
                  3. ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท
                  4. ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  12,600  บาท

                  1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท
                  2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท

                  วิทยาลัยการพาณิชยนาวี   วิทยาพาณิชยศาสตร  และสถาบันสมทบ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และศนูยฝกพาณิชยนาวี  กรมเจาทา 

10.  มหาวิทยาลัยบูรพา
                                         มีคณะวิชาทั้งหมด  13  คณะ คือ   คณะพยาบาลศาสตร   คณะแพทยศาสตร   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   คณะวิทยาศาสตร   
                  คณะวิศวกรรมศาสตร   คณะศิลปกรรมศาสตร   คณะศึกษาศาสตร   คณะสาธารณสุขศาสตร   บัณฑิตวิทยาลัย   วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ    

                                          กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา  มีดังนี้

มบ.- 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต การบริหารการพยาบาล การพยาบาล, การบริหารการพยาบาล
2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล, พยาบาลศาสตร
3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล, พยาบาลศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล
5 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
6 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล การพยาบาล, การบริหารการพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก แพทยศาสตร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ
2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร สื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร
4 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร,

การจัดการทรัพยากรมนุษย
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ, การจัดการโรงแรม
7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด
8 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

คณะพยาบาลศาสตร

คณะแพทยศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มบ.- 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร, 

การบริหารงานบุคคล
10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ, การบริหาร,

การบริหารงานบุคคล
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

11 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี
12 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
13 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจพาณิชยนาวี บริหารธุรกิจ, ธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
14 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
15 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การบัญชี
16 ปริญญาบัญชีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
17 ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การบัญชี
18 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารทั่วไป การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,

บริหารรัฐกิจ, การบริหารทั่วไป
19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา จิตวิทยา
20 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต แผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร แผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
21 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน มนุษยศาสตร, พัฒนาชุมชน, พัฒนาสังคม
22 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
23 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาเกาหลี
24 ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาจีน

มบ.- 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
25 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาญี่ปุน
26 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาไทย
27 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
28 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศาสนาและปรัชญา มนุษยศาสตร, ศาสนาและปรัชญา
29 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตร
30 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร
31 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย การบริหาร, บริหารธุรกิจ,

การจัดการทรัพยากรมนุษย
32 ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย การบริหาร, บริหารธุรกิจ,

การจัดการทรัพยากรมนุษย
33 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
34 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารทั่วไป การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,

บริหารรัฐกิจ, การบริหารทั่วไป
35 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยศึกษา มนุษยศาสตร, ไทยศึกษา
36 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ คอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร

มบ.- 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเกษตร, การประมง, การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางทะเล วิทยาศาสตรทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล
10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอัญมณี เทคโนโลยีอัญมณี
11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
12 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสเครื่องมือวัด ฟสิกส, ฟสิกสเครื่องมือวัด หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
13 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร ภูมิศาสตร
14 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร-เทคโนโลยีอัญมณี วัสดุศาสตร, วัสดุศาสตร-เทคโนโลยีอัญมณี
16 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วาริชศาสตร วิทยาศาสตรทางทะเล, วาริชศาสตร
17 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
18 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย
19 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหาร การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร
20 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ
21 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อัญมณีและเครื่องประดับ อัญมณีและเครื่องประดับ

มบ.- 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
22 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
23 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา คณิตศาสตร, คณิตศาสตรศึกษา
24 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี เคมี
25 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีศึกษา เคมี, เคมีศึกษา
26 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาศึกษา ชีววิทยา, ชีววิทยาศึกษา
27 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสศึกษา ฟสิกส, ฟสิกสศึกษา
28 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วาริชศาสตร วิทยาศาสตรทางทะเล, วาริชศาสตร
29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ ชีววิทยา, วิทยาศาสตรชีวภาพ
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร,

เทคโนโลยีการอาหาร,
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
32 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
33 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ
34 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ
35 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
36 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร

มบ.- 6



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานวิศวกรรม การบริหารงานวิศวกรรม หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต เซรามิกส ศิลปกรรม, เซรามิกส
2 ปริญญาศิลปกรรมบัณฑิต ดุริยางคศาสตร ดนตรี, ดุริยางคศิลป, ดุริยางศาสตร
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบเครื่องประดับ ศิลปกรรม, การออกแบบเครื่องประดับ
4 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม
5 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เซรามิกส ศิลปกรรม, เซรามิกส
6 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร ดนตรี, ดุริยางคศิลป, ดุริยางคศาสตร
7 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นิเทศศิลป ศิลปกรรม, ศิลปประยุกต, นิเทศศิลป
8 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม, ภาพพิมพ
9 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ดุริยางคศาสตร ดนตรี, ดุริยางคศิลป, ดุริยางคศาสตร

1 ปริญญาการศึกษาบณัฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา
2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย
3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เคมี การศึกษา, เคมี
5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

มบ.- 7



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ดุริยางคศึกษา การศึกษา, ดนตรี, ดุริยางคศิลป, 

ดุริยางคศึกษา
หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

7 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ดุริยางคศึกษา การศึกษา,ดนตรี, ดุริยางคศิลป,
ดุริยางคศึกษา

8 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา
9 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
10 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
11 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
12 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร การศึกษา,

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
13 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส
14 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, ภาษาไทย
15 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, ภาษาอังกฤษ
16 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร,

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
17 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-เคมี การศึกษา, เคมี, วิทยาศาสตร-เคมี
18 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร-ชีววิทยา
19 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส, วิทยาศาสตร-ฟสิกส
20 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา
21 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา, การสอน

มบ.- 8



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
22 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา
23 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษานอกระบบ การศึกษา, การศึกษานอกระบบ
24 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว การศึกษา, จิตวิทยาการแนะแนว
25 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา
26 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน
27 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา
28 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย-

และการกีฬา
พลศึกษา,
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

29 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการใหคําปรึกษา จิตวิทยา, จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา
31 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีวิจัยทางการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีวิจัยทางการศึกษา
32 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา
33 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย-

และการกีฬา
วิทยาศาสตรการกีฬา,
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร,
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สาธารณสุขศาสตร, สุขศึกษา
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร, สุขศึกษา,

สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
เดิมชื่อสาขาวิชาสุขศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร

มบ.- 9



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สาธารณสุขศาสตร, สิ่งแวดลอม,

อนามัยสิ่งแวดลอม
5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
6 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขศาสตร
7 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
8 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการ-
และการประเมินโครงการ

ไมระบุสาขาวิชาเอก การจัดการและการประเมินโครงการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีภูมิศาสตร ภูมิศาสตร, เทคโนโลยีภูมิศาสตร

1 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจพาณิชยนาวี บริหารธุรกิจ, ธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการเดินเรือ วิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร 5 ป)
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการขนสงและโลจิสติกส การจัดการการขนสงและโลจิสติกส

1 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด
2 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชีบริหาร บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การบัญชีบริหาร
3 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ, ธุรกิจระหวางประเทศ

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

วิทยาลัยการพาณิชยนาวี

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร

มบ.- 10



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก บริหารธุรกิจ สําหรับผูบริหาร
5 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก บริหารธุรกิจ

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการเดินเรือ วิทยาการเดินเรือ เดิมหลักสูตร 4 ป ตอมาปรับเปน
หลักสูตร 5 ป

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   ชลบุรี    (สถาบันสมทบ)

ศูนยฝกพาณิชยนาวี   กรมเจาทา    (สถาบันสมทบ)

มบ.- 11


