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ร ำยช่ือหลกัสตูรที่ไดร้  บ้ั้ กำรเผยแพรเ้  ปน้ ้ หลกัสตูรท้ี่มคี้ ้ ณภ ำพและมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนค้ ณว ฒร้  ะดบ้ั้ ด้  มศ ้กษำแหง้  ชำต  (ณ วันที่้30 พฤศจ กำยน 2560) 

 
 
 
ลำดบั้ ้
ที่ 

 
 

ช้ื่อหล้ักสู้ตร 

 
 

สำขำว ชำ 

 
 

หลักสตูรใหม  / ปรบั้  ปรง้   พ.ศ. 

 
 

สถำบนั้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ สกอ. 
รบั้  ทรำบหลกัสตูร 

วันเดอ้ือนปีที่
ก.พ.รบั้บรอง 
ค ้ณว ้ฒ ้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ กค 
ศ.รบั้  รองค้ ณว ฒ ้ 

ระยะเวลำกำร 
ข ้นทะเบยี้ น 
หล้ักสู้ตร 

 
 

มคอ.1 สำขำ 

 
 
ระบบรบั้  รองค้ ณภำพ 

 
 

มต  คปภ. ครง้ั้ ที ่

 
ผลลัพธก์ำรเรยี้ นรู  
ของหล้ักสู้ตร 

1 บญั   ชั บณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ั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  หล ัก ัตรปร ับปร ั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  
หล ักส ัตรปร ับปร ั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 การกำก ับด ัแลก จการ หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2554 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 14 ม ั.ย. 54 24 พ.ย. 57 - 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

5 ว ทยาศาสตรมหาบณั   ฑั ต เทคโนโลย ัสารสนเทศทางธ ัรก ัจ หล ักส ัตรปร ับปร ั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 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2554 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 14 ม ั.ย. 54 24 พ.ย. 57 - 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

7 การจ ดการมหาบณั   ฑั ต การจ ัดการธ ัรก จระหว่างประเทศ หลั กส ั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 ว ัศวกรรมการเง น หล ักส ัตรภาษาอ ังกฤษ/ใหม ่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 หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 31 ต.ค. 55 - - 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

10 ศ ัลปศาสตรมหาบณั   ฑั ต การบญั   ช  หล ักส ัตรใหม ่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 ศ ัลปศาสตรดั ษฎบั  ณั   ฑั ต การบญั   ช  หล ักส ัตรปร ับปร ั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 
 หล ักส ัตรภาษาอ ังกฤษ/ปร ับปร ั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 เทคโนโลย ัสารสนเทศทางธ ัรก ัจ 
หล ักส ัตรภาษาอ ังกฤษ/ปร ับปร ัง 
พ.ศ.2558 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 6 ม.ค. 59 23 พ.ค. 59 22 ม ั.ย. 59 2558-2563 - AACSB 7/2559 (29 ส.ค.59) 

 

14 ว ทยาศาสตรดั ษฎบั  ณั   ฑั ต การเง ันเช ังปร ัมาณ หล ักส ัตรภาษาอ ังกฤษ/ปร ับปร ั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 การจ ัดการธ ัรก จระหว่างประเทศ หลั กส ั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 กส ั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 
หล ักส ัตรภาษาอ ังกฤษ/ปร ับปร ัง 
พ.ศ.2558 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 13 ม ั.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 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2554 มหาว ัทยาล ัยเช ัยงใหม ่ 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 หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2554 มหาว ัทยาล ัยเช ัยงใหม ่ 12 ต.ค. 55 20 ม.ค. 58 - 2559-2563 - ABEST21 6/2559 (25 ก.ค.59) 
 

20 บญั   ช มหาบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยเช ัยงใหม ่ 7 ก.ย. 55 - - 2559-2563 - ABEST21 6/2559 (25 ก.ค.59) 
 

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

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

 
 

ช้ื่อหล้ักสู้ตร 

 
 

สำขำว ชำ 

 
 

หลักสตูรใหม  / ปรบั้  ปรง้   พ.ศ. 

