1

ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะการจัดการและการทองเที่ยว
(Faculty of Management and Tourism)
ปริญญาตรี

25490191106441

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
บช.บ.
B.Acc.

๑/๒๕๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๔
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔

ปริญญาตรี

25490191106406

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
Program

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
บธ.บ.
B.B.A.

๑/๒๕๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๔
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔

ปริญญาตรี

25450191102104

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
พ.ศ. ๒๕๖๔
Bachelor of Business Administration
Program in Tourism and Hospitality
Management

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวและบริการ)
Bachelor of Business Administration
(Tourism and Hospitality Management)
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
บริการ)
B.B.A. (Tourism and Hospitality
Management)

๑/๒๕๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๔
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔

ปริญญาโท

25540191105129

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการทองเที่ยวระหวางประเทศ
Master of Management Program in
International Tourism Management

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๐

การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการการทองเที่ยว
ระหวางประเทศ)
Master of Management (International
Tourism Management)
กจ.ม. (การจัดการการทองเที่ยวระหวางประเทศ)
M.M. (International Tourism Management)

1/25๖๐

ปริญญาโท

25500191110582

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
Master of Accountancy Program

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีมหาบัณฑิต
Master of Accountancy
บช.ม.
M.Acc.

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐
๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

2

ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ปริญญาโท

25580191101221

ปริญญาเอก

25570191102041 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration

Doctor of Philosophy Program in
Management

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
บธ.ม.
M.B.A.

๑/๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การจัดการ)
Doctor of Philosophy (Mamagement)
ปร.ด. (การจัดการ)
Ph.D. (Management)

1/25๖๒

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

3

ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
(Faculty of Abhaibhubejhr Thai
Traditional Medicine)
ปริญญาตรี

25500191106251

หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
Bachelor of Applied Thai Traditional
Medicine Program in Applied Thai
Traditional Medicine

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต (การแพทย
แผนไทยประยุกต)
Bachelor of Applied Thai Traditional
Medicine (Applied Thai Traditional
Medicine)
พทป.บ. (การแพทยแผนไทยประยุกต)
B.ATM. (Applied Thai Traditional Medicine)

ปริญญาตรี

25550191106155

หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา
การแพทยแผนไทย
Bachelor of Thai Traditional Medicine
Program in Thai Traditional Medicine

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๐

การแพทยแผนไทยบัณฑิต (การแพทยแผนไทย)
1/25๖๐
Bachelor of Thai Traditional Medicine (Thai
Traditional Medicine)
พท.บ. (การแพทยแผนไทย)
B.TM. (Thai Traditional Medicine)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๓
๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑๖/25๖๐
2๐ ก.ค. 25๖๐

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

4

ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะพยาบาลศาสตร
(Faculty of Nursing)
ปริญญาตรี

25480191106078

ปริญญาตรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science Program

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science
พย.บ.
B.N.S.

๑/๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
17 ธ.ค. ๒๕๖๓

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Nursing Science Program
(English Program)

หลักสูตรใหม พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
พ.ศ. 25๖๑ Bachelor of Nursing Science (English
Program)
พย.บ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
B.N.S. (English Program)

1/25๖๑

ครั้งที่ ๑๘/25๖๐
1๘ ส.ค. 25๖๐

1/25๖๑

ครั้งที่ 1๖/25๖๑
๑๖ ส.ค. 25๖๑

ปริญญาโท

25510191109413

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ หลักสูตร
ปรับปรุง
ผดุงครรภ
พ.ศ. 25๖๑
Master of Nursing Science Program in
Midwifery

ปริญญาโท

25490191109872

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก
Master of Nursing Sciences Program in
Pediatric Nursing

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๐

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)
1/25๖๐
Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
M.N.S. (Pediatric Nursing)

ครั้งที่ ๑๔/25๖๐
๒๒ มิ.ย. 25๖๐

ปริญญาโท

25390191100498

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผูสูงอายุ
Master of Nursing Science Program in
Gerontological Nursing

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๑

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูสูงอายุ) 1/25๖๑
Master of Nursing Science (Gerontological
Nursing)
พย.ม. (การพยาบาลผูสูงอายุ)
M.N.S. (Gerontological Nursing)

ครั้งที่ 1๖/25๖๑
๑๖ ส.ค. 25๖๑

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ)
Master of Nursing Science (Midwifery)
พย.ม. (การผดุงครรภ)
M.N.S. (Midwifery)

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

5

ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ปริญญาโท

25390191100487

หลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรับปรุง
การพยาบาลผูใหญและผูสงอายุ
Master of Nursing Science Program in Adult พ.ศ. 2560
and Gerontological Nursing

ปริญญาโท

25380191100644

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน
Master of Nursing Science Program in
Community Nurse Practitioner

ปริญญาโท

25450191102205

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ)
Master of Nursing Science (Adult and
Gerontological Nursing)
พย.ม. (การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ)
M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)

1/2561

ครั้งที่ 16/2560
20 ก.ค. 2560

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๐

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน)
Master of Nursing Science (Community
Nurse Practitioner)
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
M.N.S. (Community Nurse Practitioner)

1/25๖๐

ครั้งที่ ๑๔/25๖๐
๒๒ มิ.ย. 25๖๐

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Master of Nursing Science Program in
Psychiatric and Mental Health Nursing

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๐

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต)
Master of Nursing Science (Psychiatric and
Mental Health Nursing)
พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
M.N.S. (Psychiatric and Mental Health
Nursing)

1/25๖๐

ครั้งที่ ๑๖/25๖๐
๒๐ ก.ค. 25๖๐

25470191104277

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ)
Master of Nursing Science Program
(International Program)

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๐

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Nursing Science
พย.ม.
M.N.S.

1/25๖๐

ครั้งที่ 1๖/25๖๐
2๐ ก.ค. 25๖๐

25480191109375

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Nursing
Science (International Program)

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๑

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร)
Doctor of Philosophy (Nursing Science)
ปร.ด. (พยาบาลศาสตร)
Ph.D. (Nursing Science)

1/25๖๑

ครั้งที่ ๔/25๖๑
2๒ ก.พ. 25๖๑

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

6

ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะแพทยศาสตร
(Faculty of Medicine)
ปริญญาตรี

25490191104202

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ป)
Doctor of Medicine Program (6 years)

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2563

แพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Medicine
พ.บ.
M.D.

1/2563

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
27 มิ.ย. 2562

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

7

ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะเภสัชศาสตร
(Faculty of Pharmaceutical Science)
25530191104386

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓

เภสัชศาสตรบัณฑิต
Doctor of Pharmacy
ภ.บ.
Pharm.D.

1/25๖๓

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการและการ
1/25๖๓
จัดการทางเภสัชศาสตร)
Master of Science (Pharmaceutical Sciences
and Management)
วท.ม. (วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร)
M.S. (Pharmaceutical Sciences and
Management)

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓

ปริญญาเอก ๒๕๕๘๐๑๙๑๑๐๓๑๘๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ หลักสูตร
ปรับปรุง
และการจัดการทางเภสัชศาสตร
พ.ศ. ๒๕๖๓
Doctor of Philosophy Program in
Pharmaceutical Sciences and Management

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการและการจัดการทาง 1/25๖๓
เภสัชศาสตร)
Doctor of Philosophy (Pharmaceutical
Sciences and Management)
ปร.ด. (วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร)
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences and
Management)

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป)
Doctor of Pharmacy Programme (6 years)

๒๕๕๘๐๑๙๑๑๐๓๑๗๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการและการจัดการทาง
เภสัชศาสตร
Master of Science in Pharmaceutical
Sciences and Management

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(Faculty of Humanities and Social
Science)
ปริญญาตรี

25400191101096

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts Program

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

นิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts
นศ.บ.
B.Com. Arts

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
2๙ ต.ค. 25๖๓

ปริญญาตรี

25400191101107

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
Bachelor of Science Program in
Psychology

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
Bachelor of Science (Psychology)
วท.บ. (จิตวิทยา)
B.Sc. (Psychology)

๑/๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

ปริญญาตรี

25380191100519

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร
Bachelor of Arts Program in History

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร)
Bachelor of Arts (History)
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร)
B.A. (History)

๑/๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

ปริญญาตรี

25490191106463

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตร
ปรับปรุง
Bachelor of Arts Program in Korean
พ.ศ. 25๖๔
Language

