




ล ำดับที่ หน่วยงำน คณะ รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร สำขำ ประเภท พ.ศ. ระดับกำรศึกษำ วันทีร่ับทรำบ เดิมคือ
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 25600171100095 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 2560 ปริญญาตรี 16 ม.ค. 63 -
2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 25610131100264 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนือ่ง) หลักสูตรใหม่ 2561 ปริญญาตรี 26 ม.ค. 63 -
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 25590151100079 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้าประยกุต์ หลักสูตรใหม่ 2559 ปริญญาโท 27 ม.ค. 63 -
4 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ คณะบริหารธุรกจิ 25621071100062 หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อปุทาน หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 1 ก.พ. 63 -
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25590021100667 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ 2559 ปริญญาตรี 1 ก.พ. 63 -
6 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา คณะวิทยาการจดัการ 25611661100117 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการส่ือสารภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรใหม่ 2561 ปริญญาโท 2 ก.พ. 63 -
7 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาลัยนานาชาติ 25630681100062 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิดิจทิัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาโท 7 ก.พ. 63 -
8 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย 25621441100058 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาเอก 7 ก.พ. 63 -
9 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25630251100037 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 7 ก.พ. 63 -
10 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 25622191600242 หลักสูตรศิลปดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาเอก 7 ก.พ. 63 -
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 25620151600126 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการส่ิงแวดล้อม หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาเอก 8 ก.พ. 63 -
12 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 25622191600247 หลักสูตรศิลปดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาเอก 8 ก.พ. 63 -
13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะเทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 25620091100225 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกจิ หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
14 มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25601701100025 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 2560 ปริญญาโท 8 ก.พ. 63 -
15 มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง คณะวิทยาศาสตร์ 25601611100122 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ 2560 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ 25621952100338 หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกจิการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
17 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ 25620131100048 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาโท 8 ก.พ. 63 -
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 25591911100033 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิต (ต่อเนือ่ง) หลักสูตรใหม่ 2559 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
19 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะศึกษาศาสตร์ 25621371100103 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาโท 13 ก.พ. 63 -
20 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป 25612191100038 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนือ่ง) หลักสูตรใหม่ 2561 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 25610151600348 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ หลักสูตรใหม่ 2561 ปริญญาเอก 13 ก.พ. 63 -
22 วิทยาลัยดุสิตธานี คณะการจดัการโรงแรมและการท่องเที่ยว 25601171100030 หลักสูตรการจดัการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ 2560 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
23 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะศิลปศาสตร์ 25590541100099 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีส่ือสารธุรกจิ หลักสูตรใหม่ 2559 ปริญญาตรี 14 ก.พ. 63 -
24 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ วิทยาลัยการแพทยบ์ูรณาการ 25611031100042 หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2561 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 -
25 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 25630231100023 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 -
26 มหาวิทยาลัยราชภฏัอดุรธานี คณะเทคโนโลยี 25621691100066 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 -
27 วิทยาลัยเทคโนโลยจีติรลดา คณะเทคโนโลยดิีจทิัล 25632671100025 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ 2563 ปริญญาตรี 19 ก.พ. 63 -
28 มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอด็ คณะครุศาสตร์ 25621581600032 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรใหม่ 2562 ปริญญาเอก 19 ก.พ. 63 -
29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 25550171600046 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยกุต์ หลักสูตรใหม่ 2555 ปริญญาเอก 19 ก.พ. 63 -
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ล ำดับที่ หน่วยงำน คณะ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สำขำ ประเภท พ.ศ. ระดับกำรศึกษำ วันที่รับทรำบ เดิมคือ
1 มหาวทิยาลัยอสัสัมชัญ บัณฑิตวทิยาลัยการจดัการเทคโนโลยีขั้นสูง 25500741108041 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาและการจดัการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาเอก 16 ม.ค. 63 -
2 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ 25531441101584 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 ม.ค. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจดัการ 25480211106971 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาเอก 16 ม.ค. 63 -
4 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม คณะวทิยาการสารสนเทศ 25500211108119 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 16 ม.ค. 63 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
5 มหาวทิยาลัยนเรศวร คณะบริหารธรุกจิ เศรษฐศาสตร์ และการส่ือสาร 25500201108219 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 17 ม.ค. 63 -
6 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25501441102604 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเวบ็ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 22 ม.ค. 63 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเวบ็ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
7 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ 25531441101606 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 22 ม.ค. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
8 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ 25471441100902 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 22 ม.ค. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
9 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้1 วทิยาลัยเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 25582741102359 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกลเรือ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 24 ม.ค. 63 -
10 มหาวทิยาลัยวงษช์วลิตกลุ คณะศึกษาศาสตร์ 25561071101889 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 24 ม.ค. 63 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
11 มหาวทิยาลัยวงษช์วลิตกลุ คณะนิติศาสตร์ 25271071100122 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 24 ม.ค. 63 -
12 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาลัยเพาะช่าง 25501951102162 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาหัตถศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 24 ม.ค. 63 -
