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รายชื่อหลักสูตรท่ีไดร้  บ้ั้ การเผยแพรเ้  ปน้ ้ หลักสูตรท้ี่มคี้ ้ ณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานค้ ณว ฒร้  ะดบ้ั้ ดอ ดมศ ้กษาแหง้  ชาต  (ณ วันท่ี้30 พฤศจ กายน 2560) 

 
 
 
ลำดบั้ ท่ี 

 
 

ช้ื่อหล้ักสู้ตร 

 
 

สาขาว ชา 

 
 

หลักสูตรใหม  / ปรบั้  ปรง้   พ.ศ. 

 
 

สถาบนั้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ สกอ. 
รบั้  ทราบหลักสูตร 

วันเดอ้ือนปีท่ี
ก.พ.รบั้บรอง 
ค ้ณว ้ฒ ้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ กค 
ศ.รบั้  รองค้ ณว ฒ ้ 

ระยะเวลาการ 
ข ้นทะเบยี้ น 
หล้ักสู้ตร 

 
 

มคอ.1 สาขา 

 
 
ระบบรบั้  รองค้ ณภาพ 

 
 

มต  คปภ. ครง้ั้ ท่ี 

 
ผลลัพธ์การเรยี้ นรู  
ของหล้ักสู้ตร 

1 บญั   ชั บณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2556 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 6 ธ.ค. 56 17 ม.ั  ค. 58 23 ก.ค.57 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

2 บรั หารธ รกั จบณั   ฑั ต  หลั กั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2558 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 15 ส.ค. 59 16 ก.พ. 60 20 ม.ค. 60 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59)  

3 บรั หารธ รกั จมหาบณั   ฑั ต  
หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2554 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 19 ธ.ค. 54 20 ม.ั  ค. 55 - 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 

 

4 ว ทยาศาสตรมหาบณั   ฑั ต การกำกั บดั แลก จการ หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2554 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 14 มั .ย. 54 24 พ.ย. 57 - 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

5 ว ทยาศาสตรมหาบณั   ฑั ต เทคโนโลยั สารสนเทศทางธั รกั จ หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2558 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 18 ก.ย.58 - - 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

6 บญั   ช มหาบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2554 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 14 มั .ย. 54 24 พ.ย. 57 - 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

7 การจ ดการมหาบณั   ฑั ต การจั ดการธั รก จระหว่างประเทศ หลั กสั ตรนานาชาต/ั  ปรั บปรั ง พ.ศ. 
2558 

จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 13 ม.ค. 59 23 พ.ค. 59 22 ม.ค. 59 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

8 ว ทยาศาสตรมหาบณั   ฑั ต วั ศวกรรมการเง น หลั กสั ตรภาษาอั งกฤษ/ใหม่ พ.ศ. 
2554 

จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 26 ก.ค. 54 28 พ.ย. 54 - 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

9 ว ทยาศาสตรมหาบณั   ฑั ต การตลาด หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 31 ต.ค. 55 - - 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

10 ศั ลปศาสตรมหาบณั   ฑั ต การบญั   ช  หลั กสั ตรใหม่ พ.ศ.2554 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 26 ก.ค. 54 28 พ.ย. 54 - 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

11 ศั ลปศาสตรดั ษฎบั  ณั   ฑั ต การบญั   ช  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2554 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 15 ก.ค. 54 28 พ.ย. 54 - 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

12 บรั หารธ รกั จดั ษฎบั  ณั   ฑั ต 
 หลั กสั ตรภาษาอั งกฤษ/ปรั บปรั ง 

พ.ศ.2558 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 28 เม.ย. 59 6 ก.ย. 59 19 ส.ค. 59 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

13 ว ทยาศาสตรดั ษฎบั  ณั   ฑั ต เทคโนโลยั สารสนเทศทางธั รกั จ 
หลั กสั ตรภาษาอั งกฤษ/ปรั บปรั ง 
พ.ศ.2558 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 6 ม.ค. 59 23 พ.ค. 59 22 มั .ย. 59 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 