 
 

สถำบนั้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ สกอ. 
รบั้  ทรำบหลกัสตูร 

วันเดอ้ือนปท้ีที่
ก.พ.รบั้บรอง 
ค ้ณว ้ฒ ้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ กค 
ศ.รบั้  รองค้ ณว ฒ ้ 

ระยะเวลำกำร 
ข น้ทะเบยี้ น 
หล้ักสู้ตร 

 
 

มคอ.1 สำขำ 

 
 
ระบบรบั้  รองค้ ณภำพ 

 
 

มต  คปภ. ครง้ั้ ที ่

 
ผลลัพธก์ำรเรยี้ นรู  
ของหล้ักสู้ตร 

22 ศ ัลปศาสตรบณั   ฑั ต เศรษฐศาสตร ั หลั กส ั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 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ั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 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ั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 เทคน ัคการแพทย  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2558 มหาว ัทยาล ัยเช ัยงใหม ่ 31 ม ั.ค. 59 21 ก.ค. 59 17 ส.ค. 59 2559-2563 - สภาเทคน ัคการแพทย  
9/2558 (26 ต.ค.58) และ 
6/2559 (25 ก.ค.59) 

 

26 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต เทคน ัคการแพทย  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2558 มหาว ัทยาล ัยขอนแกั่น 17 ม ั.ค. 59 5 ก.ย. 59 17 ส.ค. 59 2558-2562 - สภาเทคน ัคการแพทย  8/2559 (26 ก.ย.59) 
 

27 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต เทคน ัคการแพทย  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2556 มหาว ัทยาล ัยธรรมศาสตร ั 30 ต.ค. 56 30 ก.ย. 57 - 2557-2560 - สภาเทคน ัคการแพทย  4/2559 (30 พ.ค.59) 
 

28 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต เทคน ัคการแพทย  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยสงขลานคร ันทร ั 7 ก.ย. 55 13 ม.ั  ย. 56 - 2557-2559 - สภาเทคน ัคการแพทย  4/2559 (30 พ.ค.59) 
 

29 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต เทคน ัคการแพทย  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ทยาลั ยหวั  เฉ ยว 
เฉล ัมพระเก ัยรต ั 

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

30 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต เทคน ัคการแพทย  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 6 ธ.ค. 56 - - 2559-2560 - สภาเทคน ัคการแพทย  2/2560 (27 ก.พ.60) 
 

31 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต เภส ัชกรรมอ ัตสาหการ หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2557 มหาว ัทยาล ัยสงขลานคร ันทร ั 19 พ.ย. 58 8 เม.ย. 59 18 พ.ค. 59 2557-2561 - สภาเภส ัชกรรม 6/2559 (25 ก.ค.59) 
 

32 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต การบร ับาลทางเภส ัชกรรม หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2557 มหาว ัทยาล ัยสงขลานคร ันทร ั 18 ก.ย. 58 12 ม.ค. 59 23 ก.พ. 59 2557-2561 - สภาเภส ัชกรรม 6/2559 (25 ก.ค.59) 
 

33 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต บร ับาลเภส ัชกรรม หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยนเรศวร 17 ม ั.ค. 58 22 ม.ั  ย. 58 18 ก.ย. 58 2558-2560 - สภาเภส ัชกรรม 2/2559 (14 ม ั.ค.59) 
 

34 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2556 มหาว ัทยาล ัยเช ัยงใหม ่ 20 พ.ค. 58 5 ส.ค. 58 18 ก.ย. 58 2558-2561 - สภาเภส ัชกรรม 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

35 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2552 มหาว ัทยาล ัยขอนแกั่น 1 พ.ย. 53 28 ธ.ค. 54 - 2558-2562 - สภาเภส ัชกรรม 8/2559 (26 ก.ย.59) 
 

36 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2552 มหาว ัทยาล ัยศร ันคร ันทรว ัโรฒ 17 ก.ย. 53 22 ม ั.ค 55 - 2558-2561 - สภาเภส ัชกรรม 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

37 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยศ ัลปากร 17 ม ั.ค. 58 22 ม.ั  ย. 58 18 ก.ย. 58 2558-2561 - สภาเภส ัชกรรม 7/2559 (29 ส.ค.59) 
 

38 
 
เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต 

  
หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2556 

มหาว ทยาลั ยหวั  เฉ ยว 
เฉล ัมพระเก ัยรต ั 20 ก.พ. 57 29 ก.ย. 57 28 พ.ค. 57 

 
2558-2563 - 

 
สภาเภส ัชกรรม 

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

 

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

2552 
มหาว ัทยาล ัยขอนแกั่น 2 ก.ย. 59 - - 2558-2562 - สภาเภส ัชกรรม 8/2559 (26 ก.ย.59) 

 

