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ล ำดับที่ หน่วยงำน คณะ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สำขำวิชำ ประเภท พ.ศ. ระดับกำรศึกษำ วันที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ เดิมคือ
1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ4 วทิยาลัยเทคนิคอบุลราชธานี 25626331100071 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 14 พ.ค. 63 -
2 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 25640111100069 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวชิาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 2564 ปริญญาเอก 14 พ.ค. 63 -
3 มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะศึกษาศาสตร์ 25631041100048 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 15 พ.ค. 63 -
4 มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25631701100129 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 15 พ.ค. 63 -
5 มหาวทิยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20170061100402 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 2560 ปริญญาเอก 16 พ.ค. 63 -
6 มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25631721100030 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี (4ปี) หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 16 พ.ค. 63 -
7 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ 25630021100065 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 16 พ.ค. 63 -
8 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวชิาวทิยาศาสตร์ 25550171600040 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ 2555 ปริญญาโท 17 พ.ค. 63 -
9 มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25621721100045 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรีศึกษา (4ปี) หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 19 พ.ค. 63 -
10 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ คณะเทคนิคการแพทย์ 25550031600049 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ 2555 ปริญญาเอก 19 พ.ค. 63 -
11 มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25601741100430 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์ (5ปี) หลักสูตรใหม่ 2560 ปริญญาตรี 19 พ.ค. 63 -
12 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25620021100022 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 19 พ.ค. 63 -
13 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง คณะการบริหารและจดัการ 25590161600234 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิอตุสาหกรรม หลักสูตรใหม่ 2559 ปริญญาเอก 20 พ.ค. 63 -
14 มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 25631391100060 หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาอตุสาหกรรมศิลป์ (4ปี) หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 20 พ.ค. 63 -
15 มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช  วทิยาลัยพฒันามหานคร 25622661100127 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบริการธรุกจิการบิน หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 20 พ.ค. 63 -
16 มหาวทิยาลัยนครพนม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25620261100048 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 20 พ.ค. 63 -
17 มหาวทิยาลัยนครพนม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25600261700067 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิติกส์ หลักสูตรใหม่ 2560 ปริญญาตรี 20 พ.ค. 63 -
18 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วทิยาลัยนวตักรรมและการจดัการ 25621661100055 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการอสีปอร์ต หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 23 พ.ค. 63 -
19 มหาวทิยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร์ 25610261100040 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา (5ปี) หลักสูตรใหม่ 2561 ปริญญาตรี 23 พ.ค. 63 -
20 วทิยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา คณะศึกษาศาสตร์ 25631141100031 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการจดัการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาโท 23 พ.ค. 63 -
21 มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะครุศาสตร์ 25631751100031 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา (4ปี) หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 23 พ.ค. 63 -
22 มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25631471100029 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 24 พ.ค. 63 -
23 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ คณะบริหารธรุกจิและการบัญชี 25610031600255 หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต สาขาวชิาการเงิน หลักสูตรใหม่ 2561 ปริญญาโท 24 พ.ค. 63 -
24 มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บัณฑิตวทิยาลัย 25601481100690 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพฒันาศักยภาพมนุษย์ หลักสูตรใหม่ 2560 ปริญญาโท 25 พ.ค. 63 -
25 มหาวทิยาลัยบูรพา คณะดนตรีและการแสดง 25620191100185 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการผลิตส่ือและวฒันธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 25 พ.ค. 63 -
26 มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวทิยาการจดัการ 25621761100041 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ดิจทิัล หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาโท 25 พ.ค. 63 -
27 มหาวทิยาลัยบูรพา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25570191100430 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน หลักสูตรใหม่ 2557 ปริญญาตรี 25 พ.ค. 63 -
28 มหาวทิยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะบริหารธรุกจิ 25631041100047 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาโท 27 พ.ค. 63 -
29 มหาวทิยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 25631711100173 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 27 พ.ค. 63 -
30 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ วทิยาลัยอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 25610091100210 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการตราสินค้าสร้างสรรค์ หลักสูตรใหม่ 2561 ปริญญาโท 27 พ.ค. 63 -
31 มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะครุศาสตร์ 25621751100034 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี (4ปี) หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 27 พ.ค. 63 -
32 มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 25631721100035 หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟกิดีไซน์ (4ปี) หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 28 พ.ค. 63 -
33 มหาวทิยาลัยฟาฏอนี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยฟาฏอนี 25631371100031 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาโท 30 พ.ค. 63 -
34 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ วทิยาลัยนานาชาติ 25610031100737 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาความหลากหลายทางชีวภาพและการจดัการส่ิงแวดล้อม หลักสูตรใหม่ 2561 ปริญญาโท 30 พ.ค. 63 -