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี)
Bachelor of Arts (Korean Language)
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)
B.A. (Korean Language)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
2๙ ต.ค. 25๖๓

ปริญญาตรี

25490191106474

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
Bachelor of Arts Program in Chinese
Language

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese Language)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
B.A. (Chinese Language)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
2๙ ต.ค. 25๖๓

ปริญญาตรี

25390191100285

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตร
ปรับปรุง
Bachelor of Arts Program in Japanese
พ.ศ.25๖๔
Language

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุน)
Bachelor of Arts (Japanese Language)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน)
B.A. (Japanese Language)

1/2559 ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
2๙ ต.ค. 25๖๓

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

ปริญญาตรี

25380191100521

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Arts Program in Thai

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
Bachelor of Arts (Thai)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
B.A. (Thai)

๑/๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

ปริญญาตรี

25460191101374

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
Bachelor of Arts Program in French for
Communication

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ๑/๒๕๖๔
Bachelor of Arts (French for
Communication)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร)
B.A. (French for Communication)

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

ปริญญาตรี

25380191100532

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง
เพื่อการสื่อสาร
พ.ศ. 25๖๔
Bachelor of Arts Program in English for
Communication

ิศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
Bachelor of Arts (English for
Communication)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
B.A. (English for Communication)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
2๙ ต.ค. 25๖๓

ปริญญาตรี

25440191100573

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและ หลักสูตร
ปรับปรุง
ปรัชญา
Bachelor of Arts Program in Religion and พ.ศ. 25๖๔
Philosophy

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนาและปรัชญา)
Bachelor of Arts (Religion and Philosophy)
ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา)
B.A. (Religion and Philosophy)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาตรี

25470191102229

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา
Bechelor of Arts Program in Information
Studies

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา)
Bachelor of Arts (Information Studies)
ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา)
B.A. (Information Studies)

1/25๖๔

ครั้งที่ ๒/25๖๔
๒๕ ก.พ. 25๖๔

ปริญญาตรี

25540191102846

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง
บริการสังคม
Bachelor of Arts Program in Social Service พ.ศ. 25๖๐
Management

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการสังคม)
Bachelor of Arts (Social Service
Management)
ศศ.บ. (การจัดการบริการสังคม)
B.A. (Social Service Management)

1/25๖๐

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
๐๘ มิ.ย.25๖๐

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

ปริญญาตรี

25540191102857

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม
Bachelor of Arts Program in Cultural
Resources Management

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม)
Bachelor of Arts (Cultural Resources
Management)
ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)
B.A. (Cultural Resources Management)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาตรี

25400191101118

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
ศ.บ.
B.Econ.

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
2๙ ต.ค. 25๖๓

ปริญญาโท

25520191101191

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง
แบรนด
Master of Communication Arts Program in พ.ศ. 25๖๔
Brand Communication

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารแบรนด)
Master of Communication Arts (Brand
Communication)
นศ.ม. (สื่อสารแบรนด)
M.Com.Arts (Brand Communication)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาโท

25440191101001

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทย
ศึกษา
Master of Arts Program in Thai Studies

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๐

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา)
Master of Arts (Thai Studies)
ศศ.ม. (ไทยศึกษา)
M.A. (Thai Studies)

1/25๖๐

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐
๒0 ก.ค. ๒๕๖๐

ปริญญาโท

25490191109973

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Master of Arts Program in English for
Communication

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2559

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร)
Master of Arts (English for Communication)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
M.A. (English for Communication)

1/2559

ครั้งที่ 3/2559
18 พ.ค. 2559

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

เห็นชอบในระบบ นร 1004.3/145
Checo
ลว 10 มิ.ย.
เมื่อวันที่ 8 ม.ค.
2563
63

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

ปริญญาโท

25580191101232

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและ
สังคม
Master of Communication Arts Program in
Innovation in Political and Social
Communication

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๑

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารทาง ๑/๒๕๖๑
การเมืองและสังคม)
Master of Communication Arts
(Innovation in Political and Social
Communication)
นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม)
M.Com.Arts (Innovation in Political and
Social Communication)

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑

ปริญญาโท

25490191110647

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย
Master of Arts Program in Thai

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ.25๖1

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
Master of Arts (Thai)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
M.A. (Thai)

1/25๖1

ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐
๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๐

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาและปรัชญา)
Master of Arts (Religion and Philosophy)
ศศ.ม. (ศาสนาและปรัชญา)
M.A. (Religion and Philosophy)

๑/๒๕๖๓

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒
๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ไทยศึกษา)
Doctor of Philosophy (Thai Studies)
ปร.ด. (ไทยศึกษา)
Ph.D. (Thai Studies)

1/25๖๐

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐
๒0 ก.ค. ๒๕๖๐

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา หลักสูตรใหม
พ.ศ.๒๕๖๓
และปรัชญา
Master of Arts Program in Religion and
Philosophy

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

25490191110669

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Thai
Studies

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๐

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร
(Faculty of Geoinformatics)
ปริญญาตรี

25490191106485

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง
และภูมิสารสนเทศศาสตร
Bachelor of Science Program in Geography พ.ศ. 25๖๔
and Geoinformatics

ปริญญาโท

25520191108389

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร
Master of Science Program in
Geoinformatics

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

25520191101224

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ 1/25๖๔
ศาสตร)
Bachelor of Science (Geography and
Geoinformatics)
วท.บ. (ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร)
B.Sc. (Geography and Geoinformatics)

ครั้งที่ 4/25๖๔
2๙ เม.ย. 25๖๔

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร)
Master of Science (Geoinformatics)
วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร)
M.Sc. (Geoinformatics)

2/2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร
(หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in
Geoinformatics (International Program)

หลักสูตรใหม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร)
พ.ศ. 256๑ Master of Science (Geoinformatics)
วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร)
M.Sc. (Geoinformatics)

๑/256๑

(ครั้งที่ 1)
ครั้งที่ 22/2560
19 ต.ค. 2560
(ครั้งที่ 2)
ครั้งที่ 2/2561
25 ม.ค.2561
ครั้งที่ 2๔/2560
๒๓ พ.ย. 2560

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศศาสตร
Doctor of Philosophy Program in
Geoinformatics

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560

2/2560

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร)
Doctor of Philosophy (Geoinformatics)
ปร.ด. (ภูมิสารสนเทศศาสตร)
Ph.D. (Geoinformatics)

(ครั้งที่ 1)
ครั้งที่ 22/2560
19 ต.ค. 2560
(ครั้งที่ 2)
ครั้งที่ 2/2561
25 ม.ค.2561

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

13

ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
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ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
(Faculty of Political Science and Law)
ปริญญาตรี

25490191106496

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program

ปริญญาตรี

25540191100179

ปริญญาตรี

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws
น.บ.
LL.B.

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ หลักสูตร
ปรับปรุง
บริหารทั่วไป
Bachelor of Public Administration Program พ.ศ. 25๖๔
in General Administration

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)
Bachelor of Public Administration (General
Administration)
รป.บ. (การบริหารทั่วไป)
B.P.A. (General Administration)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔

25480191106912

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ หลักสูตร
ปรับปรุง
บริหารงานทองถิ่น
Bachelor of Public Administration Program พ.ศ. 25๖๔
in Local Affairs Administration

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารงานทองถิ่น) 1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
Bachelor of Public Administration (Local
1๗ มี.ค. 25๖๔
Affairs Administration)
รป.บ. (การบริหารงานทองถิ่น)
B.P.A. (Local Affairs Administration)

ปริญญาตรี

25490191108138

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science Program

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

รัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science
ร.บ.
B.Pol.Sc.

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ 1/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาโท

25530191104127

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๓

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws
น.ม.
LL.M.

๑/25๖๓

ครั้งที่ ๔/25๖๓
๓๐ เม.ย. 25๖๓

ปริญญาโท

25540191104477

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Political Science Program

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Political Science
ร.ม.
M.Pol.Sc.

