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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




