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ล ำดบัที่ หน่วยงำน คณะ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สำขำวิชำ ประเภท พ.ศ. ระดบักำรศึกษำ วันที่รับทรำบ เดมิคือ
1 มหาวิทยาลัยเกริก คณะศิลปศาสตร์ 25620571100041 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาเอก 1 ม.ิย. 63 -
2 มหาวิทยาลัยมหดิล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 25600061100034 หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2560 ปริญญาตรี 3 ม.ิย. 63 -
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25630611100032 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาโท 3 ม.ิย. 63 -
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25630611100033 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาโท 3 ม.ิย. 63 -
5 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  วิทยาลัยพฒันาชุมชนเมือง 25622661100076 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 3 ม.ิย. 63 -
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร 25620021100463 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 3 ม.ิย. 63 -
7 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ 25620081100117 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 3 ม.ิย. 63 -
8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25610051101033 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรใหม่ 2561 ปริญญาตรี 7 ม.ิย. 63 -
9 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศึกษาศาสตร์ 25631041100048 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาเอก 9 ม.ิย. 63 -
10 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 25631661100058 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 9 ม.ิย. 63 -
11 มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25631461100026 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 9 ม.ิย. 63 -
12 มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ คณะบริหารธุรกิจ 25611421100036 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรใหม่ 2561 ปริญญาตรี 9 ม.ิย. 63 -
13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บัณฑิตวิทยาลัย 25620091100118 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาโท 10 ม.ิย. 63 -
14 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย คณะเทคโนโลยี 25632691100026 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 -
15 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 25631711100178 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะหข์้อมูลธุรกิจ หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 -
16 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย คณะเทคโนโลยี 25632691100033 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 -
17 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพวิเตอร์ 25631711100175 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 -
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 25621971100062 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 -
19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 25620231100133 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาโท 11 ม.ิย. 63 -
20 มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 25611271100169 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ 2561 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 -
21 มหาวิทยาลัยนครพนม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 20160261100028 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรใหม่ 2559 ปริญญาตรี 13 ม.ิย. 63 -
22 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 25620161600074 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาโท 14 ม.ิย. 63 -
23 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 25621661100051 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 15 ม.ิย. 63 -
24 มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25621451100067 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาโท 15 ม.ิย. 63 -
25 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะทันตแพทยศาสตร์ 25621131100047 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 15 ม.ิย. 63 -
26 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 25600271100068 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม หลักสูตรใหม่ 2560 ปริญญาตรี 15 ม.ิย. 63 -
27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 25600171100174 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 2560 ปริญญาตรี 15 ม.ิย. 63 -
28 มหาวิทยาลัยเกริก วิทยาลัยนานาชาติ 25620571100051 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 16 ม.ิย. 63 -

หลักสูตรใหม่ทีร่ับทรำบตั้งแต่วันที ่1 - 16 มิถุนำยน 2563
หลักสูตรทัง้หมดจ ำนวน  28  หลักสูตร



