47  รองลงมาวิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็น
ร้อยละ 41 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากท่ีสุด คือ วิชาแกน คิดเป็นร้อยละ 3  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 9   

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมาวิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็น
ร้อยละ 40 ที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาแกน คิดเป็นร้อยละ 4  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 5   

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(นานาชาติ) พบว่าโครงสร้าง
หลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 
50 วิชา รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 35 ที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาแกน คิดเป็นร้อยละ 8  
วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 4  
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    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วย
กิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 29  วิชาที่มี
ผลกระทบกับนักศึกษามากท่ีสุด คือ วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 28 

    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วย
กิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 40  รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 24  วิชาที่มี
ผลกระทบกับนักศึกษามากท่ีสุด คือ วิชาแกน คิดเป็นร้อยละ 15  วิชาบังคับ 21 วิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 24   

    หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและการแสดง  พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุดวิชา เลือก คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาวิขาบังคับ
(เลือก) คิดเป็นร้อยละ 27 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามาที่สุด วิชาแกน คิดเป็นร้อยละ 8 วิชา บังคับ(เลือก) คิด
เป็นร้อยละ 27   

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  พบว่าโครงสร้าง
หลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 
66 วิชา รองลงมาวิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 16 ที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด  วิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 
14  

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็น
ร้อยละ 19 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุดและปรับปรุงมากที่สุด คือ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
14  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 14  

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที ่ยวและการบริการพบว่าโครงสร้างหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 52 วิชา 
รองลงมาวิชาบังคับที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20 และวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
8   

    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 51 วิชารองลงมาวิชา
บังคับท่ีมีผลกระทบกับนักศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 19 และวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 15   

    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต 
วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 61 วิชารองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 18 ที่มีผลกระทบ
กับนักศึกษามากท่ีสุด คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 13  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 8  

    หลักสูตรนิเทศศาสตบัณฑิต  พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วย
กิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 49 วิชา รองลงมาวิชาบังคับที่มีผลกระทบกับนักศึกษา
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21 วิชาและวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 15  วิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 15    

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัส
วิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 61 วิชา รองลงมาวิชา
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เลือก คิดเป็นร้อยละ 26 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากท่ีสุด คือ วิชาแกน คิดเป็นร้อยละ 3 วิชาบังคับ คิดเป็น
ร้อยละ 8  

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็น
ร้อยละ 38  วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 1 วิชาบังคับ คิดเป็น
ร้อยละ 9  

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล พบว่าโครงสร้างหลักส ูตร
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเ ป็นร้อยละ 42 
รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 36  วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากท่ีสุด คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อย
ละ 13 วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 8 วิชา  

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็น
ร้อยละ 27 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 15 วิชาบังคับ คิดเป็น
ร้อยละ 9   

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบาย
รายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาวิชาที่มีผลกระทบกับ
นักศึกษามากที่สุด วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 19 วิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 19  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อย
ละ 9 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาวิชา
เลือก คิดเป็นร้อยละ 24 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 3 วิชา
บังคับ คิดเป็นร้อยละ 23   

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาวิชาที่มี
ผลกระทบกับนักศึกษามากท่ีสุด คือ วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 27  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 5  

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น พบว่าโครงสร้างหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 50 
รองลงมาวิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชา บังคับ คิดเป็นร้อยละ 24   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 5   

    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/
หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 24 วิชาที่มี
ผลกระทบกับนักศึกษามากท่ีสุด คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 11  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 20   
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    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาวิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็น
ร้อยละ 29 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุดและปรับปรุงมากที่สุด คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 8  
วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 8 

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(4 ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาชีพครู คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาวิชาเอกเลือก คิดเป็น
ร้อยละ 24  ที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากทีสุ่ด คือวิชาเอกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 12  

    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(4 ปี) พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี ่ยนแปลงรหัสวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาชีพครู คิดเป็นร้อยละ 36  รองลงมาวิชาเอกเลือก คิดเป็น
ร้อยละ 29 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากท่ีสุด คือวิชาเอกบังคับ คิดเป็นร้อยละ 19 

    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร พบว่าโครงสร้าง
หลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 
71 รองลงมาวิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 13  และ วิชาบังคับ 
คิดเป็นร้อยละ 12   

    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาวิชาที่มี
ผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 19  และวิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 19  
วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 6   

    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม พบว่าโครงสร้างหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 52 
รองลงมาวิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ  19  วิชาบังคับ คิดเป็น
ร้อยละ 11  วิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 14  

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พบว่าโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/
คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาวิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็น
ร้อยละ 30 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 7   วิชาบังคับ คิดเป็น
ร้อยละ 22  

