
 

 

 
 
 
 
 

นายสุภัทร  จ าปาทอง 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

มติคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 ปตีิดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และ 2559) 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหน้าที่ก ากับมาตรฐานการจัดการศึกษา 
โดยให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนด  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบ CHE QA Online เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเผยแพร่ผลต่อสาธารณชน  
โดยระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรมีอยู่ 6 องค์ประกอบหลัก 

 จากการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้ผลประเมิน  
ในระดับหลักสูตรเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 (เรื่องจ านวนและคุณสมบัติอาจารย์ การบริหารจัดการหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน) พบว่าช่วงปีการศึกษา 2558 และ 2559 มีการจัดการเรียนการสอนระดับ 
ปริญญาตรี–โท–เอก รวมจ านวน 9,099 หลักสูตร ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งหมด 155 แห่ง 
และปรากฏว่าใน 40 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรจ านวน 182 หลักสูตรที่มีปัญหาไม่ด าเนินการให้ เป็นไป 
ตามการก ากับมาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลาติดต่อกันถึง 2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2558–2559) 
คิดเป็นร้อยละ 2 ของหลักสูตรทั้งหมด ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 68 หลักสูตร ปริญญาโท   
89 หลักสูตร ปริญญาเอก 24 หลักสูตร และประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2561 
ได้พิจารณาผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษาในสังกัดและ 
ในก ากับของ สกอ. แล้ว  มีมติเห็นชอบให้เผยแพร่รายชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 
เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน ในปีการศึกษา 2558 และ 2559  อันมาจากผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในตามองค์ประกอบที่ 1 จ านวน 182 หลักสูตร และเสนอให้สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ งดรับนักศึกษา
ในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างเร่งด่วนภายใน 
90 วัน เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่คงค้างอย่างมีคุณภาพจนส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา 
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 เมื่อ สกอ.ตรวจสอบในรายละเอียดแล้วพบว่าจากจ านวน 182 หลักสูตรนั้น ขณะนี้ 
มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้ด าเนินการปิดหลักสูตรแล้ว 9 หลักสูตร และมีการประกาศงดรับนักศึกษาแล้ว 
36 หลักสูตร คงเหลือหลักสูตรที่มีปัญหาและยังคงด าเนินการอยู่ไม่เกิน 137 หลักสูตร และคาดว่าจะลด
จ านวนลงเรื่อยๆ  เพราะในเดือนมกราคม 2561 จะมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเสนอปิดหลักสูตรที่มีปัญหา
ดังกล่าวอีกจ านวนหนึ่ง   ทั้งนี้ ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
อยู่ระหว่างการด าเนินการให้การรับรองวิทยฐานะท้ังระดับหลักสูตรและสถาบันฯ 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวมีผลกระทบต่อนักศึกษา (ผู้ที่เรียนอยู่) น้อยที่สุด
โดยคงไว้ซึ่งคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา   ในการนี้ สกอ. ได้เตรียมหารือกับที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการหมุนเวียน (Mobilize) อาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากร้อยละ 90 ของ 
182 หลักสูตรดังกล่าวจะมีปัญหาในประเด็นเรื่องจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รวมทั้ง สกอ. ได้วางแผนจัดการประชุมเพ่ือจัดระบบคลินิคแก้ไขปัญหาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561  เนื่องจากบางหลักสูตรมีปัญหาด้านกระบวนการจัดการซึ่งสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถปรับปรุงได้ด้วยตนเองโดยทันท ี

-------------------------------------------------------------- 
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ล ำดับท่ี หลักสูตร / สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรนานาชาติ)

5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพ้ืนท่ีศึกษา

7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม

8 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาให้ค าปรึกษา

9 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์

11 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรต่อเน่ือง)

12 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

13 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และส่ือมวลชน

14 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

15 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

17 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

18 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

19 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์

20 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

21 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

22 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)

23 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

24 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

25 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

26 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

28 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

29 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

30 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

31 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายช่ือหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานสองปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ
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ล ำดับท่ี หลักสูตร / สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา

รายช่ือหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานสองปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559)

32 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

33 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

34 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

35 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

36 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

37 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

38 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

39 หลักสูตรศึกษาศาสตดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรมทางการศึกษา

40 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

41 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

42 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

43 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ

44 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

45 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

46 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

47 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

48 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ

49 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารพัฒนาการ

50 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

51 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร

52 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

53 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

54 หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ

55 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

56 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

57 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

58 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

59 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

60 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

61 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

62 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

63 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

64 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

65 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



3

ล ำดับท่ี หลักสูตร / สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา

รายช่ือหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานสองปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559)

66 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

67 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร

68 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

69 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

70 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

71 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

72 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

73 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน (หลักสูตรนานาชาติ)

74 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

75 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

76 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

77 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป (หลักสูตรนานาชาติ)

78 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน

79 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

80 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพ่ือการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

81 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

82 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

83 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

84 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

85 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

86 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

87 หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

88 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

89 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

90 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

91 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

92 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ

93 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน

94 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ

95 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม

96 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

97 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

98 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม

99 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ล ำดับท่ี หลักสูตร / สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา

รายช่ือหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานสองปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559)

100 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถ่ิน

101 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

102 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธ์ุศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

103 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

104 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

105 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือและการส่ือสารเชิงกลยุทธ์

106 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ)

107 หลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจและการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

108 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

109 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

110 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

111 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

112 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

113  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ

114  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย

115 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

116 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

117 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

118 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ

119 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

120 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

121 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร

122 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

123 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

124 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

125 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

126 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

127 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนา

128 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

129 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ล ำดับท่ี หลักสูตร / สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา

รายช่ือหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานสองปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559)

130 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

131 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

132 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

133 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

134 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

135 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

136 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

137 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

138 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

139 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

140 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

141 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

142 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

143 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

144 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

145 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

146 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน

147 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

148 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

149 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

150 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

151 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

152 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

153 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

154 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรต่อเน่ือง)

155 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

156 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

157 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

158 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว

159 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ 5 ปี)

160 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยศิลป์

161 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยชินวัตร

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ล ำดับท่ี หลักสูตร / สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา

รายช่ือหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานสองปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559)

162 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

163 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

164 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

165 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ

166 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (หลักสูตรภาษาจีน)

167 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรภาษาจีน)

168 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)

169 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว

170 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว

171 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

172 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศอัตโนมัติเชิงธุรกิจ

173 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

174 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม

175 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบงานประปา

176 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

177 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร

178 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

179 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารด้วยส่ือ

180 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

181 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

182 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