1/25๖๔

ครั้งที่ ๔/25๖๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

ปริญญาโท

25490191109951

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม
Master of Political Science Program in
Justice and Social Administration

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรมและ 1/25๖๔
สังคม)
Master of Political Science (Justice and
Social Administration)
ร.ม. (การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)
M.Pol.Sc. (Justice and Social Administration)

ครั้งที่ ๔/256๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาโท

25490191109962

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเมืองและการจัดการปกครอง
Master of Political Science Program in
Political Economy and Governance

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

ครั้งที่ ๔/25๖๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาโท*

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตรและความมั่นคง
Master of Political Science Program in
Srategy and Security

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมืองและ 1/25๖๔
การจัดการปกครอง)
Master of Political Science (Political
Economy and Governance)
ร.ม. (เศรษฐศาสตรการเมืองและการจัดการ
ปกครอง)
M.Pol.Sc. (Political Economy and
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตรและความมั่นคง) ๑/25๖๔
Master of Political Science (Strategy and
Security)
ร.ม. (ยุทธศาสตรและความมั่นคง)
M.Pol.Sc (Strategy and Security)

ปริญญาเอก*

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง
และความมั่นคง
Doctor of Philosophy Program in Srategy พ.ศ. ๒๕๖๔
and Security

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตรและความมั่นคง) ๑/25๖๔
Doctor of Philosophy (Strategy and Security)
ปร.ด. (ยุทธศาสตรและความมั่นคง)
Ph.D. (Strategy and Security)

ครั้งที่ ๔/25๖๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ครั้งที่ ๔/25๖๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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รหัสหลักสูตร

ปริญญาเอก

25550191105029

หมายเหตุ *

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเมืองและการจัดการปกครอง
Doctor of Political Science Program in
Political Economy
and Governance

สถานภาพ
หลักสูตร
หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๒

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเมืองและ 1/25๖๒
การจัดการปกครอง)
Doctor of Political Science (Political
Economy and Governance)
ร.ด. (เศรษฐศาสตรการเมืองและการจัดการ
ปกครอง)
D.Pol.Sc. (Political Economy and
Governance)

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ครั้งที่ ๒๐/25๖๑
๑๘ ต.ค. 25๖๑

หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาโทอยูในเลมเดียวกับหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
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สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะโลจิสติกส
(Faculty of Logistics)
ปริญญาตรี

25480191108947

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Bachelor of Science Program in Logistics
and Supply Chain Management

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทาน)
Bachelor of Science (Logistics and Supply
Chain Management)
วท.บ. (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน)
B.Sc. (Logistics and Supply Chain
Management)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
๑7 มี.ค. 25๖๔

ปริญญาตรี

25420191100986

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เดินเรือ (5 ป)
Bachelor of Science Program in Nautical
Science (5 years)

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเดินเรือ)
Bachelor of Science (Nautical Science)
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)
B.Sc. (Nautical Science)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการ
ขนสง (ตอเนื่อง)
Bachelor of Business Administration
Program in Transport Business

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ.256๔

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจการขนสง)
Bachelor of Business Administration
(Transport Business)
บธ.บ. (ธุรกิจการขนสง)
B.B.A. (Transport Business)

๑/256๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/256๔
๑๗ มี.ค. 256๔

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

25480191108846

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ หลักสูตร
ปรับปรุง
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Master of Science Program in Logistics and พ.ศ. 25๖๑
Supply Chain Management

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกสและ ๑/25๖๑
โซอุปทาน)
Master of Science (Logistics and Supply
Chain Management)
วท.ม. (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน)
M.Sc. (Logistics and Supply Chain
Management)

ครั้งที่ ๔/25๖๑
2๒ ก.พ. 25๖๑

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ปริญญาเอก

25500191110659

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Doctor of Philosophy Program in Logistics
and Supply Chain Management

สถานภาพ
หลักสูตร
หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๑

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกสและโซ ๑/25๖๑
อุปทาน)
Doctor of Philosophy (Logistics and Supply
Chain Management)
ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน)
Ph.D. (Logistics and Supply Chain
Management)

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ครั้งที่ ๔/25๖๑
2๒ ก.พ. 25๖๑

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะวิทยาการสารสนเทศ
(Faculty of Informatics)
ปริญญาตรี

25480191107226

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ หลักสูตร
ปรับปรุง
คอมพิวเตอร
Bachelor of Science Program in Computer พ.ศ. 25๖๔
Science

ปริญญาตรี

25530191103104

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟตแวร
Bachelor of Science Program in Software
Engineering

ปริญญาตรี

25540191102868

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี หลักสูตร
ปรับปรุง
สารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล
Bachelor of Science Program in Information พ.ศ. 25๖๔
Technology for Digital Industry

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)
Bachelor of Science (Computer Science)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
B.Sc. (Computer Science)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
2๙ ต.ค. 25๖๓

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร)
1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
Bachelor of Science (Software Engineering)
2๙ ต.ค. 25๖๓
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวร)
B.Sc. (Software Engineering)
ิวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
อุตสาหกรรมดิจิทัล)
Bachelor of Science (Information
Technology for Digital
Industry)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม
ดิจิทัล)
B.Sc. (Information Technology for Digital
Industry)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
2๙ ต.ค. 25๖๓

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปญญาประดิษฐประยุกตและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
(หลักสูตรสองภาษา)
Bachelor of Science Program in Applied
Artificial Intelligence and Smart Technology
(Bilingual Program)

ปริญญาตรี

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปญญาประดิษฐประยุกตและ 1/2564 ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
เทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา))
๘ เม.ย. ๒๕๖๔
Bachelor of Science (Applied Artificial
Intelligence and Smart Technology
(Bilingual Program))
วท.บ. (ปญญาประดิษฐประยุกตและเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา))
B.Sc. (Applied Artificial Intelligence and
Smart Technology (Bilingual Program))

ปริญญาโท

25580191103199

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการขอมูล
Master of Science Program in Data Science

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการขอมูล)
ปรับปรุง Master of Science (Data Science)
พ.ศ. 25๖๒ วท.ม. (วิทยาการขอมูล)
M.Sc. (Data Science)

1/25๖๒

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
27 มิ.ย. 2562

ปริญญาเอก

25580191103201

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ขอมูล
Doctor of Philosophy Program in Data
Science

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการขอมูล)
ปรับปรุง Doctor of Philosophy (Data Science)
พ.ศ. 25๖๒ ปร.ด. (วิทยาการขอมูล)
Ph.D. (Data Science)

1/25๖๒

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
27 มิ.ย. 2562

หมายเหตุ *

หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาโทอยูในเลมเดียวกับหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะวิทยาศาสตร
(Faculty of Science)
ปริญญาตรี

25490191106507

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง
Bachelor of Science Program in
พ.ศ. 25๖๔
Mathematics

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)
Bachelor of Science (Mathematics)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
B.Sc. (Mathematics)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาตรี

25410191100175

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Science (Chemistry)
วท.บ. (เคมี)
B.Sc. (Chemistry)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาตรี

25490191106529

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง
Bachelor of Science Program in
พ.ศ. 2564
Microbiology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
Bachelor of Science (Microbiology)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
B.Sc. (Microbiology)

1/2564 ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาตรี

25490191106531

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
Bachelor of Science Program in
Biochemistry

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)
Bachelor of Science (Biochemistry)
วท.บ. (ชีวเคมี)
B.Sc. (Biochemistry)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาตรี

25410191100219

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Biology

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Science (Biology)
วท.บ. (ชีววิทยา)
B.Sc. (Biology)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาตรี

25490191106542

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
Bachelor of Science Program in
Biotechnology

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Bachelor of Science (Biotechnology)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
B.Sc. (Biotechnology)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

ปริญญาตรี

25490191106553

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
Bachelor of Science Program in Food
Science and Technology

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and
Technology)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร)
B.Sc. (Food Science and Technology)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาตรี

25410191100759

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
Bachelor of Science Program in Physics

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส)
Bachelor of Science (Physics)
วท.บ. (ฟสิกส)
B.Sc. (Physics)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาตรี

25490191107622

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง
Bacheler of Science Program in Aquatic
พ.ศ. 25๖๔
Science

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร)
Bacheler of Science (Aquatic Science)
วท.บ. (วาริชศาสตร)
B.Sc. (Aquatic Science)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาตรี

25490191106564

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
Bachelor of Science Program in Statistics

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิต)ิ
Bachelor of Science (Statistics)
วท.บ. (สถิต)ิ
B.Sc. (Statistics)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาโท

ปริญญาโท

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

25450191102284 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิต หลักสูตร
ปรับปรุง
ศาสตรศึกษา
Master of Science Program in Mathematics พ.ศ. 25๖๔
Education
25450191102295

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Master of Science Program in Chemistry