13 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 25501951102285 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 24 ม.ค. 63 -
14 วทิยาลัยเชียงราย คณะบริหารธรุกจิ 25531821101272 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ หลักสูตรปรับปรุง 2558 ปริญญาตรี 26 ม.ค. 63 -
15 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 25511951101836 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 26 ม.ค. 63 -
16 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาลัยเพาะช่าง 25481951102136 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 26 ม.ค. 63 -
17 มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง คณะวทิยาการจดัการ 25571611104052 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 26 ม.ค. 63 -
18 สถาบันการพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วทิยาเขตยะลา 25532201104547 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษาส าหรับเด็กพเิศษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 26 ม.ค. 63 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
19 สถาบันการพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 25482201100604 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 26 ม.ค. 63 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
20 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 25541951101345 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 26 ม.ค. 63 -
21 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25551971101462 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 26 ม.ค. 63 -
22 วทิยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25581141100214 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือดิจทิัล หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 27 ม.ค. 63 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2558)
23 มหาวทิยาลัยรังสิต คณะนิติศาสตร์ 25450681100681 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 27 ม.ค. 63 -
24 มหาวทิยาลัยรังสิต คณะบริหารธรุกจิ 25580681101203 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาโท 27 ม.ค. 63 -
25 มหาวทิยาลัยรังสิต คณะบริหารธรุกจิ 25480681104857 หลักสูตรการจดัการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาโท 27 ม.ค. 63 -
26 สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 25522191106637 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 27 ม.ค. 63 -
27 มหาวทิยาลัยทักษณิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25520221105389 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 27 ม.ค. 63 -
28 มหาวทิยาลัยทักษณิ คณะวทิยาศาสตร์ 25480221105082 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 27 ม.ค. 63 -
29 มหาวทิยาลัยทักษณิ คณะศึกษาศาสตร์ 25480221106825 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 27 ม.ค. 63 -
30 มหาวทิยาลัยทักษณิ คณะวทิยาศาสตร์ 25480221105104 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 27 ม.ค. 63 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
31 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25501941102789 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 27 ม.ค. 63 -
32 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 25480151109706 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาเอก 27 ม.ค. 63 -
33 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาลัยเพาะช่าง 25521951103784 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาจติรกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 27 ม.ค. 63 -
34 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 25501951102241 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 27 ม.ค. 63 -
35 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 25561951100403 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรอาคาร หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 27 ม.ค. 63 -
36 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 25501951102239 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 27 ม.ค. 63 -
37 มหาวทิยาลัยรังสิต วทิยาลัยนวตักรรมสังคม 25490681104678 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคมธรุกจิและการเมือง หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาโท 31 ม.ค. 63 -
38 มหาวทิยาลัยรังสิต คณะบริหารธรุกจิ 25430681101375 หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาโท 1 ก.พ. 63 -
39 มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวเิทศศึกษา 25540101101981 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวเิทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2558 ปริญญาตรี 1 ก.พ. 63 -
40 มหาวทิยาลัยสยาม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25511811102494 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 1 ก.พ. 63 -
41 มหาวทิยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25501651103812 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 2 ก.พ. 63 -
42 มหาวทิยาลัยวงษช์วลิตกลุ คณะศึกษาศาสตร์ 25561071102251 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 2 ก.พ. 63 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
43 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ คณะมนุษยศาสตร์ 25370091100361 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 2 ก.พ. 63 -
44 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 25420171101041 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 2 ก.พ. 63 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
45 มหาวทิยาลัยทักษณิ คณะศึกษาศาสตร์ 25490221105307 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการวดัและประเมินทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 2 ก.พ. 63 -
46 มหาวทิยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 25541651101904 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาธรุกจิการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 2 ก.พ. 63 -
47 มหาวทิยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 25541651101915 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 2 ก.พ. 63 -
48 มหาวทิยาลัยสวนดุสิต คณะวทิยาการจดัการ 25561651101423 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิค้าปลีก หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 2 ก.พ. 63 -
49 มหาวทิยาลัยคริสเตียน คณะสหวทิยาการ 25490591104702 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาเอก 2 ก.พ. 63 -
50 มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี คณะวทิยาการคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 25521601105912 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาตรี 2 ก.พ. 63 -
51 มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 25521601107249 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 3 ก.พ. 63 -
52 มหาวทิยาลัยวงษช์วลิตกลุ คณะบริหารธรุกจิ 25521071109682 หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 4 ก.พ. 63 -
53 มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ 25571221104249 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 4 ก.พ. 63 -
54 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 25450051100433 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 7 ก.พ. 63 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
55 มหาวทิยาลัยรังสิต วทิยาลัยนวตักรรมสังคม 25500681105647 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคมธรุกจิและการเมือง หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาเอก 7 ก.พ. 63 -
56 มหาวทิยาลัยรังสิต วทิยาลัยดนตรี 25520681103309 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 7 ก.พ. 63 -
57 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวทิยาการจดัการ 25481441101116 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 7 ก.พ. 63 -
58 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25470051100356 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 7 ก.พ. 63 -
59 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวทิยาการจดัการ 25481441102409 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 7 ก.พ. 63 -
