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

หลักสูตรปรบัปรงุรบัทรำบตัง้แตว่นัที ่16 มีนำคม 2563 - 26 เมษำยน 2563
หลักสูตรทัง้หมดจ ำนวน  442  หลักสูตร

326 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25501541100478 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาตรี 15 เม.ย. 63 -
327 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ 25521661102329 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 15 เม.ย. 63 -
328 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์ 25470681101921 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาโท 15 เม.ย. 63 -
329 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะครุศาสตร์ 25571391105251 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 15 เม.ย. 63 -
330 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บัณฑิตวิทยาลัยมนุษยศึกษา 25550741105436 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาเอก 15 เม.ย. 63 -
331 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บัณฑิตวิทยาลัยมนุษยศึกษา 25550741105447 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาโท 15 เม.ย. 63 -
332 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25520161105451 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาตรี 16 เม.ย. 63 -
333 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ 25450141100534 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 16 เม.ย. 63 -
334 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครุศาสตร์ 25491531106383 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 เม.ย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
335 มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25491771101349 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 16 เม.ย. 63 -
336 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครุศาสตร์ 25491531103479 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 เม.ย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับรุง พ.ศ. 2561)
337 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกบั คณะครุศาสตร์ 25541671101208 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 เม.ย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับรุง พ.ศ. 2559)
338 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คณะวิทยาการจดัการ 25521611102223 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และธุรกจิระหว่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 เม.ย. 63 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิขาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
339 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25431161100827 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 16 เม.ย. 63 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ (หลักสูตรปรับรุง พ.ศ. 2555)
340 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25561731101747 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 เม.ย. 63 -
341 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 25560161104206 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 16 เม.ย. 63 -
342 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25511741102856 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 16 เม.ย. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
343 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 25510161106732 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 16 เม.ย. 63 -
344 วิทยาลัยนครราชสีมา คณะเทคนิคการแพทย์ 25511881101625 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 16 เม.ย. 63 -
345 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25511071101041 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 16 เม.ย. 63 -
346 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะครุศาสตร์ 25491691101712 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 17 เม.ย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
347 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครุศาสตร์ 25571531100328 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 17 เม.ย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
348 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25531671101782 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 17 เม.ย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
349 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ คณะเกษตรศาสตร์ 25430031101564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 17 เม.ย. 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาโรคพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
350 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 25550021106448 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 17 เม.ย. 63 -
351 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25430021100257 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 17 เม.ย. 63 -
352 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25470021101804 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 17 เม.ย. 63 -
353 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25511761105907 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 17 เม.ย. 63 -
354 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ คณะบริหารธุรกจิ 25461071101135 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 17 เม.ย. 63 -
355 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี คณะวิทยาการจดัการ 25511601109228 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาตรี 17 เม.ย. 63 -
356 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง4 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 25572721104281 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนือ่ง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 18 เม.ย. 63 -
357 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25561571100524 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 19 เม.ย. 63 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม (หลักสูตรปับปรุง พ.ศ.2556)
358 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ คณะวิทยาศาสตร์ 25360031100069 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจลุชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 19 เม.ย. 63 -
359 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25450031100069 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 19 เม.ย. 63 -
360 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25471591103182 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 19 เม.ย. 63 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
361 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะนิติศาสตร์ 25471561103436 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 19 เม.ย. 63 -
362 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ คณะวิทยาศาสตร์ 25510031100235 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง 2555 ปริญญาเอก 19 เม.ย. 63 -
363 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 25451031102557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 20 เม.ย. 63 -
364 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ คณะเภสัชศาสตร์ 25460031101815 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 20 เม.ย. 63 -
365 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 25510161106225 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 20 เม.ย. 63 -
366 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ คณะเภสัชศาสตร์ 25470031102615 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 20 เม.ย. 63 -
367 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร 25520161105991 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการความปลอดภัยอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 20 เม.ย. 63 -
368 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์ 25490161105604 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 20 เม.ย. 63 -
369 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25510161106629 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาเอก 20 เม.ย. 63 -
370 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจดัการ 25511761105986 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 20 เม.ย. 63 -
371 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25511761105918 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 20 เม.ย. 63 -
372 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25511761106144 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 20 เม.ย. 63 -
373 มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 25550681100827 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 -
374 มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยการออกแบบ 25300681100133 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
375 มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยการออกแบบ 25510681109711 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและส่ือทัศนภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
376 มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจทิัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 25370681100175 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 -
377 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Martin de Tours School of Management and Economics 25500741106904 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 -
378 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Martin de Tours School of Management and Economics 25480741100883 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 -
379 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี 25481441102534 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 -
380 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 25490231105038 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจนี หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 -
381 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์และการจดัการการท่องเที่ยว 25530511101715 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกจิสายการบิน หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 -
382 มหาวิทยาลัยขอนแกน่ คณะเทคนิคการแพทย์ 25330031100011 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 -
383 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาการสารสนเทศ 25510211107209 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 -
384 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ 25580221101538 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
385 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25491671102395 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
386 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25491671102384 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559)
387 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25531671101793 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559)
388 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 25481431100171 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาเอก 21 เม.ย. 63 -
389 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์และการจดัการการท่องเที่ยว 25240511100025 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 -
390 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ 25400201100849 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 -
391 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25571531100352 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 21 เม.ย. 63 -