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร พบว่ าโครงสร้างหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 43 
รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 24 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุดที่สุด คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 12  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 21 

    หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม พบว่าโครงสรา้ง
หลักสูตรเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 
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41 รองลงมาวิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาบังคับ  คิดเป็นร้อยละ 26 และวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 9 วิชาเอกเลือก คิดเป็นร้อยละ 18  

    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) พบว่าโครงสร้างหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึ กษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 66 
รองลงมาวิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 16   และวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คิด
เป็นร้อยละ 11 

    หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ พบว่าโครงสร้างหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิต วิชาที่ปรับปรุงมากสุด วิชาศึกษาทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 34 
รองลงมาวิชาเลือก คิดเป็นร้อยละ 29 วิชาที่มีผลกระทบกับนักศึกษามากที่สุด คือ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อย
ละ 2  วิชาบังคับ คิดเป็นร้อยละ 28   

    หลักสูตรที่ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิชาเอกบังคับเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/ 
หน่วยกิตมากที่สุด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี) คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 ปี) คิดเป็นร้อยละ 30 หลักสูตรที ่ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา/คำอธิบายรายวิชา/หน่วยกิตน้อยที่สุด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คิดเป็นร้อยละ 3 

    จำนวนนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรก่อนปรับปรุง 
    นักศึกษาคงค้างในหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงคณะครุศาสตร์ สถานะศึกษาอยู ่ จำนวน 833 คน 

สาขาวิชาที่มีนักศึกษาคงค้างมากที่สุด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 ปี) จำนวน 114 คน 
นักศึกษาคงค้างน้อยที่สุดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(4 ปี)  จำนวน 88 คน 

    นักศึกษาคงค้างในหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถานะศึกษาอยู่ 
จำนวน 322 คน สาขาวิชาที่มีนักศึกษาคงค้างมากที่สุด หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 133 คน นักศึกษาคง
ค้างน้อยที่สุด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  จำนวน 7 คน  

    นักศึกษาคงค้างในหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงคณะวิทยาการจัดการ สถานะศึกษาอยู่ จำนวน 244 คน 
สาขาวิชาที่มีนักศึกษาคงค้างมากที่สุด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 61 คน นักศึกษาคงค้างน้อยที่สุด หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  จำนวน 29 คน  

    นักศึกษาคงค้างในหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานะศึกษาอยู่ 
จำนวน 183 คน สาขาวิชาที่มีนักศึกษาคงค้างมากที่สุด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 36 คน 
นักศึกษาคงค้างน้อยที่สุด มี 2 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติและวิทยการข้อมูล  จำนวน 
1 คนและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 คน  

    นักศึกษาคงค้างในหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนลีอุตสาหกรรม  
สถานะศึกษาอยู่ จำนวน 138 คน สาขาวิชาที่มีนักศึกษาคงค้างมากที่สุด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ จำนวน 45 คน นักศึกษาคงค้างน้อยที่สุด หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน  จำนวน 6 คน   
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    จำนวนนักศึกษาที่ส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ มากที่สุดอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เป็น
นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี พ.ศ.2560 จำนวน 49 คน น้อยที่สุดอยู ่ในภาคการศึกษาที่  2/2563 จำนวน 53 คน 
นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2562 ส่งคำร้องน้อยที่สุดจำนวน 2 คน 

    จำนวนรายวิชาที่เปิดหมู่เรียนพิเศษปี พ.ศ.2563-2564 
    รายวิชาที่ส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษาภาคปกติ - นักศึกษา

ภาคกศ.บป. รายวิชาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษมากที่สุดวิชาบังคับ จำนวน 23 รายวิชา น้อยที่สุดวิชาพื้นฐานวชิาชีพ 
จำนวน 2 รายวิชา นักศึกษาที่ขอเปิดหมู่เรียนมากที่สุด  นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
จำนวน 11 คน น้อยที่สุดจำนวน 1 คน ได้แก่ นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมกา รจัดการ
อุตสาหกรรม 

    รายวิชาที่ส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษาภาคปกติ - นักศึกษา
ภาคกศ.บป. รายวิชาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษมากที่สุดวิชาบังคับ จำนวน 21 รายวิชา น้อยที่สุดวิชาแกน จำนวน 3 
รายวิชา นักศึกษาที่ขอเปิดหมู่เรียนมากที่สุด นิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 13 คน นักศึกษาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ
น้อยที่สุดจำนวน 1 คน มี 7 หลักสูตร ดังนี้(1)หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(4 ปี) (2)นักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(4 ปี) (3)นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
(4 ปี) (4)นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(นานาชาติ) (5)นักศึกษาศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม (6)นักศึกษาศิลบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (7)นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ 