60 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25560051101651 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 7 ก.พ. 63 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาองักฤษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)

หลักสูตรปรับปรุงรับทรำบตั้งแตว่นัที่ 16 มกรำคม 2563 - 19 กุมภำพันธ์ 2563
หลักสูตรทั้งหมดจ ำนวน  180  หลักสูตร



ล ำดับที่ หน่วยงำน คณะ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สำขำ ประเภท พ.ศ. ระดับกำรศึกษำ วันที่รับทรำบ เดิมคือ

หลักสูตรปรับปรุงรับทรำบตั้งแตว่นัที่ 16 มกรำคม 2563 - 19 กุมภำพันธ์ 2563
หลักสูตรทั้งหมดจ ำนวน  180  หลักสูตร

61 มหาวทิยาลัยศรีปทุม คณะบริหารธรุกจิ 25600541100772 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 7 ก.พ. 63 -
62 มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ 25571701101205 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานาฏศิลป์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 7 ก.พ. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานาฏศิลป์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
63 มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ 25571701101183 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 7 ก.พ. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
64 มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเกต็ คณะวทิยาการจดัการ 25551551103445 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 7 ก.พ. 63 -
65 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25470051100389 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 7 ก.พ. 63 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ (ภาคภาษาองักฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
66 มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25541681100783 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรีศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 7 ก.พ. 63 -
67 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ 25471441100957 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 7 ก.พ. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
68 สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 25522191106705 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 8 ก.พ. 63 -
69 สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 25532191104794 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิานาฏศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 8 ก.พ. 63 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิานาฏศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
70 มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ 25481701104603 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
71 มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ 25481701109676 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาโท 8 ก.พ. 63 -
72 มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คณะครุศาสตร์ 25571411105049 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาเอก 8 ก.พ. 63 -
73 มหาวทิยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ 25471221102156 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิสากล หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษธรุกจิ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
74 มหาวทิยาลัยวงษช์วลิตกลุ คณะศึกษาศาสตร์ 25561071101856 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
75 มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ 25481701105661 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
76 มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ 25571701101172 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
77 มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ 25571701101216 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
78 มหาวทิยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี คณะครุศาสตร์ 25541711104184 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
79 มหาวทิยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี คณะครุศาสตร์ 25501711111413 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
80 มหาวทิยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี คณะครุศาสตร์ 25501711108263 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาพเิศษและคอมพวิเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
81 มหาวทิยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี คณะครุศาสตร์ 25501711108263 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาพเิศษ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาพเิศษและคอมพวิเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
82 มหาวทิยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี คณะครุศาสตร์ 25501711110478 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
83 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ 25431441101493 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง 2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 8 ก.พ. 63 -
84 มหาวทิยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 25501711100242 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
85 มหาวทิยาลัยศรีปทุม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25360541100213 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
86 มหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 25570541100262 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการบริการธรุกจิเรือส าราญ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
87 มหาวทิยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25510541100952 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
88 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 25571671100109 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการจดัการวศิวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
89 มหาวทิยาลัยขอนแกน่ คณะเทคโนโลยี 25430031101406 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
90 มหาวทิยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ 25430541100492 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
91 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 25440051100149 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
92 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 25470051100345 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
93 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 25521991102596 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีและการออกแบบภูมิทัศน์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตร พ.ศ. 2555)
94 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 25470051100301 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
95 มหาวทิยาลัยพายัพ คณะบริหารธรุกจิ 25490531105853 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
96 มหาวทิยาลัยทักษณิ คณะศึกษาศาสตร์ 25470221102436 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 8 ก.พ. 63 -
97 มหาวทิยาลัยทักษณิ คณะศึกษาศาสตร์ 25490221105206 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
98 มหาวทิยาลัยทักษณิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมกบัคณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยทักษณิ 25410221100562 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 8 ก.พ. 63 -
99 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 25400051100189 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
100 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาลัยเพาะช่าง 25481951102158 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาเคร่ืองประดับอญัมณีและโลหะรูปพรรณ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาเคร่ืองป้นดินเผา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
101 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25551971101451 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอตุสาหการ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