ล ำดบัที่ หน่วยงำน คณะ รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร สำขำวิชำ ประเภท พ.ศ. ระดบักำรศึกษำ วันทีร่บัทรำบ เดมิคือ
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะครุศาสตร์ 25481691101349 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 21 พ.ค. 63  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 25541761102615 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 1 ม.ิย. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 25501761105489 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมส่ิงทอและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 1 ม.ิย. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4 มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25521811102506 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 1 ม.ิย. 63 -
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 25460151100896 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกจิและการประกนัภัย หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 1 ม.ิย. 63 -
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะครุศาสตร์ 25621691100634 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 1 ม.ิย. 63  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 25490091110207 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 1 ม.ิย. 63 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ 25550091104859 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 1 ม.ิย. 63 -
9 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25360061100546 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 1 ม.ิย. 63 -
10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25510051100699 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจดัการเชิงธุรกจิ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 1 ม.ิย. 63 -
11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ 25420091104305 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 1 ม.ิย. 63 -
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะครุศาสตร์ 25491691111803 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง 2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 ม.ิย. 63 -
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25520611101669 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาเอก 3 ม.ิย. 63 -
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25480611100258 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาโท 3 ม.ิย. 63 -
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25500611100148 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาโท 3 ม.ิย. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
16 มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันการบิน 25530681104414 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 3 ม.ิย. 63 -
17 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25490541108712 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 3 ม.ิย. 63 -
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ 25530091100278 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 3 ม.ิย. 63 -
19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจดัการ 25300541100306 หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 3 ม.ิย. 63 -
20 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 25530121103545 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 3 ม.ิย. 63 -
21 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมกการจดัการ 25550121102265 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 3 ม.ิย. 63 -
22 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา 25500061102983 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 3 ม.ิย. 63 -
23 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม 25520131106223 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 3 ม.ิย. 63 -
24 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร 25510131103994 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 3 ม.ิย. 63 -
25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 25550121102219 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาเอก 3 ม.ิย. 63 -
26 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 25500121107524 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 3 ม.ิย. 63 -
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25511761106144 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 4 ม.ิย. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25481761105318 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 4 ม.ิย. 63 -
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ 25431761101217 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 4 ม.ิย. 63 -
30 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25550211103323 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 4 ม.ิย. 63 -
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วิทยาศาสตร์ 25491611100936 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 4 ม.ิย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจดัการ 25501481107683 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 4 ม.ิย. 63 -
33 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี 25500211107221 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 4 ม.ิย. 63 -
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คณะวิทยาศาสตร์ 25491611100914 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 4 ม.ิย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
35 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยนานาชาติ 25540101102014 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจทิัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 4 ม.ิย. 63 -
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 25380171100034 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี หลักสูตรปรับปรุง 2558 ปริญญาตรี 4 ม.ิย. 63 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ 25481761106613 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 7 ม.ิย. 63 -
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาการจดัการ 25571671100998 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 7 ม.ิย. 63 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
39 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25481071110587 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 7 ม.ิย. 63 -
40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25280021100172 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน  า หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาโท 7 ม.ิย. 63 -
41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 25510021107401 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาเอก 7 ม.ิย. 63 -

42 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันภาษา 25370051100377 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 7 ม.ิย. 63 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

43 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ 25531761102941 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 8 ม.ิย. 63 -
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ 25461761101198 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 8 ม.ิย. 63 -
45 มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 25501851104016 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 8 ม.ิย. 63 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน ภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
46 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี 25500211107197 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 8 ม.ิย. 63 -
47 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25570731101848 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ม.ิย. 63 -
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม 25570151103262 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 8 ม.ิย. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
49 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม 25520131101069 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ม.ิย. 63 -
50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 25300021100297 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาโท 8 ม.ิย. 63 -
51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 25300021100242 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาโท 8 ม.ิย. 63 -
52 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 25560201104436 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาเอก 8 ม.ิย. 63 -
53 มหาวิทยาลัยรามค าแหง คณะมนุษยศาสตร์ 25370071100109 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 8 ม.ิย. 63 -
54 มหาวิทยาลัยรามค าแหง บัณฑิตวิทยาลัย 25500071111714 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาเอก 8 ม.ิย. 63 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
55 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะเศรษฐศาสตร์ 25540131104807 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาเอก 8 ม.ิย. 63 -
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจดัการ 25541761103436 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 9 ม.ิย. 63 -
57 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยการบริหารและจดัการ 25540161102944 หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2558 ปริญญาโท 9 ม.ิย. 63 -
58 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25450051102042 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาเอก 9 ม.ิย. 63 -
59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 25470151102282 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 9 ม.ิย. 63 -
60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 25470151102359 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 9 ม.ิย. 63 -
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25491731107149 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 9 ม.ิย. 63  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์ 25481691101529 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 9 ม.ิย. 63 -
63 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเภสัชศาสตร์ 25390091100249 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 9 ม.ิย. 63 -
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ 25491661101584 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 9 ม.ิย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี คณะครุศาสตร์ 25491601109024 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 9 ม.ิย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
66 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25480061102799 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 9 ม.ิย. 63 -
67 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25490061102633 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 9 ม.ิย. 63 -
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะศิลปศาสตร์ 25481951102237 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 9 ม.ิย. 63 -

หลักสูตรปรบัปรงุทีร่บัทรำบวนัที ่21 พฤษภำคม , 1 - 16 มิถุนำยน 2563
หลักสูตรทัง้หมดจ ำนวน  116  หลักสูตร