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา)
1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
Master of Science (Mathematics Education)
๘ เม.ย. ๒๕๖๔
วท.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)
M.Sc. (Mathematics Education)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
Master of Science (Chemistry)
วท.ม. (เคมี)
M.Sc. (Chemistry)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

22

ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

ปริญญาโท

25450191102442

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาศึกษา
Master of Science Program in Biology
Education

ปริญญาโท

25490191111683

ปริญญาโท

สถานภาพ
หลักสูตร
หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาศึกษา)
Master of Science (Biology Education)
วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา)
M.Sc. (Biology Education)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตร
ปรับปรุง
Master of Science Program in Physics
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟสิกส)
Master of Science (Physics)
วท.ม. (ฟสิกส)
M.Sc. (Physics)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

25490191111694

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส หลักสูตร
ปรับปรุง
ศึกษา
พ.ศ. 25๖๔
Master of Science Program in Physics
Education

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟสิกสศึกษา)
Master of Science (Physics Education)
วท.ม. (ฟสิกสศึกษา)
M.Sc. (Physics Education)

1/25๖๔

ปริญญาโท

25470191103221

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริช
ศาสตรและเทคโนโลยี
Master of Science Program in Aquatic
Science and Technology

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วาริชศาสตรและ
เทคโนโลยี)
Master of Science (Aquatic Science and
Technology)
วท.ม. (วาริชศาสตรและเทคโนโลยี)
M.Sc. (Aquatic Science and Technology)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาโท

25450191102262

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพ
Master of Science Program in Biological
Science

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
Master of Science (Biological Sciences)
วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
M.Sc. (Biological Sciences)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาโท

25520191107884

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรับปรุง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
Master of Science Program in Food Science พ.ศ. 25๖๔
and Technology

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอาหาร)
Master of Science (Food Science and
Technology)
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร)
M.Sc. (Food Science and Technology)

1/25๖๔

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ครั้งที่ ๔/25๖๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๒/25๖๔
๒๕ ก.พ. 25๖๔

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

ปริญญาโท*

25400191101232

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
Master of Science Program in
Environmental Science

ปริญญาโท

25570191102816

ปริญญาเอก

สถานภาพ
หลักสูตร
หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 1/25๖๔
Master of Science (Environmental Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
M.Sc. (Environmental Science)

ครั้งที่ ๔/25๖๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตร
Master of Science Program in Biochemistry ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๒

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี)
Master of Science (Biochemistry)
วท.ม (ชีวเคมี)
M.Sc (Biochemistry)

1/25๖๒

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
28 มี.ค. ๒๕๖๒

25490191109984

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง
Doctor of Philosophy Program in
พ.ศ. 25๖๔
Mathematics

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร)
Doctor of Philosophy (Mathematics)
ปร.ด. (คณิตศาสตร)
Ph. D. (Mathematics)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาเอก

25450191102251

หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรับปรุง
วิทยาศาสตรชีวภาพ
Doctor of Philosophy Program in Biological พ.ศ. 25๖๔
Science

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
Doctor of Philosophy (Biological Sciences)
ปร.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
Ph.D. (Biological Sciences)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาเอก

25550191106414

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส
Doctor of Philosophy Program in Physics

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟสิกส)
Doctor of Philosophy (Physics)
ปร.ด. (ฟสิกส)
Ph.D. (Physics)

1/2560

ครั้งที่ 17/2560
3 ส.ค. 2560

ปริญญาเอก

25560191103783

หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Doctor of Philosophy Program in Chemistry ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (เคมี)
Doctor of Philosophy (Chemistry)
ปร.ด. (เคมี)
Ph.D. (Chemistry)

๑/25๖๑

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๐

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
(Faculty of Sport Science)
ปริญญาตรี

25470191103107

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
Bachelor of Science Program in Exercise
and Sport Science

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการออกกําลัง
1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
กายและการกีฬา)
1๗ มี.ค. 25๖๔
Bachelor of Science (Exercise and Sport
Science)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)
B.Sc. (Exercise and Sport Science)

ปริญญาตรี

25490191108184

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
และการสอนกีฬา
Bachelor of Arts Program in Sport
Management and Sport Pedagogy

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการและการสอนกีฬา) 1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
Bachelor of Arts (Sport Management and
๘ เม.ย. ๒๕๖๔
Sport Pedagogy)
ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา)
B.A. (Sport Management and Sport
Pedagogy)

ปริญญาตรี

25490191106575

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สื่อสารมวลชนทางกีฬา
Bachelor of Arts Program in Sport Mass
Communications

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชนทางกีฬา)
Bachelor of Arts (Sport Mass
Communications)
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา)
B.A. (Sport Mass Communications)

ปริญญาโท

25470191103164

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรับปรุง
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
Master of Science Program in Exercise and พ.ศ. 25๖๔
Sport Science

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรการออก
1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
กําลังกายและการกีฬา)
๘ เม.ย. ๒๕๖๔
Master of Science (Exercise and Sport
Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)
M.Sc. (Exercise and Sport Science)

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

25

ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ปริญญาเอก

25490191109668

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา
Doctor of Philosophy Program in Exercise
and Sport Science

สถานภาพ
หลักสูตร
หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรการออกกําลัง
1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
กายและการกีฬา)
๘ เม.ย. ๒๕๖๔
Doctor of Philosophy (Exercise and Sport
Science)
ปร.ด. (วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา)
Ph.D. (Exercise and Sport Science)

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะวิศวกรรมศาสตร
(Faculty of Engineering)
ปริญญาตรี

25360191100146

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี
Bachelor of Engineering Program in
Chemical Engineering

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Bachelor of Engineering (Chemical
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
B.Eng. (Chemical Engineering)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาตรี

25450191100517

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
Bachelor of Engineering Program in
Mechanical Engineering

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
B.Eng. (Mechanical Engineering)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาตรี

25520191105858

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา
Bachelor of Engineering Program in
Electrical Engineering

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)
Bachelor of Engineering (Electrical
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
B.Eng. (Electrical Engineering)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาตรี

25520191105869

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering Program in Civil
Engineering

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
B.Eng. (Civil Engineering)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาตรี

25520191105871

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
Bachelor of Engineering Program in
Industrial Engineering

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
B.Eng. (Industrial Engineering)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ปริญญาตรี

รหัสหลักสูตร

25570191104122

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัวและอิเล็กทรอนิกส
สื่อสาร
Bachelor of Engineering Program in
Embedded System and Electronic
Communication Engineering

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบสมองกล 1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
ฝงตัวและอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร)
๘ เม.ย. ๒๕๖๔
Bachelor of Engineering (Embedded System
and Electronic Communication
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบสมองกลฝงตัวและ
อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร)
B.Eng. (Embedded Systems and Electronic
Communication Engineering)

ปริญญาตรี

25570191100056 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Bachelor of Engineering Program in
Environmental Engineering

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
Bachelor of Engineering (Environmental
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
B.Eng (Environmental Engineering)

๑/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาตรี

25590191100959 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมวัสดุ
Bachelor of Engineering Program in
Materials Engineering

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
Bachelor of Engineering (Materials
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
B.Eng. (Materials Engineering)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาโท

25490191109679

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตร
ปรับปรุง
วิศวกรรมอุตสาหการ
Master of Engineering Program in Industrial พ.ศ. 25๖0
Engineering

ปริญญาโท*

25530191100538

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
Master of Engineering Program in
Mechanical Engineering

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๑

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 1/2560
Master of Engineering (Industrial Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
M.Eng. (Industrial Engineering)

ครั้งที่ 1๙/25๖๐
7 ก.ย. 2560

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Master of Engineering (Mechanical
Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
M.Eng. (Mechanical Engineering)

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑

1/25๖๑

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

ปริญญาโท

25570191103839

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
Master of Engineering Program in Civil
Engineering

หลักสตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕62

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Master of Engineering (Civil Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
M.Eng. (Civil Engineering)

1/2562

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
27 มิ.ย. 2562

ปริญญาโท*

25550191106223

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวภาพ
Master of Engineering Program in
Bioengineering

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖1

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวภาพ)
Master of Engineering (Bioengineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวภาพ)
M.Eng. (Bioengineering)

1/25๖1

ครั้งที่ ๒๖/25๖๐
๒๑ ธ.ค. 25๖๐

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
1/25๖๔
Master of Engineering (Chemical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
M.Eng. (Chemical Engineering)

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๑

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Doctor of Philosophy (Mechanical
Engineering)
ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Ph.D. (Mechanical Engineering)