40 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2554 มหาว ัทยาล ัยวล ัยล ักษณ ั 20 ส.ค. 55 - - 2559-2562 - สภาเภส ัชกรรม 1/2560 (16 ม.ค.60) 
 

41 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยอ ับลราชธาน  19 พ.ย. 58 8 เม.ย. 59 18 พ.ค. 59 2559-2563 - สภาเภส ัชกรรม 3/2560 (20 ม ั.ค.60) 
 

42 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต การบร ับาลทางเภส ัชกรรม หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2557 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 1 พ.ค. 58 8 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58 2559-2565 - สภาเภส ัชกรรม 4/2560 (24 เม.ย.60) 
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ลำดบั้ ที่ 

 
 

ช้ื่อหล้ักสู้ตร 

 
 

สำขำว ชำ 

 
 

หลักสตูรใหม  / ปรบั้  ปรง้   พ.ศ. 

 
 

สถำบนั้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ สกอ. 
รบั้  ทรำบหลกัสตูร 

วันเดอ้ือนปีที่้
ก.พ.รบั้บรอง 
ค ้ณว ้ฒ ้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ กค 
ศ.รบั้  รองค้ ณว ฒ ้ 

ระยะเวลำกำร 
ข น้ทะเบยี้ น 
หล้ักสู้ตร 

 
 

มคอ.1 สำขำ 

 
 
ระบบรบั้  รองค้ ณภำพ 

 
 

มต  คปภ. ครง้ั้ ที ่

 
ผลลัพธก์ำรเรยี้ นรู  
ของหล้ักสู้ตร 

43 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต เภส ัชกรรมอ ัตสาหการ หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2557 จ ฬาลงกรณมั   หาว ทยาลั ย 22 ก.ค. 58 8 ม.ค. 58 23 ก.พ. 59 2559-2565 - สภาเภส ัชกรรม 4/2560 (24 เม.ย.60) 
 

44 กายภาพบ าบดั  บณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ั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  หล ักส ัตรปร ับปร ั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  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2552 มหาว ัทยาล ัยธรรมศาสตร ั 30 ต.ค. 52 22 ม ั.ค 55 - 2559-2563 - สภากายภาพบำบดั  9/2559 (31 ต.ค.59) 
 

47 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต กายภาพบำบดั  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2554 มหาว ัทยาล ัยนเรศวร 24 ก.ค. 54 28 พ.ย. 54 - 2559-2563 - สภากายภาพบำบดั  2/2559 (14 ม ั.ค.59) 
 

48 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต กายภาพบำบดั  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ทยาลั ยหวั  เฉ ยว 
เฉล ัมพระเก ัยรต ั 

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

49 กายภาพบ าบดั  บณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 ว ัทยาล ัยเซนต ัหล ัยส ั 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  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2558 มหาว ัทยาล ัยเช ัยงใหม ่ 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  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2558 มหาว ัทยาล ัยศร ันคร ันทรว ัโรฒ 29 ก.พ. 59 13 ม.ั  ย. 59 29 ก.ค. 59 2559-2562 - สภากายภาพบำบดั  3/2560 (20 ม ั.ค.60) 
 

52 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2556 มหาว ัทยาล ัยเช ัยงใหม ่ 19 ส.ค. 57 16 ก.พ. 58 27 ม ั.ค. 58 2557-2558 - สภาการพยาบาล 9/2558 (26 ต.ค.58) 
 

53 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ั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 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2556 มหาว ัทยาล ัยธรรมศาสตร ั 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 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2559 มหาว ัทยาล ัยนวม ันทราธ ัราช 16 พ.ค. 60 - - 2558-2562 - สภาการพยาบาล 5/2559 (27 ม ั.ย.59) 
 

56 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2554 มหาว ัทยาล ั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 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ทยาลั ยราชภฏั   ส ัราษฏรั ธาน  9 ต.ค. 56 6 ก.พ. 57 - 2558-2560 - สภาการพยาบาล 2/2559 (14 ม ั.ค.59) 
 

58 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยศร ันคร ันทรว ัโรฒ 7 ก.ย. 55 - - 2558-2563 - สภาการพยาบาล 3/2559 (25 เม.ย.59) 
 

59 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2553 มหาว ัทยาล ัยสยาม 12 ก.พ. 59 - - 2559-2562 - สภาการพยาบาล 8/2559 (26 ก.ย.59) 
 

60 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ั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 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 ว ัทยาล ัยนานาชาต ั 
เซนต ัเทเรซา 