 

14 ว ทยาศาสตรดั ษฎบั  ณั   ฑั ต การเงั นเชั งปรั มาณ หลั กสั ตรภาษาอั งกฤษ/ปรั บปรั ง 
พ.ศ.2558 

จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 28 เม.ย. 59 6 ก.ย. 59 19 ส.ค. 59 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

15 บรั หารธ รกั จบณั   ฑั ต การจั ดการธั รก จระหว่างประเทศ หลั กสั ตรนานาชาต/ั  ปรั บปรั ง พ.ศ. 
2558 

จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 20 ก.ย. 59 17 ม.ั  ค. 60 21 ก.พ. 60 2558-2563 - AACSB/EPAS 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

16 บรั หารธ รกั จบณั   ฑั ต การบญั   ช  หลั กสั ตรนานาชาต/ั  ปรั บปรั ง พ.ศ. 
2558 

จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 15 ก.ค. 59 24 ม.ค. 60 23 ม.ค. 60 2558-2563 - AACSB/EPAS 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

17 ว ทยาศาสตรมหาบณั   ฑั ต การเง น 
หลั กสั ตรภาษาอั งกฤษ/ปรั บปรั ง 
พ.ศ.2558 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 13 มั .ย. 59 26 ก.ย. 59 21 ต.ค. 59 2558-2563 - AACSB/EPAS 7/2559 (29 ส.ค.59) 

 

18 บรั หารธ รกั จมหาบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2554 มหาวั ทยาลั ยเชั ยงใหม่ 8 เม.ย. 58 29 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58 2559-2563 - ABEST21 6/2559 (25 ก.ค.59) 
 

19 บรั หารธ รกั จมหาบณั   ฑั ต การตลาด หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2554 มหาวั ทยาลั ยเชั ยงใหม่ 12 ต.ค. 55 20 ม.ค. 58 - 2559-2563 - ABEST21 6/2559 (25 ก.ค.59) 
 

20 บญั   ช มหาบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยเชั ยงใหม่ 7 ก.ย. 55 - - 2559-2563 - ABEST21 6/2559 (25 ก.ค.59) 
 

21 ว ทยาศาสตรมหาบณั   ฑั ต เทคโนโลยั ปโั  ตรเคม  หลั กสั ตรนานาชาต/ั  ปรั บปรั ง พ.ศ. 
2556 

จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 15 ส.ค. 56 8 พ.ค. 58 27 มั .ค. 58 2558-2562 - AUN QA 7/2559 (29 ส.ค.59) 
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ลำดบั้ ท่ี 

 
 

ช้ื่อหล้ักสู้ตร 

 
 

สาขาว ชา 

 
 

หลักสูตรใหม  / ปรบั้  ปรง้   พ.ศ. 

 
 

สถาบนั้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ สกอ. 
รบั้  ทราบหลักสูตร 

วันเดอ้ือนปท้ีท่ี
ก.พ.รบั้บรอง 
ค ้ณว ้ฒ ้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ กค 
ศ.รบั้  รองค้ ณว ฒ ้ 

ระยะเวลาการ 
ข ้นทะเบยี้ น 
หล้ักสู้ตร 

 
 

มคอ.1 สาขา 

 
 
ระบบรบั้  รองค้ ณภาพ 

 
 

มต  คปภ. ครง้ั้ ท่ี 

 
ผลลัพธ์การเรยี้ นรู  
ของหล้ักสู้ตร 

22 ศั ลปศาสตรบณั   ฑั ต เศรษฐศาสตรั  หลั กสั ตรนานาชาต/ั  ปรั บปรั ง พ.ศ. 
2557 

จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 11 ก.ย. 58 20 ม.ค. 59 18 ก.พ. 59 2558-2562 - AUN QA 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

23 แพทยศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 22 เม.ย. 56 14 ม.ค. 57 - 2558-2563 - WFME 4/2559 (30 พ.ค.59) 
 

