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

หลักสูตรปรับปรุงที่รับทรำบตั้งแต่วันที่ 14 - 31 พฤษภำคม 2563
หลักสูตรทั้งหมดจ ำนวน  181  หลักสูตร

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

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

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

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