
 

 

 
 
 
 
 

นายสุภัทร  จ าปาทอง 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

มติคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ประกาศรายชื่อหลักสตูรท่ีไม่ด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมนิการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และ 2559) 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหน้าที่ก ากับมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ก าหนด ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบ CHE QA Online เป็นประจ าทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลต่อสาธารณชน  
โดยระบบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบหลัก 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2558 และ 2559 
โดยใช้ผลประเมินระดับหลักสูตรเฉพาะองค์ประกอบที่ ๑ (เรื่องจ านวนและคุณสมบัติอาจารย์ การบริหารจัดการ 
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน) มีการจัดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรี–โท–เอก รวมจ านวน 9,099 หลักสูตร 
จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งหมด 155 แห่ง พบว่าขณะนั้นใน 40 สถาบันอุดมศึกษา 
มีหลักสูตรจ านวน 182 หลักสูตรที่ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามการก ากับมาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 
ติดต่อกัน 2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2558–2559) คิดเป็นร้อยละ 2.0 ของภาพรวมหลักสูตรทั้งหมด 
ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 68 หลักสูตร ปริญญาโท 89 หลักสูตร ปริญญาเอก 24 หลักสูตร 
และประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาแทบทุกแห่งพยายามเร่งปรับแก้ไขให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์ฯ หรือเตรียมการปิดหลักสูตร 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 
2561 ได้พิจารณาผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและ
ในก ากับของ สกอ. แล้ว   มีมติเห็นชอบให้เผยแพร่รายชื่อหลักสูตรท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา  
เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกันในปีการศึกษา 2558 และ 2559  อันมาจากผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในตามองค์ประกอบที่ 1 จ านวน 182 หลักสูตร  และเสนอให้สถาบันอุดมศึกษาน้ันงดรับนักศึกษา 
ในหลักสูตรดังกล่าว (หากยังด าเนินการอยู่) พร้อมด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างเร่งด่วนภายใน 90 วัน  เพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่คงค้างอย่างมีคุณภาพ 
จนส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 
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สภาพการณ์ปัจจุบันและแนวทางด าเนินการ 

1. เมื่อตรวจสอบรายหลักสูตร/สาขาวิชาแล้วพบว่าจากจ านวน ๑๘๒ หลักสูตรนั้น  
บัดนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายๆ แห่งได้ด าเนินการแก้ไขในหลายรูปแบบ  ได้แก่ ปิดหลักสูตรแล้วอย่างน้อย  
๕๙ หลักสูตร มีการงดรับนักศึกษาแล้วอย่างน้อย ๖๘ หลักสูตร และมีการควบรวมอีก ๒ หลักสูตร จึงคงเหลือ
หลักสูตรท่ีต้องแก้ไขปรับปรุงและยังด าเนินการอยู่ไม่เกิน ๕๓ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 0.๒๙ และคาดว่าจะลด
จ านวนลงเรื่อยๆ เพราะในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเสนอปิดหลักสูตร 
ที่มีปัญหาดังกล่าวอีกจ านวนหนึ่ง     ทั้งนี้ ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สกอ. อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ให้การรับรองวิทยฐานะทั้งระดับหลักสูตรและสถาบันฯ 

2. เพื่อให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวมีผลกระทบต่อนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ 
น้อยที่สุดโดยคงคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา   ในการนี้ สกอ. ได้เตรียมหารือกับที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการหมุนเวียน (Mobilize) อาจารย์ประจ าหลักสูตร  เนื่องจากร้อยละ ๙0 ของ 
๑๘๒ หลักสูตร (เหลือไม่เกิน ๕๓ หลักสูตร) จะมีปัญหาหลักในประเด็นเรื่องจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร   นอกจากนั้น สกอ.เตรียมจัดการประชุมเพื่อจัดระบบคลินิกแก้ไขปัญหาร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   เนื่องจากบางหลักสูตรมีปัญหาเพียงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับปรุงได้ด้วยตนเองได้โดยทันที 

-------------------------------------------------------------- 
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สถาบันอุดมศึกษา ล าดับที่ หลักสูตร / สาขาวิชา สถานะปัจจุบัน

1  หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ ปดิหลักสูตร

2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) รอปรับปรุง

3  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) รอปรับปรุง

4  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (หลักสูตรนานาชาติ) งดรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน งดรับนักศึกษา

6  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพื้นที่ศึกษา งดรับนักศึกษา

7  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม ปดิหลักสูตร 

8  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาใหค้ าปรึกษา งดรับนักศึกษา

9  หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา งดรับนักศึกษา

10  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์ ปดิหลักสูตร

11  หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา้อตุสาหกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง) ปดิหลักสูตร 

12  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชีบริหาร ปดิหลักสูตร

13  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพนัธ์และส่ือมวลชน ปดิหลักสูตร