24 แพทยศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยขอนแกั่น 4 ส.ค. 58 12 ต.ค. 58 6 พ.ย. 58 2558-2563 - WFME 3/2559 (25 เม.ย.59) 
 

25 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต เทคนั คการแพทย  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2558 มหาวั ทยาลั ยเชั ยงใหม่ 31 มั .ค. 59 21 ก.ค. 59 17 ส.ค. 59 2559-2563 - สภาเทคนั คการแพทย  
9/2558 (26 ต.ค.58) และ 
6/2559 (25 ก.ค.59) 

 

26 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต เทคนั คการแพทย  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2558 มหาวั ทยาลั ยขอนแกั่น 17 มั .ค. 59 5 ก.ย. 59 17 ส.ค. 59 2558-2562 - สภาเทคนั คการแพทย  8/2559 (26 ก.ย.59) 
 

27 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต เทคนั คการแพทย  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2556 มหาวั ทยาลั ยธรรมศาสตรั  30 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 - 2557-2560 - สภาเทคนั คการแพทย  4/2559 (30 พ.ค.59) 
 

28 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต เทคนั คการแพทย  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยสงขลานครั นทรั  7 ก.ย. 55 13 ม.ั  ย. 56 - 2557-2559 - สภาเทคนั คการแพทย  4/2559 (30 พ.ค.59) 
 

29 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต เทคนั คการแพทย  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาว ทยาลั ยหวั  เฉ ยว 
เฉลั มพระเกั ยรตั  

7 พ.ย. 55 17 ม.ั  ค. 57 - 2557-2559 - สภาเทคนั คการแพทย  1/2559 (25 ม.ค.59) 
 

30 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต เทคนั คการแพทย  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 6 ธ.ค. 56 - - 2559-2560 - สภาเทคนั คการแพทย  2/2560 (27 ก.พ.60) 
 

31 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต เภสั ชกรรมอั ตสาหการ หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2557 มหาวั ทยาลั ยสงขลานครั นทรั  19 พ.ย. 58 8 เม.ย. 59 18 พ.ค. 59 2557-2561 - สภาเภสั ชกรรม 6/2559 (25 ก.ค.59) 
 

32 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต การบรั บาลทางเภสั ชกรรม หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2557 มหาวั ทยาลั ยสงขลานครั นทรั  18 ก.ย. 58 12 ม.ค. 59 23 ก.พ. 59 2557-2561 - สภาเภสั ชกรรม 6/2559 (25 ก.ค.59) 
 

33 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต บรั บาลเภสั ชกรรม หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยนเรศวร 17 มั .ค. 58 22 ม.ั  ย. 58 18 ก.ย. 58 2558-2560 - สภาเภสั ชกรรม 2/2559 (14 มั .ค.59) 
 

34 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2556 มหาวั ทยาลั ยเชั ยงใหม่ 20 พ.ค. 58 5 ส.ค. 58 18 ก.ย. 58 2558-2561 - สภาเภสั ชกรรม 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

35 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2552 มหาวั ทยาลั ยขอนแกั่น 1 พ.ย. 53 28 ธ.ค. 54 - 2558-2562 - สภาเภสั ชกรรม 8/2559 (26 ก.ย.59) 
 

36 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2552 มหาวั ทยาลั ยศรั นครั นทรวั โรฒ 17 ก.ย. 53 22 มั .ค 55 - 2558-2561 - สภาเภสั ชกรรม 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

37 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยศั ลปากร 17 มั .ค. 58 22 ม.ั  ย. 58 18 ก.ย. 58 2558-2561 - สภาเภสั ชกรรม 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

38 
 
เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต 

  
หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2556 

มหาว ทยาลั ยหวั  เฉ ยว 
เฉลั มพระเกั ยรตั  20 ก.พ. 57 29 ก.ย. 57 28 พ.ค. 57 

 
2558-2563 - 

 
สภาเภสั ชกรรม 

7/2559 (29 ส.ค.59) และ 
11/2559 (19 ธ.ค.59) 

 

39 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต 
 หลั กสั ตรนานาชาต/ั  ปรั บปรั ง พ.ศ. 