ล ำดบัที่ หน่วยงำน คณะ รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร สำขำวิชำ ประเภท พ.ศ. ระดบักำรศึกษำ วันทีร่บัทรำบ เดมิคือ

หลักสูตรปรบัปรงุทีร่บัทรำบวนัที ่21 พฤษภำคม , 1 - 16 มิถุนำยน 2563
หลักสูตรทัง้หมดจ ำนวน  116  หลักสูตร

69 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 25550021101961 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 9 ม.ิย. 63 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจดัการ 25551701106153 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกจิบริการ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 10 ม.ิย. 63 -
71 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25510061110083 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 10 ม.ิย. 63 -
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ คณะวิทยาการจดัการ 25531551103263 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกจิโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 10 ม.ิย. 63 -
73 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 25521031101813 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 -
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25501611100869 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 -
75 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 25581031100774 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาโท 11 ม.ิย. 63 -
76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25511971101952 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 -
77 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะบริหารธุรกจิ 25551971101372 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 -
78 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 25562801104762 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ (ต่อเนือ่ง) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 -
79 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา วิทยาลัยการดนตรี 25491741102088 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
80 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ 25510021104543 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 -
81 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะศิลปศาสตร์ 25511161102479 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 -
82 วิทยาลัยนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 25551881101877 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 -
83 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะครุศาสตร์ 25481691101349 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 11 ม.ิย. 63 -
84 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25581111101109 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 13 ม.ิย. 63 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
85 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะครุศาสตร์ 25501451108657 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 13 ม.ิย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
86 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25501451108681 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 13 ม.ิย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
87 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25481451107395 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 13 ม.ิย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560)
88 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25501451108679 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 13 ม.ิย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
89 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ 25551661102751 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 13 ม.ิย. 63 -
90 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และส่ือใหม่ 25561661103876 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และส่ือดิจทิัล(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 13 ม.ิย. 63 -
91 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25561511102698 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 13 ม.ิย. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
92 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะบริหารธุรกจิ 25522251108219 หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 13 ม.ิย. 63 -
93 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาการจดัการ 25491511110464 หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 13 ม.ิย. 63 -
94 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25430141100374 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 13 ม.ิย. 63 -
95 สถาบันการพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตยะลา 25482201103168 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาการบริหารจดัการกฬีา หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 15 ม.ิย. 63 -
96 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย คณะบริหารธุรกจิ 25531261101819 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการนวัตกรรมทางธุรกจิ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 15 ม.ิย. 63 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
97 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส านักวิชาจนีวิทยา 25470241101088 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีธุรกจิ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 15 ม.ิย. 63 -
98 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25481451107373 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 15 ม.ิย. 63 -
99 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 25582811102109 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนือ่ง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 15 ม.ิย. 63 -
100 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 25560271100305 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 15 ม.ิย. 63 -
101 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ 25540223203181 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาเอก 15 ม.ิย. 63 -
102 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ 25480131102999 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 15 ม.ิย. 63 -
103 วิทยาลัยนครราชสีมา คณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 25491881101777 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาตรี 15 ม.ิย. 63 -
104 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ 25521661103477 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 15 ม.ิย. 63 -
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 25581951101406 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจทิัล หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 16 ม.ิย. 63 -
106 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Martin de Tours School of Management and Economics 25150741100043 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 16 ม.ิย. 63 -
107 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25510051108675 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการพลังงานและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 16 ม.ิย. 63 -
108 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะบริหารธุรกจิ 25491041111259 หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาโท 16 ม.ิย. 63 -
109 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ 25571701101194 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 16 ม.ิย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
110 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะครุศาสตร์ 25481711109688 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาโท 16 ม.ิย. 63 -
111 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25551671100805 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 ม.ิย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
112 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยาการจดัการ 25521671106718 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการส่ือสารทางธุรกจิ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 ม.ิย. 63 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
113 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25250061100116 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 16 ม.ิย. 63 -
114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ 25550091105107 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจติวิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาเอก 16 ม.ิย. 63 -
115 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 25360171100021 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง 2556 ปริญญาตรี 16 ม.ิย. 63 -
116 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจติรศิลป์ 25450041100184 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 16 ม.ิย. 63 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)