หลักสูตรใหม่ที่รับทรำบตั้งแตว่นัที่ 14 - 31 พฤษภำคม 2563
หลักสูตรทั้งหมดจ ำนวน  34  หลักสูตร



ล ำดับที่ หน่วยงำน คณะ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สำขำวิชำ ประเภท พ.ศ. ระดับกำรศึกษำ วันที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ เดิมคือ
1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 25560241101066 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 14 พ.ค. 63 -
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 25420171100051 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 14 พ.ค. 63 -
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คณะวิทยาการจัดการ 25571611101699 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 14 พ.ค. 63 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
4 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะบริหารธุรกิจ 25571071104175 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาเอก 14 พ.ค. 63 -
5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 25480541108305 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 14 พ.ค. 63 -
6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ 25540181100775 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 14 พ.ค. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25471561104235 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 14 พ.ค. 63 -
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ 25500211107232 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 14 พ.ค. 63 -
9 วิทยาลัยนครราชสีมา คณะนิติศาสตร์ 25471881100635 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 14 พ.ค. 63 -
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครุศาสตร์ 25451531101506 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 14 พ.ค. 63 -
11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25510541100952 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 15 พ.ค. 63 -
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาการจัดการ 25491681100787 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 15 พ.ค. 63 -
13 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน 25571031102911 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 พ.ค. 63 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการบัญชี (หลักสูตรภาษาจีน) (หลักสูตร ใหม่ พ.ศ. 2557)
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาการจัดการ 25541681100917 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมส่ือ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 พ.ค. 63 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
15 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25370061100724 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 16 พ.ค. 63 -
16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะกายภาพบ าบัด 25500091108421 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 16 พ.ค. 63 -

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)

18 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะนิเทศศาสตร์ 25491301102675 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 พ.ค. 63 -
19 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 25560241101088 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 16 พ.ค. 63 -
20 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 25300511100178 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 16 พ.ค. 63 -
21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ 25570091102499 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 พ.ค. 63 -
22 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชาการจัดการ 25550241104169 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 16 พ.ค. 63 -
23 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชาการจัดการ 25450241100715 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 16 พ.ค. 63 -
24 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ 25430511100746 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 16 พ.ค. 63 -
25 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25460511100661 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 16 พ.ค. 63 -
26 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25370511100187 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 16 พ.ค. 63 -
27 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 25520511101578 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 16 พ.ค. 63 -
28 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชานิติศาสตร์ 25460241100571 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 17 พ.ค. 63 -
29 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชาการจัดการ 25450241100726 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 17 พ.ค. 63 -
30 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชาการจัดการ 25510241105526 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 17 พ.ค. 63 -
31 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 25500241101475 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยส าหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 17 พ.ค. 63 -
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครุศาสตร์ 25571531100363 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 17 พ.ค. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/ปรับปรุง พ.ศ. 2557)
33 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ 25541161100921 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 17 พ.ค. 63 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554)
34 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชานวัตกรรมสังคม 25550241100716 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 17 พ.ค. 63 -
35 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชาการจัดการ 25480241101664 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 17 พ.ค. 63 -
36 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 25550241104158 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 17 พ.ค. 63 -
37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25460151101436 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 18 พ.ค. 63 -
38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 25430151100937 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 18 พ.ค. 63 -
39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 25530151100422 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 18 พ.ค. 63 -
40 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 25542661103289 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 18 พ.ค. 63 -
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25550151105587 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 18 พ.ค. 63 -
42 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี 25491031111866 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 18 พ.ค. 63 -
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ 25501621100755 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง 2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิต18 พ.ค. 63 -
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 25570151100729 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 18 พ.ค. 63 -
45 มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 25491271104808 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 18 พ.ค. 63 -
46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 25510151110116 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาเอก 18 พ.ค. 63 -
47 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 25490211107242 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 18 พ.ค. 63 -
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ 25511761105997 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 18 พ.ค. 63 -

49 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25511761106122 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 18 พ.ค. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

50 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 25511761106087 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 18 พ.ค. 63 -

51 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25511761106155 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 18 พ.ค. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

52 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25511761106133 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 18 พ.ค. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

53 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Graduate School of Advanced Technology Management 25550741102657 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาเอก 19 พ.ค. 63 -
54 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25510211107222 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 19 พ.ค. 63 -
55 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 25562791103365 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 19 พ.ค. 63 -
56 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิติศาสตร์ 25290511100144 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 19 พ.ค. 63 -
57 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 25580031101583 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น  า หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 19 พ.ค. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 25521991105634 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 19 พ.ค. 63 -
59 มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนานาชาติ 25581271102503 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 19 พ.ค. 63 -
60 มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาลัยดุริยศิลป์ 25550531105556 หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 19 พ.ค. 63 -
61 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ 25500201111898 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 19 พ.ค. 63 -
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25511761106166 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 19 พ.ค. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
63 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ 25550131105697 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 19 พ.ค. 63 -
64 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 25480131103056 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 19 พ.ค. 63 -
65 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 25480131102966 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 19 พ.ค. 63 -
66 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 25480131103078 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 19 พ.ค. 63 -
67 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คณะศิลปศาสตร์ 25481051101991 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 19 พ.ค. 63 -
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ 25591761101395 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 20 พ.ค. 63 -
69 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ 25451261100764 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 20 พ.ค. 63 -
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะครุศาสตร์ 25501391110743 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 20 พ.ค. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์ 25491511110442 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 20 พ.ค. 63 -
72 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจ 25570151103352 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาเอก 20 พ.ค. 63 -