2552 
มหาวั ทยาลั ยขอนแกั่น 2 ก.ย. 59 - - 2558-2562 - สภาเภสั ชกรรม 8/2559 (26 ก.ย.59) 

 

40 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2554 มหาวั ทยาลั ยวลั ยลั กษณั  20 ส.ค. 55 - - 2559-2562 - สภาเภสั ชกรรม 1/2560 (16 ม.ค.60) 
 

41 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยอั บลราชธาน  19 พ.ย. 58 8 เม.ย. 59 18 พ.ค. 59 2559-2563 - สภาเภสั ชกรรม 3/2560 (20 มั .ค.60) 
 

42 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต การบรั บาลทางเภสั ชกรรม หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2557 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 1 พ.ค. 58 8 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58 2559-2565 - สภาเภสั ชกรรม 4/2560 (24 เม.ย.60) 
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ลำดบั้ ท่ี 

 
 

ช้ื่อหล้ักสู้ตร 

 
 

สาขาว ชา 

 
 

หลักสูตรใหม  / ปรบั้  ปรง้   พ.ศ. 

 
 

สถาบนั้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ สกอ. 
รบั้  ทราบหลักสูตร 

วันเดอ้ือนปีท่ี้
ก.พ.รบั้บรอง 
ค ้ณว ้ฒ ้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ กค 
ศ.รบั้  รองค้ ณว ฒ ้ 

ระยะเวลาการ 
ข ้นทะเบยี้ น 
หล้ักสู้ตร 

 
 

มคอ.1 สาขา 

 
 
ระบบรบั้  รองค้ ณภาพ 

 
 

มต  คปภ. ครง้ั้ ท่ี 

 
ผลลัพธ์การเรยี้ นรู  
ของหล้ักสู้ตร 

43 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต เภสั ชกรรมอั ตสาหการ หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2557 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 22 ก.ค. 58 8 ม.ค. 58 23 ก.พ. 59 2559-2565 - สภาเภสั ชกรรม 4/2560 (24 เม.ย.60) 
 

44 กายภาพบำบดั  บณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาว ทยาลั ยแมั่ฟาั  หลวง 13 ธ.ค. 56 - - 2559-2563 - สภากายภาพบำบดั  4/2559 (30 พ.ค.59) 
 

45 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต กายภาพบำบดั  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2556 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 6 ธ.ค. 56 - - 2559-2560 - สภากายภาพบำบดั  10/2559 (28 พ.ย.59) 
 

46 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต กายภาพบำบดั  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2552 มหาวั ทยาลั ยธรรมศาสตรั  30 ต.ค. 52 22 มั .ค 55 - 2559-2563 - สภากายภาพบำบดั  9/2559 (31 ต.ค.59) 
 

47 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต กายภาพบำบดั  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2554 มหาวั ทยาลั ยนเรศวร 24 ก.ค. 54 28 พ.ย. 54 - 2559-2563 - สภากายภาพบำบดั  2/2559 (14 มั .ค.59) 
 

48 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต กายภาพบำบดั  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาว ทยาลั ยหวั  เฉ ยว 
เฉลั มพระเกั ยรตั  

17 ก.พ. 55 17 เม.ย. 56 - 2559-2563 - สภากายภาพบำบดั  10/2559 (28 พ.ย.59) 
 

49 กายภาพบ าบดั  บณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 วั ทยาลั ยเซนตั หลั ยสั  19 ส.ค. 57 14 ต.ค. 57 23 ก.พ. 58 2559-2563 - สภากายภาพบำบดั  11/2559 (19 ธ.ค.59) 
 

50 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต กายภาพบำบดั  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2558 มหาวั ทยาลั ยเชั ยงใหม่ 1 ก.ค. 58 25 ธ.ค. 58 24 ก.พ. 59 2559-2563 - สภากายภาพบำบดั  1/2560 (16 ม.ค.60) 
 