14  หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต ปดิหลักสูตร

15  หลักสูตรบญัชีมหาบณัฑิต ปดิหลักสูตร

16  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปดิหลักสูตร

17  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต รอปรับปรุง

18  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รอปรับปรุง

19  หลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบาลีพทุธศาสตร์ งดรับนักศึกษา

20  หลักสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิปสัสนาภาวนา รอปรับปรุง

21  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รอปรับปรุง

22  หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป)ี รอปรับปรุง

23  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รอปรับปรุง

24  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รอปรับปรุง

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 25  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว รอปรับปรุง

26  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาองักฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอปรับปรุง

27  หลักสูตรครุศาสตรอตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม ปดิหลักสูตร

28  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิอตุสาหกรรม ปดิหลักสูตร

29  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ งดรับนักศึกษา

30  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ งดรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 31  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปดิหลักสูตร

32  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทนัตแพทยศาสตร์ ปดิหลักสูตร

33  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ รอปรับปรุง

34  วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล รอปรับปรุง

35  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรม รอปรับปรุง

36  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

37  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

38  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รอปรับปรุง

39  หลักสูตรศึกษาศาสตดุษฎีบณัฑิต สาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรมทางการศึกษา รอปรับปรุง

รายช่ือหลักสูตรทีจ่ัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานสองปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559)

 มหาวิทยาลัยขอนแกน่

 มหาวิทยาลัยทกัษิณ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 มหาวิทยาลัยบรูพา

 มหาวิทยาลัยพะเยา

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย

 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบงั

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

ควบรวมหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สถาบันอุดมศึกษา ล าดับที่ หลักสูตร / สาขาวิชา สถานะปัจจุบัน

รายช่ือหลักสูตรทีจ่ัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานสองปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559)

40  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรม รอปรับปรุง

41  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด รอปรับปรุง

42  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ รอปรับปรุง

43  หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ ปดิหลักสูตร

44  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกจิ รอปรับปรุง

45  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร รอปรับปรุง

46  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี รอปรับปรุง

47  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน รอปรับปรุง

48  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ ปดิหลักสูตร

49  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารพฒันาการ ปดิหลักสูตร

50  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ปดิหลักสูตร

51  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ปดิหลักสูตร

52  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปดิหลักสูตร

53  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต รอปรับปรุง

54  หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกจิ รอปรับปรุง

55  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รอปรับปรุง

56  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รอปรับปรุง

57  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ปดิหลักสูตร

58  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา รอปรับปรุง

59  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ปดิหลักสูตร

60  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปดิหลักสูตร

61  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปดิหลักสูตร

62  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รอปรับปรุง

63  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ปดิหลักสูตร

64  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ ปดิหลักสูตร

65  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฒันคหเศรษฐศาสตร์ ปดิหลักสูตร

66  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา รอปรับปรุง

67  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร ปดิหลักสูตร

68  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย งดรับนักศึกษา

69  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ รอปรับปรุง

70  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต รอปรับปรุง

71  หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) งดรับนักศึกษา

72  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) งดรับนักศึกษา

73  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน (หลักสูตรนานาชาติ) งดรับนักศึกษา

74  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) งดรับนักศึกษา

75  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) งดรับนักศึกษา

76  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) งดรับนักศึกษา

77  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรนานาชาติ) งดรับนักศึกษา

78  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน ปดิหลักสูตร

79  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน รอปรับปรุง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรีุ 80  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพฒันาการศึกษา งดรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง



3/5

สถาบันอุดมศึกษา ล าดับที่ หลักสูตร / สาขาวิชา สถานะปัจจุบัน

รายช่ือหลักสูตรทีจ่ัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานสองปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559)

81  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา งดรับนักศึกษา

82  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพฒันาสังคม งดรับนักศึกษา

83  หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน งดรับนักศึกษา

84  หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา งดรับนักศึกษา

85  หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา งดรับนักศึกษา

86  หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู รอปรับปรุง

87  หลักสูตรสถาปตัยกรรมบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม งดรับนักศึกษา

88  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน งดรับนักศึกษา

89  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย งดรับนักศึกษา

90  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รอปรับปรุง

91  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี งดรับนักศึกษา

92  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ งดรับนักศึกษา

93  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการทา่อากาศยาน งดรับนักศึกษา

94  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ งดรับนักศึกษา

95  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิปญัญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม งดรับนักศึกษา

96  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา งดรับนักศึกษา

97  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา งดรับนักศึกษา

98  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม งดรับนักศึกษา

99  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ งดรับนักศึกษา

100  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการบริหารทอ้งถิ่น งดรับนักศึกษา

101  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรี งดรับนักศึกษา

102  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชาติพนัธ์ุศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง งดรับนักศึกษา

103  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ รอปรับปรุง

104  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏศิลปแ์ละการละคร รอปรับปรุง