    รายวิชาที่ส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 นักศึกษาภาคปกติ - นักศึกษา
ภาคกศ.บป. รายวิชาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษมากที่สุดวิชาบังคับ จำนวน 34 รายวิชา น้อยที่สุดวิชาพื้นฐานวชิาชีพ 
จำนวน 2 รายวิชา นักศึกษาที่ขอเปิดหมู่เรียนมากที่สุด วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
จำนวน 10 คน นักศึกษาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษน้อยที่สุด จำนวน 1 คน  มี 12 หลักสูตร  ดังนี้ (1)นักศึกษาครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (2)นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(3)นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4)นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา (5)นักศึกษาศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม (6)นักศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(7)นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื ่อง) (8)นักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด (9)นักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (10)นักศึกษาบัญชีบัณฑิต 
(11)นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (12)นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 



97 
 

    รายวิชาที่ส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 นักศึกษาภาคปกติ - นักศึกษา
ภาคกศ.บป. รายวิชาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษมากที่สุดวิชาบังคับ จำนวน 26 รายวิชา น้อยที่สุดวิชาศึกษาทั่วไป 
จำนวน 3 รายวิชา นักศึกษาที่ขอเปิดหมู่เรียนมากที่สุด ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 12 คน 
นักศึกษาที่ขอเปิดหมู่เรียนพิเศษน้อยที่สุดจำนวน 1 คน  มี 16 หลักสูตร  ดังนี้ (1)นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2)นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (3)นักศึกษานิติศาสตรบัณฑิต 
(4)นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (5)นักศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  (6)นักศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน (7)นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
(8)นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (9)นักศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(10)นักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (11)นักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต 
(12)นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (13)นักศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (14)นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (15) นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (16)นักศึกษาบัญชีบัณฑิต 
 ตารางท่ี 57 แสดงการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรต่อผลการส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 

หลักสตูร ร้อยละที่
ปรับปรุง 

สถิติการส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ จำนวน
นักศึกษาคง

ค้าง 
1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 รวม 

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร์(4 ปี) 

25 0 1 8 3 12 109 

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั(4 ปี) 

25 0 0 1 0 1 111 

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(4 ปี) 

25 0 0 0 1 1 103 

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี) 

25 1 0 0 0 1 113 

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาพลศึกษา(4 ปี) 

25 2 1 3 2 8 96 

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ
การศึกษา(4 ปี) 

25 5 1 1 0 7 88 

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(4 ปี) 

25 0 0 0 0 0 99 

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 ปี) 

25 0 0 3 1 4 114 

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาศิลปศึกษา(4 ปี) 

16.67 0 1 1 2 4 13 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาไทย 

33.33 1 2 4 12 19 37 
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หลักสตูร ร้อยละที่
ปรับปรุง 

สถิติการส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ จำนวน
นักศึกษาคง

ค้าง 
1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 รวม 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

25 1 5 6 4 16 45 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์

25 1 1 0 0 2 7 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

20 1 3 5 1 10 20 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร(นานาชาติ) 

20 0 1 0 0 1 19 

หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต 20 6 13 5 7 31 38 
หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต 25 4 0 4 1 9 133 
หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาการดนตรีและการแสดง 

20 0 1 4 1 6 10 

หลักสตูรบริหารบณัฑติ สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ 

25 6 7 2 0 15 40 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

20 2 3 1 2 8 29 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

20 1 3 2 1 7 47 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

20 2 5 1 3 11 23 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 25 2 0 1 1 4 61 
หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต 25 3 4 7 2 16 44 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร 

20 0 0 0 0 0 2 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์

25 0 0 0 1 1 12 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 

20 0 0 3 0 3 1 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

20 1 0 1 0 2 20 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเคม ี

20 0 0 0 0 0 10 
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หลักสตูร ร้อยละที่
ปรับปรุง 

สถิติการส่งคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ จำนวน
นักศึกษาคง

ค้าง 
1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 รวม 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

20 0 0 1 2 3 20 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

20 0 0 0 0 0 29 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยมีัลตมิีเดยีและ
แอนิเมชัน 

20 0 0 0 0 0 32 

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ 20 0 0 0 1 1 36 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ   
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์

20 11 0 0 0 11 1 

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาฟิสิกส์(4 ปี) 

25 0 0 0 0 0 12 

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาเคมี(4 ปี) 

25 0 0 0 0 0 8 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
หุ่นยนต์การเกษตร 

20 6 2 3 5 16 10 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

20 0 2 1 0 3 6 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 

20 1 0 10 1 12 11 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

20 1 0 0 1 2 45 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร 

25 0 0 0 0 0 8 

หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 

20 2 2 5 2 11 31 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) 