102 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม คณะวทิยาการสารสนเทศ 25510211107176 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือนฤมิต หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์แอนิเมชันและเกม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
103 มหาวทิยาลัยวงษช์วลิตกลุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25501071107452 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
104 มหาวทิยาลัยทักษณิ คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน 25470221102076 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพชืศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
105 มหาวทิยาลัยทักษณิ คณะเทคโนโลยีและการพฒันาชุมชน 25470221102087 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
106 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะเกษตรเเละอตุสาหกรรมเกษตร 25501671101878 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
107 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 25481991105797 หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2558 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
108 มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเกต็ วทิยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ 25521551106041 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
109 มหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธานี คณะครุศาสตร์ 25551691102517 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 8 ก.พ. 63 -
110 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม คณะวทิยาการจดัการ 25501521101635 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2556)
111 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม คณะครุศาสตร์ 25481521101846 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
112 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม คณะครุศาสตร์ 25481521101791 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
113 มหาวทิยาลัยเนชั่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 25521311106617 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
114 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวชิาสารสนเทศศาสตร์ 25540231102367 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 8 ก.พ. 63 -
115 มหาวทิยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ 25500201111933 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 8 ก.พ. 63 -
116 มหาวทิยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 25490201111368 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาโท 8 ก.พ. 63 -
117 มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเกต็ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25561551101545 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 10 ก.พ. 63 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
118 มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเกต็ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25511551106602 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 10 ก.พ. 63 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
119 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวชิาการจดัการ 25490231104285 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 10 ก.พ. 63 -
120 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25480051109032 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาองักฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 10 ก.พ. 63 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (สองสถาบัน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
121 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25540051104549 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรภาษาองักฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 10 ก.พ. 63 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรสองสถาบัน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
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ล ำดับที่ หน่วยงำน คณะ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สำขำ ประเภท พ.ศ. ระดับกำรศึกษำ วันที่รับทรำบ เดิมคือ

หลักสูตรปรับปรุงรับทรำบตั้งแตว่นัที่ 16 มกรำคม 2563 - 19 กุมภำพันธ์ 2563
หลักสูตรทั้งหมดจ ำนวน  180  หลักสูตร

122 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25450051102356 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาองักฤษ) (หลักสูตรสองสถาบัน) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 10 ก.พ. 63 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี (สองสถาบัน) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
123 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25520051102815 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเพื่อการพฒันายั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 10 ก.พ. 63 -
124 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25570051100223 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 10 ก.พ. 63 -
125 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 25511951103423 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
126 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 25541951101367 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
127 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวทิยาการจดัการ 25481441102433 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
128 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ 25471441100913 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
129 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ วทิยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 25560051101649 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนิเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
130 สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ วทิยาลัยนานาชาติ 25592501100036 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
131 มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คณะครุศาสตร์ 25541411100489 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 หลักสูตรครุศาสตรบัญฑิต สาขาวชิาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
132 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 25570151100696 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมไฟฟา้และอตัโนมัติ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมการวดัคุมและอตัโนมัติ (หลักสูตร พ.ศ. 2557)
133 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 25511951103401 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการงานกอ่สร้าง หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
134 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 25510051108528 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกจิ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาเอก 13 ก.พ. 63 -
135 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาลัยเพาะช่าง 25481951102147 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
136 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 25511951103412 หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมอตุสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
137 มหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ คณะครุศาสตร์ 25561581101278 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
138 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาลัยเพาะช่าง 25531951101851 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
139 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาลัยเพาะช่าง 25421951100508 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะภาพพมิพ์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
140 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาลัยเพาะช่าง 25501951102195 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะการถ่ายภาพ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
141 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาลัยเพาะช่าง 25501951102184 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาประติมากรรมไทย หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