1/25๖๑

ครั้งที่ ๑๖/25๖๑
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑

หลักสตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕62

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Doctor of Philosophy (Civil Engineering)
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
Ph.D. (Civil Engineering)

1/2562

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
27 มิ.ย. 2562

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
1/25๖๔
Doctor of Philosophy (Chemical Engineering)
ปร.ด. (วิศวกรรมเคมี)
Ph.D. (Chemical Engineering)

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาโท*

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตร
ปรับปรุง
วิศวกรรมเคมี
Master of Engineering Program in Chemical พ.ศ. ๒๕๖๔
Engineering

ปริญญาเอก*

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
Doctor of Philosophy Program in
Mechanical Engineering

ปริญญาเอก ๒๕๕๗๐๑๙๑๑๐๓๘๔๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา
Doctor of Philosophy Program in Civil
Engineering

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง
เคมี
Doctor of Philosophy Program in Chemical พ.ศ. ๒๕๖๔
Engineering

ปริญญาเอก*

หมายเหตุ *

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาโทอยูในเลมเดียวกับหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะศิลปกรรมศาสตร
(Faculty of Fine and Applied Arts)
ปริญญาตรี

25480191106089

หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรับปรุง
จิตรกรรมสรางสรรค
Bachelor of Fine and Applied Arts Program พ.ศ. 25๖๔
in Creative Painting

ิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จิตรกรรมสรางสรรค)
1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
Bachelor of Fine and Applied Arts (Creative
2๙ ต.ค. 25๖๓
Painting)
ศป.บ. (จิตรกรรมสรางสรรค)
B.F.A. (Creative Painting)

ปริญญาตรี

25450191102363

หลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรับปรุง
ออกแบบเซรามิกส
Bachelor of Fine and Applied Arts Program พ.ศ. 25๖๔
in Ceramics Design

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบเซรามิกส)
Bachelor of Fine and Applied Arts
(Ceramics Design)
ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส)
B.F.A. (Ceramics Design)

1/25๖๔

ปริญญาตรี

25480191106102

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง
ศิลป
Bachelor of Fine and Applied Arts Program พ.ศ. 25๖๔
in Visual Communication Design

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นิเทศศิลป)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual
Communication Design)
ศป.บ. (นิเทศศิลป)
B.F.A. (Visual Communication Design)

1/2564 ครั้งพิเศษที่ ๒/2563
29 ต.ค. 2563

ปริญญาตรี

25480191106113

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครีเอ หลักสูตร
ปรับปรุง
ทีฟอารต และกราฟกครีเอทีฟ
Bachelor of Fine and Applied Arts Program พ.ศ. 25๖๔
in Creative Art and Graphic Creative

ิศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ครีเอทีฟอารต และ
1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
กราฟกครีเอทีฟ)
2๙ ต.ค. 25๖๓
Bachelor of Fine and Applied Arts (Creative
Art and Graphic
Creative)
ศป.บ. (ครีเอทีฟอารต และกราฟกครีเอทีฟ)
B.F.A. (Creative Art and Graphic Creative)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

ปริญญาตรี

25520191101279

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ หลักสูตร
ปรับปรุง
ออกแบบผลิตภัณฑ (หลักสูตรสองภาษา)
Bachelor of Fine and Applied Arts Program พ.ศ. 25๖๔
in Product Design (Bilingual Program)

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ 1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
(หลักสูตร
2๙ ต.ค. 25๖๓
สองภาษา))
Bachelor of Fine and Applied Arts (Product
Design
(Bilingual Program))
ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ (หลักสูตรสอง
ภาษา))
B.F.A. (Product Design (Bilingual Program))

ปริญญาโท

25470191104299

หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปรับปรุง
บริหารศิลปะและวัฒนธรรม
Master of Arts Program in Art and Cultural พ.ศ. 25๖๐
Administration

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรม)
Master of Arts (Art and Cultural
Administration)
ศศ.ม. (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม)
M.A. (Art and Cultural Administration)

1/25๖๐

ครั้งที่ ๑๔/25๖๐
๒๒ มิ.ย. 25๖๐

ปริญญาโท

25510191100784

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตร
ปรับปรุง
ทัศนศิลปและการออกแบบ
Master of Fine and Applied Arts Program in พ.ศ. 25๖๐
Visual Arts and Design

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลปและการ
ออกแบบ)
Master of Fine and Applied Arts ( Visual
Arts and Design)
ศป.ม. (ทัศนศิลปและการออกแบบ)
M.F.A. ( Visual Arts and Design)

1/25๖๐

ครั้งที่๑๔/25๖๐
22 มิ.ย. ๒๕๖๐

ปริญญาเอก

25530191100516

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป
ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม
Doctor of Philosophy Program in Visual
Arts, Art of Design and Cultural
Management

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป ศิลปะการ
1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
ออกแบบและการจัดการ
2๙ ต.ค. 25๖๓
วัฒนธรรม)
Doctor of Philosophy (Visual Arts, Art of
Design and Cultural Management)
ปร.ด. (ทัศนศิลป ศิลปะการออกแบบและการ
จัดการวัฒนธรรม)
Ph.D. (Visual Arts, Art of Design and Cultural
Management)

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ปริญญาตรี

25580191100023

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

คณะดนตรีและการแสดง
(Faculty of Music and Performing
Arts)
หลั
กสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

หลักสูตร
ปรับปรุง
ศิลปะการแสดง
Bachelor of Fine and Applied Arts Program พ.ศ. ๒๕๖๔
in Performing Arts

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
Bachelor of Fine and Applied Arts
(Performing Arts)
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)
B.F.A. (Performing Arts)

๑/๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

25580191100141

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตร
Bachelor of Fine and Applied Arts Program ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔
in Music

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Music)
ศป.บ. (ดนตรี)
B.F.A. (Music)

๑/๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

25620191100185

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ผลิตสื่อและวัฒนธรรมสรางสรรค
Bachelor of Arts Program in Media
Production and Creative Culture
Management

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการผลิตสื่อและ
๑/๒๕๖๔
วัฒนธรรมสรางสรรค)
Bachelor of Arts (Media Production and
Creative Culture
Management)
ศศ.บ. (การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสรางสรรค)
B.A. (Media Production and Creative
Culture Management)

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรใหม ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีและการแสดง) ๑/๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๒ Master of Fine and Applied Arts (Music and
ดนตรีและการแสดง
Performing Arts)
Master of Fine and Applied Arts Program in
ศป.ม. (ดนตรีและการแสดง)
Music and Performing Arts
M.F.A. (Music and Performing Arts)

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑
๖ ธ.ค. ๒๕๖๑

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

32

ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะศึกษาศาสตร
(Faculty of Education)
ปริญญาตรี

25410191100423

หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปรับปรุง
อุตสาหกรรมศึกษา (ตอเนื่อง)
Bachelor of Education Program in Industrial พ.ศ. ๒๕๖๔
Technology Education (Continuing Program)

การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา)
Bachelor of Education (Industrial
Technology Education)
กศ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา)
B.Ed. (Industrial Technology Education)

๑/๒๕๖๔

ปริญญาตรี

25480191109105

หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ปรับปรุง
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอรศึกษา
Bachelor of Education Program in Digital พ.ศ. 25๖๔
Technology for Educational and Computer
Education

การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
และคอมพิวเตอรศึกษา)
Bachelor of Education (Digital Technology
for Educational and Computer Education)
กศ.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ
คอมพิวเตอรศึกษา)
B.Ed. (Digital Technology for Educational
and Computer Education)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔
(อนุมัติหลักสูตร)
ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔
(อนุมัติชื่อหลักสูตร)

ปริญญาตรี

25490191106597

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (4 ป)
Bachelor of Education Program in Early
Childhood Education (4 years)

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๒

การศึกษาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
Bachelor of Education (Early Childhood
Education)
กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
B.Ed. (Early Childhood Education)

1/25๖๒

ครั้งที่ ๒/25๖๒
๒๐ ก.พ. 25๖๒

ปริญญาตรี

25470191100238

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
(4 ป)
Bachelor of Education Program in
Mathematics (4 years)

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๒

การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร)
Bachelor of Education (Mathematics)
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
B.Ed. (Mathematics)

1/25๖๒

ครั้งที่ ๒/25๖๒
๒๐ ก.พ. 25๖๒

ปริญญาตรี

25470191100025

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ป) หลักสูตร
Bachelor of Education Program in Chinese ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔
Language (5 years)