105  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาส่ือและการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ ปดิหลักสูตร

106  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาเศรษฐกจิและเทคโนโลยีชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) ปดิหลักสูตร

107  หลักสูตรปรัญชาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกจิและการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ปดิหลักสูตร

108  หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน งดรับนักศึกษา

109  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพฒันาทางการศึกษา งดรับนักศึกษา

110  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพฒันาการศึกษา ปดิหลักสูตร

111  หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพฒันาการศึกษา ปดิหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 112  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการพชืสวนประดับ ปดิหลักสูตร

113   หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาองักฤษ รอปรับปรุง

114   หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพเิศษและภาษาไทย รอปรับปรุง

115  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รอปรับปรุง

116  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รอปรับปรุง

117  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ งดรับนักศึกษา

118  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาธุรกจิอาหารและโภชนาการ รอปรับปรุง

119  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ รอปรับปรุง

120  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื งดรับนักศึกษา

121  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร งดรับนักศึกษา

122  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิเกษตร รอปรับปรุง

123  หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปดิหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิลูสงคราม
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สถาบันอุดมศึกษา ล าดับที่ หลักสูตร / สาขาวิชา สถานะปัจจุบัน

รายช่ือหลักสูตรทีจ่ัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานสองปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559)

124  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปดิหลักสูตร

125  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปดิหลักสูตร

126  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ปดิหลักสูตร

127  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาส่ิงแวดล้อมกบัการพฒันา งดรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 128  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น งดรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 129  หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา งดรับนักศึกษา

130  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา ปดิหลักสูตร

131  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปดิหลักสูตร

132  หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา งดรับนักศึกษา

133  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ปดิหลักสูตร

134  หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน งดรับนักศึกษา

135  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา งดรับนักศึกษา

136  หลักสูตรบญัชีมหาบณัฑิต สาขาวิชาบญัชี งดรับนักศึกษา

137  หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ งดรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 138  หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาพเิศษ ปดิหลักสูตร

139  หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา งดรับนักศึกษา

140  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม งดรับนักศึกษา

141  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม งดรับนักศึกษา

142  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอตุสาหกรรม งดรับนักศึกษา

143  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ งดรับนักศึกษา

144  หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ งดรับนักศึกษา

145  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ่น งดรับนักศึกษา

146  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ่น งดรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 147  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ งดรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 148  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ่น งดรับนักศึกษา

149  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ งดรับนักศึกษา

150  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี งดรับนักศึกษา

151  หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รอปรับปรุง

152  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร งดรับนักศึกษา

153  หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม งดรับนักศึกษา

154  หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง) ปดิหลักสูตร

155  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพฒันา งดรับนักศึกษา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 156  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล รอปรับปรุง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 157  หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม รอปรับปรุง

158  หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว ปดิหลักสูตร

159  หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 5 ป)ี ปดิหลักสูตร

160  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดุริยศิลป์ ปดิหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยชินวัตร 161  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกจิ (หลักสูตรนานาชาติ) ปดิหลักสูตร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้นจอมบงึ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 มหาวิทยาลัยพายัพ
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สถาบันอุดมศึกษา ล าดับที่ หลักสูตร / สาขาวิชา สถานะปัจจุบัน

รายช่ือหลักสูตรทีจ่ัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานสองปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559)

162  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต รอปรับปรุง

163  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต รอปรับปรุง

164  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รอปรับปรุง

165  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ งดรับนักศึกษา

166  หลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทศัน์ (หลักสูตรภาษาจีน) รอปรับปรุง

167  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรภาษาจีน) ปดิหลักสูตร

168  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) ปดิหลักสูตร

169  หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิทอ่งเที่ยว ปดิหลักสูตร

170  หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการการทอ่งเที่ยว ปดิหลักสูตร

171  หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรม ปดิหลักสูตร

172  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศอตัโนมัติเชิงธุรกจิ ปดิหลักสูตร

173  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต ปดิหลักสูตร

174  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทลัมีเดียและระบบเกม ปดิหลักสูตร

175  หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาระบบงานประปา ปดิหลักสูตร

176  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ ปดิหลักสูตร

177  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์และการส่ือสาร ปดิหลักสูตร

178  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต รอปรับปรุง

179  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารด้วยส่ือ งดรับนักศึกษา

180  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ รอปรับปรุง

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรีุ 181  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรม ปดิหลักสูตร

 สถาบนัเทคโนโลยีแหง่อโยธยา 182  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน งดรับนักศึกษา

หมายเหตุ : กรณีหลักสูตรที่รอปรับปรุงของมหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) 

               รอการยืนยันจากมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจมีการงดรับหรือปดิหลักสูตรเพิ่มเติม

 มหาวิทยาลัยธุรกจิบณัฑิตย์

 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)


