
                       มีคณะวิชาทั้งหมด  6  คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสต
            คณะสาธารณสุขศาสตร

                       การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยบูรพา  มีดังนี้

                      1. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                      2. ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

                      3. ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  10,600  บาท

7. มหาวิทยาลัยบูรพา

มบ. 1 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาล การพยาบาล เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล
3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
4 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลชุมชน การพยาบาล, การพยาบาลชุมชน
5 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล การบริหาร, การพยาบาลชุมชน
6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูใหญ การพยาบาล, การพยาบาลผูใหญ
7 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลครอบครัว, การพยาบาล
8 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูสูงอายุ การพยาบาล, การพยาบาลผูสูงอายุ

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต - สื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร
2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารโรงแรม บริหารธุรกิจ, การบริหารโรงแรม
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารโรงแรม บริหารธุรกิจ, การบริหารโรงแรม (หลักสูตร 4 ป และ ตอเนื่อง 2 ป)
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, การตลาด, พาณิชยศาสตร (หลักสูตร 4 ป และ ตอเนื่อง 2 ป)
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 2 ป)
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร,

การบริหารงานบุคคล
(หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 2 ป)

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา จิตวิทยา

คณะพยาบาลศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มบ. 2 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม
10 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นิเทศศิลป ศิลปกรรม, นิเทศศิลป, ศิลปประยุกต
11 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม, ภาพพิมพ
12 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เซรามิกส ศิลปกรรม, เซรามิกส
13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, 

ภาษาไทย
14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะ ศิลปะ, ศิลปกรรม เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เริ่มใช

ปการศึกษา 2534
15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, 

ภาษาอังกฤษ
16 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, 

ภาษาญี่ปุน
17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน
18 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
19 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ-การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
20 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ-การตลาด บริหารธุรกิจ, การตลาด, พาณิชยศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
21 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, 

ภาษาจีน
22 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต - เศรษฐศาสตร
23 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - บริหารธุรกิจ

มบ. 3 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
24 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร, บริหารรัฐกิจ, 

การบริหาร, นโยบายสาธารณะ
25 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, 

ภาษาไทย
26 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
27 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร-เทคโนโลยีอัญมณี วัสดุศาสตร, วัสดุศาสตร-เทคโนโลยีอัญมณี
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา, ชีววิทยา
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ, คณิตศาสตร
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วาริชศาสตร วาริชศาสตร, วิทยาศาสตรทางทะเล
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช

ปการศึกษา 2534

คณะวิทยาศาสตร

มบ. 4 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช

ปการศึกษา 2534
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตรการอาหาร,

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร ภูมิศาสตร, มนุษยศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วาริชศาสตร วาริชศาสตร, วิทยาศาสตรทางทะเล
18 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี เคมี
19 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นิเทศศิลป ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต, นิเทศศิลป
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม, ภาพพิมพ
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม
4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เซรามิกส ศิลปกรรม, เซรามิกส
5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร ดุริยางคศิลป

คณะศิลปกรรมศาสตร

มบ. 5 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ฟสิกส การศึกษา, วิทยาศาสตร, ฟสิกส เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา, วิทยาศาสตร, 
คณิตศาสตร

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา, วิทยศาสตร, ชีววิทยา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา
5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,

เทคโนโลยีทางการศึกษา
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, ภาษาไทย, 
อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

7 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, ภาษาอังกฤษ,
อักษรศาสตร, มนุษยศาสตร

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

8 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร การศึกษา, มนุษยศาสตร,
บรรณารักษศาสตร

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

9 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ธุรกิจศึกษา(การตลาด) การศึกษา, ธุรกิจศึกษา, บริหารธุรกิจ เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

10 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-เคมี การศึกษา, วิทยาศาสตร, เคมี เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

คณะศึกษาศาสตร

มบ. 6 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-เกษตร การศึกษา,

วิทยาศาสตรที่ใชในการเกษตร,
วิทยาศาสตร-เกษตร

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

12 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ การศึกษา,
วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

13 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

14 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คหกรรมศาสตร การศึกษา, คหกรรมศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

15 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ธุรกิจศึกษา(บัญชี) การศึกษา, ธุรกิจศึกษา, บริหารธุรกิจ เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

16 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

17 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปศึกษา, ศิลปกรรม เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

18 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา
20 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช

ปการศึกษา 2534

มบ. 7 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
21 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, ภาษาไทย, 

มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

22 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษานอกระบบ การศึกษา, การศึกษานอกระบบ

23 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหาร,
การบริหารการศึกษา

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

24 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

25 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

26 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว การศึกษา, จิตวิทยาการแนะแนว เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

27 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

28 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว. เริ่มใช
ปการศึกษา 2534

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการใหคําปรึกษา จิตวิทยาการใหคําปรึกษา

30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย-
และการกีฬา

วิทศาสตรการกีฬา, พลศึกษา,
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

31 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สุขศึกษา
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม อนามัยสิ่งแวดลอม
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด
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