142 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 25560051102731 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์การจดัการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 13 ก.พ. 63 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์การจดัการ (หลักสูตร พ.ศ. 2556)
143 มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะวทิยาการจดัการ 25471541100723 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
144 มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25501611100882 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการพฒันาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
145 มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 25491611100982 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
146 มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี คณะครุศาสตร์ 25491601106932 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2559 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
147 มหาวทิยาลัยการจดัการและเทคโนโลยีอสีเทิร์น คณะรัฐศาสตร์ 25451281101813 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2556)
148 มหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี คณะอญัมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ 25521601104696 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 13 ก.พ. 63 -
149 มหาวทิยาลัยศรีปทุม คณะดิจทิัลมีเดีย 25540541100314 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบกราฟกิ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 14 ก.พ. 63 -
150 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25450051100332 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรภาษาองักฤษ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 14 ก.พ. 63 -
151 มหาวทิยาลัยศรีปทุม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 25480541100734 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 14 ก.พ. 63 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
152 มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25571511102205 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพชื หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 14 ก.พ. 63 -
153 มหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาลัยการบินและคมนาคม 25590541100782 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการความปลอดภัยการบิน หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 14 ก.พ. 63 -
154 มหาวทิยาลัยศรีปทุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25470541100755 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 14 ก.พ. 63 -
155 มหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาลัยนานาชาติ 25560541101824 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาธรุกจิการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 14 ก.พ. 63 -
156 มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช สาขาวชิารัฐศาสตร์ 25480111105956 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการเมืองการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 14 ก.พ. 63 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
157 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 25520051100633 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิากฎหมายธรุกจิ (ภาคภาษาองักฤษ) หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 14 ก.พ. 63 -
158 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25471441101431 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 -
159 มหาวทิยาลัยรังสิต วทิยาลัยนิเทศศาสตร์ 25490681106063 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาเอก 16 ก.พ. 63 -
160 มหาวทิยาลัยรังสิต คณะเทคโนโลยีอาหาร 25300681100109 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 -
161 มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 25481441102488 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 -
162 สถาบันการพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 25532201105177 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
163 สถาบันการพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 25382201100478 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสุขศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสุขศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
164 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาลัยเพาะช่าง 25481951102125 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาประติมากรรม หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 -
165 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ คณะวศิวกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร 25570131103236 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาเอก 16 ก.พ. 63 -
166 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาลัยเพาะช่าง 25501951102173 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวชิาจติรกรรมไทย หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 -
167 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วทิยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 25560151104363 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมเพื่อธรุกจิและอตุสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาโท 16 ก.พ. 63 -
168 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 25510151107899 หลักสูตรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 16 ก.พ. 63 -
169 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วทิยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 25510151107877 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีวศิวกรรมการกอ่สร้าง หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาโท 16 ก.พ. 63 -
170 วทิยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา คณะบริหารธรุกจิ 25631141100215 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาธรุกจิการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2563 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 -
171 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 25460171101078 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 -
172 มหาวทิยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟกิ คณะศาสนศึกษา 25511291109696 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 -
173 วทิยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25531141104988 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธรุกจิ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 -
174 มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี คณะวทิยาศาสตร์ 25390181100161 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟสิิกส์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 -
175 มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี คณะวทิยาศาสตร์ 25540181100764 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 16 ก.พ. 63 -
176 วทิยาลัยดุสิตธานี คณะอตุสาหกรรมบริการ 25531171103079 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 19 ก.พ. 63 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
177 วทิยาลัยดุสิตธานี คณะอตุสาหกรรมบริการ 25531171103057 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2562 ปริญญาตรี 19 ก.พ. 63 -
178 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ คณะเศรษฐศาสตร์ 25520131104221 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่ิงแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 19 ก.พ. 63 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
179 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ 25500131103306 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ หลักสูตรปรับปรุง 2560 ปริญญาตรี 19 ก.พ. 63 -
180 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะอตุสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 25481951102272 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ หลักสูตรปรับปรุง 2561 ปริญญาตรี 19 ก.พ. 63 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)