การศึกษาบัณฑิต (ภาษาจีน)
Bachelor of Education (Chinese Language)
กศ.บ. (ภาษาจีน)
B.Ed. (Chinese Language)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

ปริญญาตรี

25490191106608

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (4 ป)
Bachelor of Education Program in Physics
(4 years)

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๒

การศึกษาบัณฑิต (ฟสิกส)
Bachelor of Education (Physics)
กศ.บ. (ฟสิกส)
B.Ed. (Physics)

1/25๖๒

ครั้งที่ ๒/25๖๒
๒๐ ก.พ. 25๖๒

ปริญญาตรี

25490191106619

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (๔ ป)
Bachelor of Education Program in
Chemistry (4 years)

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๒

การศึกษาบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of Education (Chemistry)
กศ.บ. (เคมี)
B.Ed. (Chemistry)

1/25๖๒

ครั้งที่ ๒/25๖๒
๒๐ ก.พ. 25๖๒

ปริญญาตรี

25490191106621

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๔ ป) หลักสูตร
Bachelor of Education Program in Biology ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๒
(4 years)

การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)
Bachelor of Education (Biology)
กศ.บ. (ชีววิทยา)
B.Ed. (Biology)

1/25๖๒

ครั้งที่ ๒/25๖๒
๒๐ ก.พ. 25๖๒

ปริญญาตรี

25470191100249

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ป) หลักสูตร
Bachelor of Education Program in Physical ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๒
Education (4 years)

การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา)
Bachelor of Education (Physical Education)
กศ.บ. (พลศึกษา)
B.Ed. (Physical Education)

1/25๖๒

ครั้งที่ ๒/25๖๒
๒๐ ก.พ. 25๖๒

ปริญญาตรี

25590191101209

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 หลักสูตร
ปรับปรุง
ป)
พ.ศ. 25๖๒
Bachelor of Education Program in Art
Education (4 years)

การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
Bachelor of Education (Art Education)
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
B.Ed. (Art Education)

1/25๖๒

ครั้งที่ ๒/25๖๒
๒๐ ก.พ. 25๖๒

ปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว
Bachelor of Education Program in
Elementary Psychology and Guidance

หลักสูตรใหม การศึกษาบัณฑิต (การประถมศึกษา จิตวิทยาและ ๑/๒๕๖4
พ.ศ. ๒๕๖4 การแนะแนว)
Bachelor of Education (Elementary
Psychology and Guidance)
กศ.บ. (การประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว)
B.Ed. (Elementary Psychology and Guidance)

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

(ครั้งที่ 1)
ครั้งที่ 11/25๖๒
2๘ พ.ย. 25๖๒
(ครั้งที่ 2)
ครั้งที่ 8/2563
18 ส.ค.2563
(เปลียนปหลักสูตรเปน
64)

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

ปริญญาโท

25510191109266

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
Master of Education Program in
Educational Administration

ปริญญาโท

25490191109681

ปริญญาโท

สถานภาพ
หลักสูตร
หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational
Administration)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
M.Ed. (Educational Administration)

1/25๖๔

หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และคอมพิวเตอร ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔
ศึกษา
Master of Education Program in Digital
Technology for Educational and Computer
Education

การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา และคอมพิวเตอรศึกษา)
Master of Education (Digital Technology
for Educational and Computer Education)
กศ.ม. (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ
คอมพิวเตอรศึกษา)
M.Ed. (Digital Technology for Educational
and Computer Education)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

25410191100726

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร หลักสูตร
ปรับปรุง
และการสอน
Master of Education Program in Curriculum พ.ศ. 25๖๔
and Instruction

การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
Master of Education (Curriculum and
Instruction)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
M.Ed. (Curriculum and Instruction)

1/25๖๔

ครั้งที่ ๔/25๖๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาโท

25540191100168

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน หลักสูตร
ปรับปรุง
คณิตศาสตร
พ.ศ. 25๖๔
Master of Education Program in
Mathematics Teaching

การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร)
1/25๖๔
Master of Education (Mathematics Teaching)
กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร)
M.Ed. (Mathematics Teaching)

ครั้งที่ ๔/25๖๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาโท

25540191104332

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน หลักสูตร
ปรับปรุง
วิทยาศาสตร
พ.ศ. 25๖๔
Master of Education Program in Science
Teaching

การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร)
Master of Education (Science Teaching)
กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร)
M.Ed. (Science Teaching)

ครั้งที่ ๔/25๖๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

1/25๖๔

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ครั้งที่ ๔/256๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

ปริญญาโท

25420191100997

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาการปรึกษา
Master of Science Program in Counseling
Psychology

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)
Master of Science (Counseling Psychology)
วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
M.Sc. (Counseling Psychology)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
๑๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาโท

25520191107625

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย
ประเมิน และสถิติการศึกษา
Master of Science Program in Educational
Research, Evaluation and Statistics

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัย ประเมิน และสถิติ
การศึกษา)
Master of Science (Educational Research,
Evaluation and Statistics)
วท.ม. (วิจัย ประเมิน และสถิติการศึกษา)
M.Sc. (Educational Research, Evaluation
and Statistics)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาโท

25450191102126

หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรับปรุง
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
Master of Education Program in Education พ.ศ. 25๖๑
and Social Development

การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาและการพัฒนา 1/25๖๑
สังคม)
Master of Education (Education and Social
Development)
กศ.ม. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม)
M.Ed. (Education and Social Development)

ครั้งที่ ๑๖/25๖๑
๑๖ ส.ค. 25๖๑

ปริญญาโท

25470191103647

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเปนภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง
Master of Education Program in Teaching พ.ศ. 25๖๑
English as a Global Language
(International Program)

๑/25๖๑

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑

ปริญญาโท

25480191108723

หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปรับปรุง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย
Master of Arts Program in Human Resource พ.ศ. 25๖๑
Development

การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาโลก)
Master of Education (Teaching English as a
Global Language)
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาโลก)
M.Ed. (Teaching English as a Global
Language)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย)
Master of Arts (Human Resource
Development)
ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)
M.A. (Human Resource Development)

๑/25๖๑

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

ปริญญาโท

รหัสหลักสูตร

25560191104031

ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง
จิตใจและการเรียนรู
Master of Scince Program in Brain, Mind,
and Learning

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมอง จิตใจและการ
1/25๖๒
ปรับปรุง เรียนรู)
พ.ศ. ๒๕๖๒ Master of Science (Brain, Mind and Learning)
วท.ม. (สมอง จิตใจและการเรียนรู)
M.Sc. (Brain, Mind and Learning)

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
Master of Education Program in Early
Childhood Education

หลักสูตรใหม การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
พ.ศ. ๒๕๖๑ Master of Education (Early Childhood
Education)
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
M.Ed. (Early Childhood Education)

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
27 มิ.ย. 2562

1/2561

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑

ปริญญาเอก

25480191108622

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร หลักสูตร
ปรับปรุง
และการสอน
พ.ศ. 25๖๔
Doctor of Education Program in
Curriculum and Instruction

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
Doctor of Education (Curriculum and
Instruction)
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
Ed.D. (Curriculum and Instruction)

1/25๖๔

ครั้งที่ ๔/25๖๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาเอก

25490191110658

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร หลักสูตร
ปรับปรุง
การศึกษา
พ.ศ. 25๖๔
Doctor of Philosophy Program in
Educational Administration

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational
Administration)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
Ph.D. (Educational Administration)

1/25๖๔

ครั้งที่ ๔/25๖๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาเอก

25470191103118

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง
และการพัฒนาสังคม
Docter of Philosophy Program in Education พ.ศ. 25๖๒
and Social Development

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาและการพัฒนา
1/25๖๒
สังคม)
Docter of Philosophy (Education and Social
Development)
ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม)
Ph.D. (Education and Social Development)

ครั้งที่ ๓/25๖๒
2๘ มี.ค. 25๖๒

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ปริญญาเอก

25480191109386

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี หลักสูตร
ปรับปรุง
และสื่อสารการศึกษา
พ.ศ. 25๖๔
Doctor of Philosophy Program in
Educational Technology and
Communications

ปริญญาเอก

25520191107614

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย
ประเมิน และสถิติการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in
Educational Research, Evaluation and
Statistics

ปริญญาเอก

25530191100483

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การปรึกษา
Doctor of Philosophy Program in
Counseling Psychology