หลักสูตรปรับปรุงที่รับทรำบตั้งแต่วันที่ 14 - 31 พฤษภำคม 2563
หลักสูตรทั้งหมดจ ำนวน  181  หลักสูตร

17 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) 25151031100023 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2562 16 พ.ค. 63ปริญญาตรี



ล ำดับที่ หน่วยงำน คณะ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สำขำวิชำ ประเภท พ.ศ. ระดับกำรศึกษำ วันที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ เดิมคือ

หลักสูตรปรับปรุงที่รับทรำบตั้งแต่วันที่ 14 - 31 พฤษภำคม 2563
หลักสูตรทั้งหมดจ ำนวน  181  หลักสูตร

73 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 25480111105866 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 20 พ.ค. 63 -
74 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 25350061100466 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญแ่ละผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 20 พ.ค. 63 -
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25491461100131 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 20 พ.ค. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ 25521701107116 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 20 พ.ค. 63 -
77 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 25510161107362 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาโท 20 พ.ค. 63 -
78 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 25490161107011 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาโท 20 พ.ค. 63 -
79 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 25490051108638 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาเอก 20 พ.ค. 63 -
80 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 25490051108651 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 20 พ.ค. 63 -
81 สถาบันรัชต์ภาคย์ คณะบริหารธุรกิจ 25361321100153 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 20 พ.ค. 63 -
82 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 25480131102999 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 20 พ.ค. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
83 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25520201101359 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 21 พ.ค. 63 -
84 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ 25560201104515 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาเอก 21 พ.ค. 63 -
85 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ 25560201104504 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 21 พ.ค. 63 -
86 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25370201100249 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 21 พ.ค. 63 -
87 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25400201100862 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 21 พ.ค. 63 -
88 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 25460201100429 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 21 พ.ค. 63 -
89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 25531991101359 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2558 ปริญญาตรี 21 พ.ค. 63 -
90 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน 25581701101274 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 21 พ.ค. 63 -

91 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25531701103574 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 21 พ.ค. 63 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

92 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25571701101262 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 21 พ.ค. 63 -
93 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์ 25501511110994 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง 2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิต21 พ.ค. 63 -

94 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะครุศาสตร์ 25501461108805 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 21 พ.ค. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
95 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะเทคโนโลยี 25581691100542 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 21 พ.ค. 63 -
96 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ 25511161102468 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 21 พ.ค. 63 -
97 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ 25551161100461 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 21 พ.ค. 63 -
98 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25501481105308 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 21 พ.ค. 63 -
99 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชาจีนวิทยา 25560241100673 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 23 พ.ค. 63 -
100 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25491711107878 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2564 ปริญญาตรี 23 พ.ค. 63 -

101 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะบริหารธุรกิจ 25540531102719 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 23 พ.ค. 63 -
102 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25521761108801 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 23 พ.ค. 63 -

103 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25551681100277 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 23 พ.ค. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
104 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะบัณฑิตวิทยาลัย 25591161100959 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 23 พ.ค. 63 -
105 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 25490531105976 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 23 พ.ค. 63 -
106 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25581731101852 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 23 พ.ค. 63 -

107 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชาการจัดการ 25540231105192 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาเอก 23 พ.ค. 63 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
108 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ 25570181102275 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 23 พ.ค. 63 -
109 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25480031110536 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 23 พ.ค. 63 -
110 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 25490231105073 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 23 พ.ค. 63 -
111 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 25530231104864 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 23 พ.ค. 63 -
112 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 25490231104307 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 23 พ.ค. 63 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
113 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะครุศาสตร์ 25521581102174 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 24 พ.ค. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

114 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 25410171101027 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาเอก 24 พ.ค. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
115 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 25410171101016 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 24 พ.ค. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
116 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25491471106724 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 24 พ.ค. 63 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

117 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25551471105573 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 24 พ.ค. 63 -

118 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25501501105288 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาตรี 24 พ.ค. 63 -