51 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต กายภาพบำบดั  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2558 มหาวั ทยาลั ยศรั นครั นทรวั โรฒ 29 ก.พ. 59 13 ม.ั  ย. 59 29 ก.ค. 59 2559-2562 - สภากายภาพบำบดั  3/2560 (20 มั .ค.60) 
 

52 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2556 มหาวั ทยาลั ยเชั ยงใหม่ 19 ส.ค. 57 16 ก.พ. 58 27 มั .ค. 58 2557-2558 - สภาการพยาบาล 9/2558 (26 ต.ค.58) 
 

53 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2554 มหาว ทยาลั ยแมั่ฟาั  หลวง 6 ธ.ค. 56 17 ม.ั  ค. 58 23 ก.ค. 57 2559-2563 - สภาการพยาบาล 4/2559 (30 พ.ค.59) 
 

54 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2556 มหาวั ทยาลั ยธรรมศาสตรั  2 ธ.ค. 56 11 ธ.ค. 57 28 พ.ค. 57 2557-2561 - สภาการพยาบาล 4/2559 (30 พ.ค.59) 
 

55 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2559 มหาวั ทยาลั ยนวมั นทราธั ราช 16 พ.ค. 60 - - 2558-2562 - สภาการพยาบาล 5/2559 (27 มั .ย.59) 
 

56 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2554 มหาวั ทยาลั ยมหาสารคาม 12 เม.ย. 55 17 ก.ค. 55 30 ก.ค. 57 2557-2561 - สภาการพยาบาล 8/2558 (28 ก.ย.58) 
 

57 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาว ทยาลั ยราชภฏั   สั ราษฏรั ธาน  9 ต.ค. 56 6 ก.พ. 57 - 2558-2560 - สภาการพยาบาล 2/2559 (14 มั .ค.59) 
 

58 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยศรั นครั นทรวั โรฒ 7 ก.ย. 55 - - 2558-2563 - สภาการพยาบาล 3/2559 (25 เม.ย.59) 
 

59 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2553 มหาวั ทยาลั ยสยาม 12 ก.พ. 59 - - 2559-2562 - สภาการพยาบาล 8/2559 (26 ก.ย.59) 
 

60 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2559 มหาว ทยาลั ยอ สเทรั  ั นเอเช ย 12 ต.ค. 59 - - 2559-2561 - สภาการพยาบาล 9/2559 (31 ต.ค.59) 
 

61 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 วั ทยาลั ยนานาชาตั  
เซนตั เทเรซา 

28 ส.ค. 56 - - 2559-2561 - สภาการพยาบาล 5/2559 (27 มั .ย.59) 
 

62 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
(หลั กสั ตรนานาชาต)ั  

 
หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยนานาชาตั เอเชั ย- 

แปซั ฟกั  
1 ส.ค. 55 - - 2558-2561 - สภาการพยาบาล 5/2559 (27 มั .ย.59) 

 

63 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2556 มหาว ทยาลั ยหวั  เฉ ยว 
เฉลั มพระเกั ยรตั  

7 ส.ค. 57 - - 2558-2561 - สภาการพยาบาล 11/2559 (19 ธ.ค.59) 
 

64 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 วั ทยาลั ยเซนตั หลั ยสั  5 ก.ค. 56 - - 258-2561 - สภาการพยาบาล 11/2559 (19 ธ.ค.59) 
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ลำดบั้ ท่ี 

 
 

ช้ื่อหล้ักสู้ตร 

 
 

สาขาว ชา 

 
 

หลักสูตรใหม  / ปรบั้  ปรง้   พ.ศ. 