ปริญญาเอก

25450191102958

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา หลักสูตร
ปรับปรุง
ทรัพยากรมนุษย
Doctor of Philosophy Program in Human พ.ศ. ๒๕๖๑
Resources Development

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational
Technology
and Communications)
ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
Ph.D. (Educational Technology and
Communications)

1/25๖๔

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัย ประเมิน และสถิติ
การศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational
Research, Evaluation and Statistics)
ปร.ด. (วิจัย ประเมิน และสถิติการศึกษา)
Ph.D. (Educational Research, Evaluation
and Statistics)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)
Doctor of Philosophy (Counseling
Psychology)
ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา)
Ph.D. (Counseling Psychology)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
1๗ มี.ค. 25๖๔

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)
Doctor of Philosophy (Human Resource
Development)
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)
Ph.D. (Human Resource Development)

1/25๖๑

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ครั้งที่ ๔/25๖๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ปริญญาเอก ๒๕๕๗๐๑๙๑๑๐๔๐๒๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเปนภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง
Doctor of Philosophy Program in Teaching พ.ศ. ๒๕๖๑
English as a Global Language (International
Program)

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมอง
จิตใจและการเรียนรู
Doctor of Philosophy Program in Brain,
Mind and Learning

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเปน
1/25๖๑
ภาษาโลก)
Doctor of Philosophy (Teaching English as a
Global
Language)
ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาโลก)
Ph.D. (Teaching English as a Global
Language)

หลักสูตรใหม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สมอง จิตใจและการเรียนรู)
พ.ศ. ๒๕๖๓ Doctor of Philosophy (Brain, Mind and
Learning)
ปร.ด. (สมอง จิตใจและการเรียนรู)
Ph.D. (Brain, Mind and Learning)

2/25๖๓

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

39

ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะสาธารณสุขศาสตร
(Faculty of Public Health)
ปริญญาตรี

25490191106632

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
Bachelor of Science Program in Industrial
Hygiene and Safety

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและ ๑/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
ความปลอดภัย)
2๙ ต.ค. 25๖๓
Bachelor of Science (Industrial Hygiene and
Safety)
วท.บ. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
B.Sc. (Industrial Hygiene and Safety)

ปริญญาตรี

25410191100186

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
และการสงเสริมสุขภาพ
Bachelor of Science Program in Health
Education and Health Promotion

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษาและการสงเสริม
1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
สุขภาพ)
1๗ มี.ค. 25๖๔
Bachelor of Science (Health Education and
Health Promotion)
วท.บ. (สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ)
B.Sc. (Health Education and Health
Promotion)

ปริญญาตรี

25490191106643

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดลอม
Bachelor of Science Program in
Environmental Health

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดลอม)
1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
Bachelor of Science (Environmental Health)
1๗ มี.ค. 25๖๔
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม)
B.Sc. (Environmental Health)

ปริญญาตรี

25530191100562

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สาธารณสุขชุมชน
Bachelor of Public Health Program in
Community Health

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (การสาธารณสุขชุมชน)
Bachelor of Public Health (Community
Health)
ส.บ. (การสาธารณสุขชุมชน)
B.P.H. (Community Health)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
๑๗ มี.ค. 25๖๔

ปริญญาโท

25490191109826

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health Program

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health
ส.ม.
M.P.H.

2/2560

ครั้งที่ 19/2560
7 ก.ย. 2560

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ปริญญาโท*

25510191109402

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชี หลักสูตร
ปรับปรุง
วอนามัยและความปลอดภัย
Master of Science Program in Occupational พ.ศ. ๒๕๖๔
Health and Safety

ปริญญาโท

25590196000034

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุข
ศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ
Master of Science Program in Health
Education and Health Promotion

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและการสงเสริม 1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
สุขภาพ)
๘ เม.ย. ๒๕๖๔
Master of Science (Health Education and
Health Promotion)
วท.ม. (สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ)
M.Sc. (Health Education and Health
Promotion)

ปริญญาเอก

25530191104105

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Public Health Program

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Public Health
ส.ด.
Dr.P.H.

ปริญญาเอก*

25590191101852

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย
Doctor of Philosophy Prpgram in
Occupational Health and Safety

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความ
1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
ปลอดภัย)
2๙ ต.ค. 25๖๓
Doctor of Philosophy (Occupational Health
and Safety)
ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
Ph.D. (Occupational Health and Safety)

หมายเหตุ *

หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาโทอยูในเลมเดียวกับหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)
Master of Science (Occupational Health
and Safety)
วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
M.Sc. (Occupational Health and Safety)

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
2๙ ต.ค. 25๖๓

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๖๔
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

คณะสหเวชศาสตร
(Faculty of Allied Health Sciences)
ปริญญาตรี

25530191102654

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กายภาพบําบัด
Bachelor of Science Program in Physical
Therapy

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 256๕

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
Bachelor of Science (Physical Therapy)
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
B.Sc. (Physical Therapy)

1/256๕

ปริญญาตรี

25520191101246

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการแพทย
Bachelor of Science Program in Medical
Sciences

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย)
Bachelor of Science (Medical Sciences)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการแพทย)
B.Sc. (Medical Sciences)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
๘ เม.ย. ๒๕๖๔

ปริญญาตรี

25540191103487

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย
Bachelor of Science Program in Medical
Technology

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)
Bachelor of Science (Medical Technology)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
B.Sc. ( Medical Technology)

1/2560

ปริญญาตรี

25560191103862

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา หลักสูตร
ปรับปรุง
กายวิภาค
Bachelor of Science Program in Anatomical พ.ศ. ๒๕๖๔
Pathology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาธิวิทยากายวิภาค)
1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
Bachelor of Science (Anatomical Pathology)
๘ เม.ย. ๒๕๖๔
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)
B.Sc. (Anatomical Pathology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
และการกําหนดอาหาร
๒๕๖๔
Bachelor of Science Program in Nutrition
and Dietetics

วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกําหนด 1/256๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/๒๕๖๔
อาหาร)
๘ เม.ย. ๒๕๖๔
Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)
วท.บ. (โภชนาการและการกําหนดอาหาร)
B.Sc. (Nutrition and Dietetics)

ปริญญาตรี

ครั้งที่ ๔/25๖๔
๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ครั้งที่ 6/2559
17 พ.ย. 2559

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ปริญญาโท

25580191101502

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช หลักสูตร
ปรับปรุง
ศาสตร
Master of Science Program in Biomedical พ.ศ. ๒๕๖๓
Science

ปริญญาเอก

25580191101513

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร
Doctor of Philosophy Program in
Biomedical Science

หมายเหตุ *

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร)
Mater of Science (Biomedical Science)
วท.ม. (ชีวเวชศาสตร)
M.Sc. (Biomedical Science)

1/255๓

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร)
Doctor of Philosophy (Biomedical Science)
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร)
Ph.D. (Biomedical Science)

1/255๓

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาโทอยูในเลมเดียวกับหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

ปริญญาโท

รหัสหลักสูตร

25490191109837

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
(Graduate School of Public
Administration)
หลั
กสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration Program

ปริญญาเอก

25520191107647

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
Doctor of Philosophy Program in Public
Administration

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๐

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration
รป.ม.
M.P.A.