20 0 0 1 5 6 0 

หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีออกแบบสร้างสรรค์เชิง
ธุรกิจ 

20 6 0 1 2 9 27 

 จากตารางที่ 57 พบว่านักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการยื่นคำร้องเปิดหมู่เรียนมากที่สุด 
จำนวน 31 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 11.35 ของจำนวนคำร้องร้องเปิดหมู ่เร ียนพิเศษทั ้งหมด 273 ฉบับ เมื่อ
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เปรียบเทียบกับสัดส่วนการปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 20 การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
หลักสูตรมีผลกับการเปิดหมู่เรียนพิเศษนักศึกษาต่อนักศึกษาคงค้าง 38 คน พบว่ามีผลอยู่ที่ 56.75  รองลงมา
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย การยื่นคำร้องเปิดหมู่เรียนมากที่สุด จำนวน 19 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 6.95 ของจำนวนคำร้องร้องเปิดหมู่เรียนพิเศษทั้งหมด 273 ฉบับ เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนการปรับแก้ไข
โครงสร้างหลักสูตร เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 33.33 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรมีผลกับการเปิดหมู่เรียน
พิเศษนักศึกษาต่อนักศึกษาคงค้าง 37 คน พบว่ามีผลอยู่ที่ 20.85 มีการยื่นคำร้องเปิดหมู่เรียนน้อยที่สุดจำนวน 0 
ฉบับ ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม สัดส่วนการปรับแก้ไข
โครงสร้างหลักสูตร เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 20  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สัดส่วนการปรับแก้ไข
โครงสร้างหลักสูตร เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 20  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สัดส่วนการ
ปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 20 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน สัดส่วนการปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 20  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์(4 ปี) สัดส่วนการปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 25 เนื่องจากเป็นหลักสูตรปรับปรุง
จากปี 2562 ปัจจุบันนักศึกษายังไม่ได้ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายจึงไม่มีนักศึกษายื่นคำร้องเปิดหมู่เรียน
พิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(4 ปี) สัดส่วนการปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 25 
เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 25 เนื่องจากเป็นหลักสูตรปรับปรุงจากปี 2562 ปัจจุบันนักศึกษายังไม่ได้ศึกษาอยู่ในภาค
การศึกษาสุดท้ายจึงไม่มีนักศึกษายื่นคำร้องเปิดหมู่เรียนพิเศษ  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร  สัดส่วนการปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร เฉลี่ยรวมคิดเป็นร้อยละ 25 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิเคราะห์การปรับโครงสร้างหลักสูตรที่มีผลต่อการลงทะเบียนเปิดหมู่เรียนพิเศษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ปี พ.ศ.2562-2564  พบว่ารายวิชาที่นักศึกษายื่นขอเปิดหมู่เรียนมากที่สุด 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ ปัจจัยที่ส่งผลกับการเปิดหมู่เรียนพิเศษนั้น มีหลายปัจจัยได้แก่ การปรับแก้ไขโครงสร้าง
หลักสูตร รหัสวิชา คำอธิบายรายวิชา จำนวนหน่วยกิตวิชา นักศึกษาสอบไม่ผ่าน นักศึกษาพักการเรียน และ
แผนการเรียนนักศึกษาท่ีปรับเปลี่ยน  ผู้วิเคราะห์ศึกษาปัจจัยการปรับแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร รหัสวิชา คำอธิบาย
รายวิชา จำนวนหน่วยกิตวิชาพบว่ามีผลกับการเปิดหมู่เรียนพิเศษกับนักศึกษาจริง  ทั้งนี้เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตร
ในรอบถัดไป มีผลกระทบกับนักศึกษาในการเปิดหมู่เรียนพิเศษน้อยที่สุด  

1. มหาวิทยาลัยควรออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในเรื่องแนวปฏิบัติการปรับปรุง
รายวิชาให้สามารถเทียบเคียงได้  ในสัดส่วน 3 ใน 4 หรือหากเป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ควร
ให้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่เกินร้อยละ 50 นักศึกษาจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เทียบเคียงได้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 

2. หลักสูตรปรับปรุงควรจัดทำประกาศเทียบโอนรายวิชาในเล่มหลักสูตรเพื่อแจ้งให้นักศึกษาใน
หลักสูตรเดิมทราบหากสอบไม่ผ่านจะสามารถเรียนวิชาในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ทดแทนได้  

 ทั้งนี้ผู้จัดทำจะดำเนินการวิเคราะห์ หาสาเหตุการขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ ของนักศึกษาทั้งภาคปกติ และ
นักศึกษาภาค กศ.บป. ในโอกาสต่อไป 
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ภาคผนวก 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การเปิดสอนนักศึกษากลุ่มพิเศษนอกแผนการเรียนนักศึกษาปกติ
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