 
 

สถาบนั้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ สกอ. 
รบั้  ทราบหลักสูตร 

วันเดือนปีท่ี
ก.พ.รบั้บรอง 
ค ้ณว ้ฒ ้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ กค 
ศ.รบั้  รองค้ ณว ฒ ้ 

ระยะเวลาการ 
ข ้นทะเบยี้ น 
หล้ักสู้ตร 

 
 

มคอ.1 สาขา 

 
 
ระบบรบั้  รองค้ ณภาพ 

 
 

มต  คปภ. ครง้ั้ ท่ี 

 
ผลลัพธ์การเรยี้ นรู  
ของหล้ักสู้ตร 

65 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยวลั ยลั กษณั  10 ม.ค. 57 25 ก.ย. 57 - 2559-2563 - สภาการพยาบาล 1/2560 (16 ม.ค.60) 
 

66 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2556 มหาวั ทยาลั ยเชั ยงใหม่ 19 ส.ค. 57 16 ก.พ. 58 27 มั .ค. 58 2559-2563 - สภาการพยาบาล 1/2560 (16 ม.ค.60) 
 

67 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2557 มหาวั ทยาลั ยพายั พ 3 ส.ค. 58 - - 2559 - สภาการพยาบาล 2/2560 (27 ก.พ.60) 
 

68 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2558 มหาวั ทยาลั ยอั บลราชธาน  25 ส.ค. 59 - - 2559 - สภาการพยาบาล 3/2560 (20 มั .ค.60) 
 

69 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยเชั ยงใหม่ 
(สมทบ วพบ.เช ยงใหม)ั่ 

13 มั .ค. 58 21 ก.ค. 58 18 ก.ย. 58 2559-2561 - สภาการพยาบาล 4/2560 (24 เม.ย.60) 
 

70 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยเชั ยงใหม่ 
(สมทบ วพบ.พะเยา) 

13 มั .ค. 58 21 ก.ค. 58 18 ก.ย. 58 2558-2561 - สภาการพยาบาล 4/2560 (24 เม.ย.60)  

71 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต ชั ววั ทยา หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2556 มหาวั ทยาลั ยเทคโนโลยั ราช 
มงคลธ ญบรั  ั  

6 พ.ค. 57 - - 2558-2562* วั ทยาศาสตรั และ 
คณตั  ศาสตรั  

 3/2560 (20 มั .ค.60) LO 071 

72 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต เคม  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2554 มหาวั ทยาลั ยศรั นครั นทรวั โรฒ 17 ก.พ. 55 28 ก.ย. 55 - 2558-2562** วั ทยาศาสตรั และ 
คณตั  ศาสตรั  

 3/2560 (20 มั .ค.60) LO 072 

73 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต คณตั  ศาสตรั  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยมหาสารคาม 18 มั .ย. 57 2 ก.พ. 58 27 มั .ค. 58 2558-2562*** วั ทยาศาสตรั และ 
คณตั  ศาสตรั  

 3/2560 (20 มั .ค.60) LO 073 

74 ศั ลปศาสตรบณั   ฑั ต ภาษาไทยเพั ่อการสั ั่อสาร หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาว ทยาลั ยราชภฏั   ภเั  ก็ต 31 ก.ค. 55 30 ต.ค. 55 - 2558-2562*** ภาษาไทย  3/2560 (20 มั .ค.60) LO 074 

75 ว ศวกรรมศาสตรบณั   ฑั ต 
ัวั ศวกรรมโยธา 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยอั บลราชธาน  5 มั .ค. 56 - - 2558-2562*** วั ศวกรรมศาสตรั  
 3/2560 (20 มั .ค.60) LO 075 

76 ครั ศาสตรบณั   ฑั ต การศั กษาปฐมวั ย หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาว ทยาลั ยราชภฏั   ภเั  ก็ต 29 มั .ค. 56 28 ก.ค. 57 - 2558-2562*** 
ครั ศาสตรั และ 
ศั กษาศาสตรั  (หาั  ปี) 

 
3/2560 (20 มั .ค.60) LO 076 

77 ว ศวกรรมศาสตรบณั   ฑั ต วั ศวกรรมอั ตสาหการ หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยอั บลราชธาน  4 ต.ค. 55 - - 2558-2562*** วั ศวกรรมศาสตรั  
 3/2560 (20 มั .ค.60) LO 077 

