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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบการใช้ระบบประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร / คณะ / สถาบัน 
ระบบประกันคุณภาพภายในท่ี

เลือกใช้ 
ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 
ผ่านความเห็นชอบของ

สภาสถาบันเมื่อ 
ค.ป.ภ. ให้ความเห็นชอบเมื่อ 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

ระดับสถาบัน สกอ. 2557 คร้ังท่ี 2/2558 (พิเศษ) เมื่อ
วันท่ี 11 มีนาคม 2558 

คร้ังท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 23 
มีนาคม 2558 และคร้ังท่ี 
3/2558 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 
2558 

ระดับคณะ   

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สกอ. 2557 

 คณะบริหารธุรกิจ  
(ทุกหลักสูตรและระดับคณะ) 

AACSB (ได้รับการรับรองแล้ว) 2557 

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  EdPEx (เข้าโครงการต่อยอด
คุณภาพการศึกษา cohort4) 

2557 

 คณะสถิติประยุกต์ สกอ. 2557 

 คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม สกอ. 2557 

 คณะภาษาและการส่ือสาร สกอ. 2557 

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ EdPEx (เข้าโครงการต่อยอด
คุณภาพการศึกษา cohort4) 

2557 

 คณะนิติศาสตร์ สกอ. 2557 

 คณะการจัดการการท่องเท่ียว สกอ. 2557 

 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สกอ. 2557 

 คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม สกอ. 2557 

 วิทยาลัยนานาชาติ สกอ. 2557 

ระดับหลักสูตร  (ทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ) สกอ. 2557 
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สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร / คณะ / สถาบัน 
ระบบประกันคุณภาพภายในท่ี

เลือกใช้ 
ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 
ผ่านความเห็นชอบของ

สภาสถาบันเมื่อ 
ค.ป.ภ. ให้ความเห็นชอบเมื่อ 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

ระดับสถาบัน สกอ. 2557 คร้ังท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2558 

คร้ังท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 27 
เมษายน 2558 ระดับคณะ (ทุกคณะ) สกอ. (เพ่ิมเติมตัวบ่งช้ีท่ีจ าเป็น

ของ มธ.) และ EdPEx 
2557 

ระดับหลักสูตร (ทุกหลักสูตร) สกอ.  
ระดับคณะ (แจ้งเพ่ิมเติม)   คร้ังท่ี 6/2558 เมื่อวันท่ี 22 

มิถุนายน 2558  
คร้ังท่ี 6/2558 เมื่อวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2558  คณะรัฐศาสตร์ EdPEx 2557 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี EdPEx 2557 

 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร EdPEx 2557 

 คณะแพทยศาสตร์ EdPEx 2557 

 คณะพยาบาลศาสตร์ EdPEx 2557 

 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา EdPEx 2557 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ EdPEx 2557 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับสถาบัน EdPEx 2557  คร้ังท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2558 

คร้ังท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 27 
เมษายน 2558 
 

ระดับคณะ (ทุกคณะ) EdPEx 2557  
ระดับหลักสูตร (ทุกหลักสูตร) สกอ. 2557 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ระดับสถาบัน CUPT QA 2557 คร้ังท่ี 187 เมื่อวันท่ี 4 
กุมภาพันธ์ 2558 

คร้ังท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 27 
เมษายน 2558 และคร้ังท่ี 
4/2558 เมื่อวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2558 
 

ระดับคณะ (ทุกคณะ) CUPT QA 2557 
ระดับหลักสูตร (ทุกหลักสูตร) CUPT QA 2557 
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สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร / คณะ / สถาบัน 
ระบบประกันคุณภาพภายในท่ี

เลือกใช้ 
ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 
ผ่านความเห็นชอบของ

สภาสถาบันเมื่อ 
ค.ป.ภ. ให้ความเห็นชอบเมื่อ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี  
พระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

ระดับสถาบัน CUPT QA 2557 คร้ังท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 25 
มีนาคม 2558 

คร้ังท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 27 
เมษายน 2558 และคร้ังท่ี 
4/2558 เมื่อวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2558 

ระดับคณะ (ทุกคณะ) CUPT QA 2557 
ระดับหลักสูตร (ทุกหลักสูตร) CUPT QA 2557 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

ระดับสถาบัน CUPT QA 2557 คร้ังท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 25 
มีนาคม 2558 

คร้ังท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 27 
เมษายน 2558 และคร้ังท่ี 
4/2558 เมื่อวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2558 

ระดับคณะ (ทุกคณะ) CUPT QA 2557 
ระดับหลักสูตร (ทุกหลักสูตร) CUPT QA 2557 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  
(เนื่องจากเข้าโครงการบ่มเพาะฯ) 

EdPEx 2557  คร้ังท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 18 
มิถุนายน 2558 

คร้ังท่ี 6/2558 เมื่อวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับสถาบัน EdPEx 2557  คร้ังท่ี 469 เมื่อวันท่ี 20 
กุมภาพันธ์ 2556 และคร้ังท่ี 
494 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 
2558 

คร้ังท่ี 6/2558 เมื่อวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2558 
 

ระดับคณะ (ทุกคณะ) EdPEx 2557  
ระดับหลักสูตร (ทุกหลักสูตร) AUN QA  

มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับสถาบัน CUPT QA 2557 คร้ังท่ี 5/2558 เมื่อวันท่ี 28 
มิถุนายน 2558 

คร้ังท่ี 6/2558 เมื่อวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2558 
 

ระดับคณะ (ทุกคณะ)  CUPT QA 2557 
ระดับหลักสูตร (ทุกหลักสูตร) CUPT QA 2557 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย 

ระดับสถาบัน สกอ. 2557-2561 คร้ังท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 9 
กุมภาพันธ์ 2558 

คร้ังท่ี 6/2558 เมื่อวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2558 
 
 

ระดับคณะ (ทุกคณะ) สกอ. 2557-2561 
 ระดับหลักสูตร (ทุกหลักสูตร) สกอ. 2557-2561 
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สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร / คณะ / สถาบัน 
ระบบประกันคุณภาพภายในท่ี

เลือกใช้ 
ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 
ผ่านความเห็นชอบของ

สภาสถาบันเมื่อ 
ค.ป.ภ. ให้ความเห็นชอบเมื่อ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับหลักสูตร (188 หลักสูตร) สกอ. 2557 คร้ังท่ี 206 (4/2558) เมื่อ
วันท่ี 26 เมษายน 2558 

คร้ังท่ี 5/2558 เมื่อวันท่ี 22 
มิถุนายน 2558 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ AUN QA 2557 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ 2557 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สภาการพยาบาล 2557 
คณะแพทยศาสตร์ EdPEx 2557 คร้ังท่ี 208 (6/2558) เมื่อ

วันท่ี 28 มิถุนายน 2558 
คร้ังท่ี 6/2558 เมื่อวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

ระดับสถาบัน  CUPT QA 2557 คร้ังท่ี 7/2558 เมื่อวันท่ี 19 
มิถุนายน 2558 และคร้ังท่ี 
8/2558 เมื่อวันท่ี 23 
กรกฎาคม 2558 

คร้ังท่ี 7/2558 เมื่อวันท่ี 24 
สิงหาคม 2558 (ท้ังนี้ ขอให้
มหาวิทยาลัยท าความตกลงกับ
ส านักงาน ก.พ.ร ในการน า
ระบบประกันคุณภาพอ่ืนไปใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ) 

ระดับคณะ (ทุกคณะ) CUPT QA 2557 
ระดับหลักสูตร (ทุกหลักสูตร) CUPT QA 2557 

 