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

62 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
(หลั กส ัตรนานาชาต)ั  

 
หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยนานาชาต ัเอเช ัย- 

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

 

63 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2556 มหาว ทยาลั ยหวั  เฉ ยว 
เฉล ัมพระเก ัยรต ั 

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

64 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 ว ัทยาล ัยเซนต ัหล ัยส ั 5 ก.ค. 56 - - 258-2561 - สภาการพยาบาล 11/2559 (19 ธ.ค.59) 
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ลำดบั้ ที่ 

 
 

ช้ื่อหล้ักสู้ตร 

 
 

สำขำว ชำ 

 
 

หลักสตูรใหม  / ปรบั้  ปรง้   พ.ศ. 

 
 

สถำบนั้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ สกอ. 
รบั้  ทรำบหลกัสตูร 

วันเดือนปีที่
ก.พ.รบั้บรอง 
ค ้ณว ้ฒ ้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ กค 
ศ.รบั้  รองค้ ณว ฒ ้ 

ระยะเวลำกำร 
ข น้ทะเบยี้ น 
หล้ักสู้ตร 

 
 

มคอ.1 สำขำ 

 
 
ระบบรบั้  รองค้ ณภำพ 

 
 

มต  คปภ. ครง้ั้ ที ่

 
ผลลัพธก์ำรเรยี้ นรู  
ของหล้ักสู้ตร 

65 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยวล ัยล ักษณ ั 10 ม.ค. 57 25 ก.ย. 57 - 2559-2563 - สภาการพยาบาล 1/2560 (16 ม.ค.60) 
 

66 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2556 มหาว ัทยาล ัยเช ัยงใหม ่ 19 ส.ค. 57 16 ก.พ. 58 27 ม ั.ค. 58 2559-2563 - สภาการพยาบาล 1/2560 (16 ม.ค.60) 
 

67 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2557 มหาว ัทยาล ัยพาย ัพ 3 ส.ค. 58 - - 2559 - สภาการพยาบาล 2/2560 (27 ก.พ.60) 
 

68 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2558 มหาว ัทยาล ัยอ ับลราชธาน  25 ส.ค. 59 - - 2559 - สภาการพยาบาล 3/2560 (20 ม ั.ค.60) 
 

69 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยเช ัยงใหม ่

(สมทบ วพบ.เช ยงใหม)่ั 
13 ม ั.ค. 58 21 ก.ค. 58 18 ก.ย. 58 2559-2561 - สภาการพยาบาล 4/2560 (24 เม.ย.60) 

 

70 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยเช ัยงใหม ่

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

71 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต ช ัวว ัทยา หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2556 มหาว ัทยาล ัยเทคโนโลย ัราช 

มงคลธ ญบรั   ั 
6 พ.ค. 57 - - 2558-2562* ว ัทยาศาสตร ัและ 

คณตั  ศาสตร ั 

 3/2560 (20 ม ั.ค.60) LO 071 

72 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต เคม  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2554 มหาว ัทยาล ัยศร ันคร ันทรว ัโรฒ 17 ก.พ. 55 28 ก.ย. 55 - 2558-2562** ว ัทยาศาสตร ัและ 

คณตั  ศาสตร ั 

 3/2560 (20 ม ั.ค.60) LO 072 

73 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต คณตั  ศาสตร ั หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยมหาสารคาม 18 ม ั.ย. 57 2 ก.พ. 58 27 ม ั.ค. 58 2558-2562*** ว ัทยาศาสตร ัและ 
คณตั  ศาสตร ั 

 3/2560 (20 ม ั.ค.60) LO 073 

74 ศ ัลปศาสตรบณั   ฑั ต ภาษาไทยเพั ่อการส ัั่อสาร หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ทยาลั ยราชภฏั   ภเั  ก็ต 31 ก.ค. 55 30 ต.ค. 55 - 2558-2562*** ภาษาไทย  3/2560 (20 ม ั.ค.60) LO 074 

75 ว ศวกรรมศาสตรบณั   ฑั ต วิศวกรรมโยธา หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยอ ับลราชธาน  5 ม ั.ค. 56 - - 2558-2562*** ว ัศวกรรมศาสตร ั 
 3/2560 (20 ม ั.ค.60) LO 075 

76 คร ัศาสตรบณั   ฑั ต การศ ักษาปฐมว ัย หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ทยาลั ยราชภฏั   ภเั  ก็ต 29 ม ั.ค. 56 28 ก.ค. 57 - 2558-2562*** 
คร ัศาสตร ัและ 
ศั กษาศาสตร ั (หาั  ปี) 