78 ว ศวกรรมศาสตรบณั   ฑั ต วั ศวกรรมโยธา หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยศรั นครั นทรวั โรฒ 19 ต.ค. 55 - - 2558-2562*** วั ศวกรรมศาสตรั  
 3/2560 (20 มั .ค.60) LO 078 

79 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต การบรั บาลทางเภสั ชกรรม หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยรั งสั ต 7 ก.ย. 55 27 ส.ค. 57 - 2559  สภาเภสั ชกรรม 5/2560 (23 พ.ค.60)  

80 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต เภสั ชศาสตรั  หลั กสั ตรใหม่ พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยรั งสั ต 7 ก.ย. 55 27 ส.ค. 57 - 2559 
 

สภาเภสั ชกรรม 5/2560 (23 พ.ค.60) 
 

81 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต กายภาพบำบดั  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2559 มหาวั ทยาลั ยรั งสั ต 13 มั .ย. 59 19 ส.ค. 59 17 ส.ค. 59 2559-2562  สภากายภาพบำบดั  5/2560 (23 พ.ค.60)  

82 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต กายภาพบำบดั  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2558 มหาวั ทยาลั ยวลั ยลั กษณั  31 ต.ค. 59 31 พ.ค. 60 28 มั .ค. 60 2559-2563  สภากายภาพบำบดั  5/2560 (23 พ.ค.60)  

83 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ. 2555 มหาวั ทยาลั ยเชั ยงใหม่ 
(สมทบ วพบ.นครล าปาง) 

13 มั .ค. 58 21 ก.ค. 58 18 ก.ย. 58 2559-2561 
 

สภาการพยาบาล 6/2560 (26 มั .ย.60) 
 

84 แพทยศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยรั งสั ต 24 ต.ค. 57 - - 2560-2564 
 

WFME (กสพท.) 7/2560 (31 ก.ค.60) 
 

85 แพทยศาสตรบณั   ฑั ต  หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2558 มหาวั ทยาลั ยเชั ยงใหม่ 27 ม.ค. 59 - - 2559-2562  WFME (กสพท.) 9/2560 (25 ก.ย.60)  
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ลำดบั้ ท่ี 

 
 

ช้ื่อหล้ักสู้ตร 

 
 

สาขาว ชา 

 
 

หลักสูตรใหม  / ปรบั้  ปรง้   พ.ศ. 

 
 

สถาบนั้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ สกอ. 
รบั้  ทราบหลักสูตร 

วันเดือนปีท่ี
ก.พ.รบั้บรอง 
ค ้ณว ้ฒ ้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ กค 
ศ.รบั้  รองค้ ณว ฒ ้ 

ระยะเวลาการ 
ข ้นทะเบยี้ น 
หล้ักสู้ตร 

 
 

มคอ.1 สาขา 

 
 
ระบบรบั้  รองค้ ณภาพ 

 
 

มต  คปภ. ครง้ั้ ท่ี 

 
ผลลัพธ์การเรยี้ นรู  
ของหล้ักสู้ตร 

86 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต การบรั บาลทางเภสั ชกรรม หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2554 มหาวั ทยาลั ยมหาสารคาม 22 ก.ค. 58 8 ม.ค.59 23 ก.พ.59 2560-2561  สภาเภสั ชกรรม 10/2560 (30 ต.ค.60)  

87 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หลั กสั ตรปรั บปรั ง พ.ศ.2555 มหาวั ทยาลั ยเฉลั มกาญจนา 1 ธ.ค. 57 
  

2560-2562 
 

สภาการพยาบาล 
9/2558 (26 ต.ค.58) และ 
10/2560 (30 ต.ค.60) 

 

หมายเหตั  : 

* การปรั บปรั งหลั กสั ตรรอบตั่อไป คั อ พ.ศ.2560 

** การปรั บปรั งหลั กสั ตรรอบตั่อไป คั อ พ.ศ.2558 

*** การปรั ยปรั งหลั กสั ตรรอบตั่อไป คั อ พ.ศ.2559 



 