119 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ 25470031103324 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 24 พ.ค. 63 -
120 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์ 25521591108554 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง 2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิต24 พ.ค. 63 -
121 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 25510031100202 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื นฐาน หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 24 พ.ค. 63 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
122 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ 25550211103571 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาเอก 24 พ.ค. 63 -
123 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 25530151104944 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 25 พ.ค. 63 -
124 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ 25490221105239 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 25 พ.ค. 63 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
125 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 25540151103303 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาเอก 25 พ.ค. 63 -
126 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 25560221102515 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 25 พ.ค. 63 -
127 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25481451107518 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 25 พ.ค. 63 -
128 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ 25510211107143 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 25 พ.ค. 63 -

129 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะครุศาสตร์ 25431471100945 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 25 พ.ค. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

130 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะครุศาสตร์ 25551471104381 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 25 พ.ค. 63 -
131 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ 25491481103305 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 26 พ.ค. 63 -
132 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25530191100562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาตรี 26 พ.ค. 63 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
133 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 25550161103349 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาเอก 26 พ.ค. 63 -

134 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 25550161103349 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 26 พ.ค. 63 -
135 สถาบันอาศรมศิลป์ ผู้ประกอบการสังคม 25552291102323 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 26 พ.ค. 63 -
136 มหาวิทยาลัยสยาม บัณฑิตวิทยาลัย 25511811101526 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาเอก 26 พ.ค. 63 -
137 มหาวิทยาลัยสยาม คณะศิลปศาสตร์ 25521811103081 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 26 พ.ค. 63 -
138 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครุศาสตร์ 25491511110453 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาโท 27 พ.ค. 63 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
139 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 25510211107108 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 27 พ.ค. 63 -
140 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25490191106665 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาตรี 27 พ.ค. 63 -
141 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 25510211107288 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 27 พ.ค. 63 -



ล ำดับที่ หน่วยงำน คณะ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สำขำวิชำ ประเภท พ.ศ. ระดับกำรศึกษำ วันที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ เดิมคือ

หลักสูตรปรับปรุงที่รับทรำบตั้งแต่วันที่ 14 - 31 พฤษภำคม 2563
หลักสูตรทั้งหมดจ ำนวน  181  หลักสูตร

142 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะศิลปศาสตร์ 25550541100664 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 27 พ.ค. 63 -
143 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ 25510031108673 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 27 พ.ค. 63 -
144 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25540111104322 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2564 ปริญญาโท 28 พ.ค. 63 -
145 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชารัฐศาสตร์ 25480111105956 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 28 พ.ค. 63 -
146 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 25480111105855 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 28 พ.ค. 63 -
147 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาลัยการฝึกหัดครู 25501501105222 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 28 พ.ค. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
148 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 25480111105855 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 28 พ.ค. 63 -
149 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะครุศาสตร์ 25501461108928 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 28 พ.ค. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
150 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ 25570091105019 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารสากล หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาเอก 28 พ.ค. 63 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
151 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25510211107266 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 28 พ.ค. 63 -
152 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยครุศาสตร์ 25471031103854 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 28 พ.ค. 63 -
153 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ 25471301101244 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาโท 28 พ.ค. 63 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
154 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ 25410061100823 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาเอก 28 พ.ค. 63 -
155 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25550211103301 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 28 พ.ค. 63 -
156 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี 25520211101406 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 28 พ.ค. 63 -
157 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25521391106695 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 30 พ.ค. 63 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
158 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Martin de Tours School of Management and Economics 25500741104889 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาโท 30 พ.ค. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
159 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25551981103162 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 30 พ.ค. 63 -
160 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร 25530021100102 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 30 พ.ค. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
161 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 25571991102085 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเคร่ืองด่ืม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 30 พ.ค. 63 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
162 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25480201100692 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 30 พ.ค. 63 -
163 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ 25480221106836 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 30 พ.ค. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
164 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ 25500211107243 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 30 พ.ค. 63 -
165 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ 25500211107208 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 30 พ.ค. 63 -

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

167 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 25461261100631 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 30 พ.ค. 63 -
168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม 25570151103251 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 30 พ.ค. 63 -
169 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คณะวิทยาศาสตร์ 25491611100925 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 30 พ.ค. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
170 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 25551581102853 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 30 พ.ค. 63 -
171 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25580151100236 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 31 พ.ค. 63 -
172 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25530151100433 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 31 พ.ค. 63 -
173 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 25430151100926 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 31 พ.ค. 63 -
174 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25511451101245 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 31 พ.ค. 63 -
175 วิทยาลัยนครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ 25491881100668 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 31 พ.ค. 63 -
176 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 25520031109405 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 31 พ.ค. 63 -
177 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 25572851104634 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 31 พ.ค. 63 -
178 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ 25470031102582 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 31 พ.ค. 63 -
179 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ 25320031100043 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 31 พ.ค. 63 -
180 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ 25510031108111 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 31 พ.ค. 63 -
181 วิทยาลัยนครราชสีมา คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 25491881101647 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 31 พ.ค. 63 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

166 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 25500211108312 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 30 พ.ค. 63ปริญญาโท