 
3/2560 (20 ม ั.ค.60) LO 076 

77 ว ศวกรรมศาสตรบณั   ฑั ต ว ัศวกรรมอ ัตสาหการ หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยอ ับลราชธาน  4 ต.ค. 55 - - 2558-2562*** ว ัศวกรรมศาสตร ั 
 3/2560 (20 ม ั.ค.60) LO 077 

78 ว ศวกรรมศาสตรบณั   ฑั ต ว ัศวกรรมโยธา หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยศร ันคร ันทรว ัโรฒ 19 ต.ค. 55 - - 2558-2562*** ว ัศวกรรมศาสตร ั 
 3/2560 (20 ม ั.ค.60) LO 078 

79 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต การบร ับาลทางเภส ัชกรรม หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยร ังส ัต 7 ก.ย. 55 27 ส.ค. 57 - 2559  สภาเภส ัชกรรม 5/2560 (23 พ.ค.60)  

80 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต เภส ัชศาสตร ั หล ักส ัตรใหม ่พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยร ังส ัต 7 ก.ย. 55 27 ส.ค. 57 - 2559 
 

สภาเภส ัชกรรม 5/2560 (23 พ.ค.60) 
 

81 ว ทยาศาสตรบณั   ฑั ต กายภาพบำบดั  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2559 มหาว ัทยาล ัยร ังส ัต 13 ม ั.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  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2558 มหาว ัทยาล ัยวล ัยล ักษณ ั 31 ต.ค. 59 31 พ.ค. 60 28 ม ั.ค. 60 2559-2563  สภากายภาพบำบดั  5/2560 (23 พ.ค.60)  

83 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ. 2555 มหาว ัทยาล ัยเช ัยงใหม ่
(สมทบ วพบ.นครล าปาง) 

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

สภาการพยาบาล 6/2560 (26 ม ั.ย.60) 
 

84 แพทยศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยร ังส ัต 24 ต.ค. 57 - - 2560-2564 
 

WFME (กสพท.) 7/2560 (31 ก.ค.60) 
 

85 แพทยศาสตรบณั   ฑั ต  หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2558 มหาว ัทยาล ัยเช ัยงใหม ่ 27 ม.ค. 59 - - 2559-2562  WFME (กสพท.) 9/2560 (25 ก.ย.60)  
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ลำดบั้ ที่ 

 
 

ช้ื่อหล้ักสู้ตร 

 
 

สำขำว ชำ 

 
 

หลักสตูรใหม  / ปรบั้  ปรง้   พ.ศ. 

 
 

สถำบนั้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ สกอ. 
รบั้  ทรำบหลกัสตูร 

วันเดือนปีที่
ก.พ.รบั้บรอง 
ค ้ณว ้ฒ ้ 

 
วันเดอื้ นปที้ ้ี่ กค 
ศ.รบั้  รองค้ ณว ฒ ้ 

ระยะเวลำกำร 
ข น้ทะเบยี้ น 
หล้ักสู้ตร 

 
 

มคอ.1 สำขำ 

 
 
ระบบรบั้  รองค้ ณภำพ 

 
 

มต  คปภ. ครง้ั้ ที ่

 
ผลลัพธก์ำรเรยี้ นรู  
ของหล้ักสู้ตร 

86 เภสั ชศาสตรบณั   ฑั ต การบร ับาลทางเภส ัชกรรม หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2554 มหาว ัทยาล ัยมหาสารคาม 22 ก.ค. 58 8 ม.ค.59 23 ก.พ.59 2560-2561  สภาเภส ัชกรรม 10/2560 (30 ต.ค.60)  

87 พยาบาลศาสตรบณั   ฑั ต 
 

หล ักส ัตรปร ับปร ัง พ.ศ.2555 มหาว ัทยาล ัยเฉล ัมกาญจนา 1 ธ.ค. 57 
  

2560-2562 
 

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

 

หมายเหต ั : 

* การปร ับปร ังหล ักส ัตรรอบตั่อไป ค ัอ พ.ศ.2560 

** การปร ับปร ังหล ักส ัตรรอบตั่อไป ค ัอ พ.ศ.2558 

*** การปร ัยปร ังหล ักส ัตรรอบตั่อไป ค ัอ พ.ศ.2559 



 