1/25๖๐

ครั้งที่ ๑๖/25๖๐
๒๐ ก.ค. 25๖๐

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๑

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)
1/25๖๓
Doctor of Philosophy (Public Administration)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
Ph.D. (Public Administration)

ครั้งที่ ๑๖/25๖๑
๑๖ ส.ค. 25๖๑

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

วิทยาลัยนานาชาติ
(International College)
ปริญญาตรี

25470191102231

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากร
มนุษยและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Arts Program in Human
Resources and Communication
(International Program)

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรมนุษยและการ
๑/๒๕๖๔
สื่อสาร)
Bachelor of Arts (Human Resources and
Communication)
ศศ.บ. (ทรัพยากรมนุษยและการสื่อสาร)
B.A. (Human Resources and Communication)

ปริญญาตรี

25480191107349

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration
Program in Business Administration
(International Program)

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration
(Business Administration)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
B.B.A. (Business Administration)

๑/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
2๙ ต.ค. 25๖๓

ปริญญาตรี

25490191108206

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง
การบริการ
พ.ศ. 25๖๔
การทองเที่ยว และไมซ (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration
Program in Hospitality, Tourism and MICE
Management (International Program)หลัก

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการบริการ การ
ทองเที่ยว และไมซ)
Bachelor of Business Administration
(Hospitality, Tourism and MICE
Management)
บธ.บ. (การจัดการการบริการ การทองเที่ยว และ
ไมซ)
B.B.A. (Hospitality, Tourism and MICE
Management)

1/25๖๔

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑/25๖๔
๒๑ ม.ค. 25๖๔

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

รหัสหลักสูตร

25500191110435

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ (หลักสูตร ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔
นานาชาติ)
Bachelor of Business Administration
Program in Logistics and Smart Supply
Chain Management (International Program)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกสและโซ 1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
อุปทานอัจฉริยะ)
2๙ ต.ค. 25๖๓
Bachelor of Business Administration
(Logistics and Smart
Supply Chain Management)
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานอัจฉริยะ)
B.B.A. (Logistics and Smart Supply Chain
Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2564
สุขภาพแบบองครวม (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration
Program in Holistic Health and Wellness
Management (International Program)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสุขภาพแบบองค ๒/๒๕๖๔
รวม)
Bachelor of Business Administration
(Holistic Health and Wellness Management)
บธ.บ. (การจัดการสุขภาพแบบองครวม)
B.B.A. (Holistic Health and Wellness
Management)

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
๒๕ ก.พ. 2564

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร
(Graduate School of Commerce)
ปริญญาโท

25510191109637

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ หลักสูตร
ปรับปรุง
จัดการสาธารณะ
Master of Business Administration Program พ.ศ. 25๖๐
in Public Enterprise Management

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาธารณะ)
Master of Business Administration (Public
Enterprise Management)
บธ.ม. (การจัดการสาธารณะ)
M.B.A. (Public Enterprise Management)

๑/25๖๐

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐
๒0 ก.ค. ๒๕๖๐

ปริญญาโท

25540191104466

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ หลักสูตร
ปรับปรุง
จัดการธุรกิจโลก
Master of Business Administration Program พ.ศ. 25๖๔
in Global Business Management

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจโลก)
Master of Business Administration (Global
Business Management)
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจโลก)
M.B.A. (Global Business Management)

1/25๖๔

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔

ปริญญาโท

25450191102249

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผูบริหาร หลักสูตร
Master of Business Administration Program ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔
for Executive

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
บธ.ม.
M.B.A.

1/25๖๔

ครั้งที่ ๒/25๖๔
๒๕ ก.พ. 25๖๔

ปริญญาโท

25520191107704

หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง
นานาชาติ)
Master of Business Administration Program พ.ศ. 25๖๔
(International Program)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
บธ.ม.
M.B.A.

1/25๖๔

ครั้งที่ ๒/25๖๔
๒๕ ก.พ. 25๖๔

ปริญญาโท

25560191103772

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ หลักสูตร
พัฒนาองคการและการจัดการสมรรถนะของมนุษย ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕62
Master of Business Administ Program in
Organization Development and Human
Capability Management

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การพัฒนาองคการและ
การจัดการสมรรถนะของมนุษย)
Master of Business Administration
(Organization Development and Human
Capability Management)
บธ.ม. (การพัฒนาองคการและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย)
M.B.A. (Organization Development and
Human Capability Management)

๑/2562

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
27 มิ.ย. 2562

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ปริญญาเอก

25520191109278

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา หลักสูตร
ปรับปรุง
องคการและการจัดการสมรรถนะของมนุษย
พ.ศ. 25๖๔
Doctor of Philosophy Program in
Organization Development and Human
Capability Management

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาองคการและการ
จัดการสมรรถนะของมนุษย)
Doctor of Philosophy (Organization
Development and Human Capability
Management)
ปร.ด. (การพัฒนาองคการและการจัดการ
สมรรถนะของมนุษย)
Ph.D. (Organization Development and
Human Capability Management)

๑/๒๕๖๔

ครั้งที่ ๒/25๖๔
๒๕ ก.พ. 25๖๔

ปริญญาเอก

25530191100505

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง
สาธารณะ
พ.ศ. 25๖๐
Doctor of Philosophy Program in Public
Enterprise Management

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสาธารณะ)
Doctor of Philosophy (Public Enterprise
Management)
ปร.ด. (การจัดการสาธารณะ)
Ph.D. (Public Enterprise Management)

๑/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๑๖/25๖๐
๒๐ ก.ค. 25๖๐

หลักสูตร
ปริญญาเอก 25450191102194 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง
นานาชาติ)
Doctor of Business Administration Program พ.ศ. 25๖๑
(International Program)

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Business Administration
(International Program)
บธ.ด. (หลักสูตรนานาชาติ)
D.B.A. (International Program)

๒/25๖๑

ครั้งที่ ๑/25๖๒
๒๒ ม.ค. 25๖๒

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

48

ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ
ปญญา
(College of Research Methodology
and Cognitive Science)
ปริญญาโท

25510191100773

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ หลักสูตร
ปรับปรุง
วิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา
Master of Science Program in Research and พ.ศ. ๒๕๖๑
Statistics in Cognitive Science

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปญญา)
Master of Science (Research and Statistics
in Cognitive Science)
วท.ม. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา)
M.Sc. (Research and Statistics in Cognitive
Scence)

๑/๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑
๑ พ.ย. ๒๕๖๑

ปริญญาเอก

25510191100738

หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
ปรับปรุง
และสถิติทางวิทยาการปญญา
Doctor of Philosophy Program in Research พ.ศ. ๒๕๖๑
and Statistics in Cognitive Science

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การวิจัยและสถิติทาง
วิทยาการปญญา)
Doctor of Philosophy (Research and
Statistics in Cognitive Science)
ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา)
Ph.D. (Research and Statistics in Cognitive
Scence)

๑/๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑
๑ พ.ย. ๒๕๖๑

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

วิทยาเขตจันทบุรี (Chanthaburi
Campus)
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
(Faculty of Marine Technology )
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

25490191106654

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี หลักสูตร
ปรับปรุง
ทางทะเล
พ.ศ. ๒๕๖๔
Bachelor of Science Program in Marine
Technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีทางทะเล
Master of Science Program in Marine
Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางทะเล)
Bachelor of Science (Marine Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล)
B.Sc. (Marine Technology)

หลักสูตรใหม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางทะเล)
พ.ศ. ๒๕๖๑ Master of Science (Marine Technology)
วท.ม. (เทคโนโลยีทางทะเล)
M.Sc. (Marine Technology)

๑/๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

1/25๖๑

ครั้งที่ ๑๘/25๖๐
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

วิทยาเขตจันทบุรี (Chanthaburi
Campus)
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
(Faculty of Science and Arts)
ปริญญาตรี

25480191106124

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม
Bachelor of Science Program in Modern
Agricultural Technology

ปริญญาตรี

25480191109116

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี หลักสูตร
ปรับปรุง
สารสนเทศและวิทยาการขอมูล
Bachelor of Science Program in Information พ.ศ. 25๖๔
Technology and Data Science

ปริญญาตรี

25540191102879

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
Program

ปริญญาตรี

25540191102058

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน
Bachelor of Business Administration
Program in Logistics and Cross-Border
Trade Management

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

ิวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม)
Bachelor of Science (Modern Agricultural
Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม)
B.Sc. (Modern Agricultural Technology)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
2๙ ต.ค. 25๖๓

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการขอมูล)
Bachelor of Science (Information
Technology and Data Science)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการขอมูล)
B.Sc. (Information Technology and Data
Science)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
2๙ ต.ค. 25๖๓

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
บธ.บ.
B.B.A.

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
2๙ ต.ค. 25๖๓

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกสและ
การคาชายแดน)
Bachelor of Business Administration
(Logistics and Cross-Border Trade
Management)
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน)
B.B.A. (Logistics and Cross-Border Trade
Management)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
2๙ ต.ค. 25๖๓

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

รหัสหลักสูตร

25560191104593

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
พ.ศ. 25๖๔
Bechelor of Arts Program in English for
Business Communication

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ)
Bechelor of Arts (English for Business
Communication)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
B.A. (English for Business Communication)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๒/25๖๓
2๙ ต.ค. 25๖๓

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ)
Bachelor of Business Administration (Gems
and Jewelry Business)
บธ.บ. (ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ)
B.B.A. (Gems and Jewelry Business)

๑/๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

วิทยาเขตจันทบุรี (Chanthaburi
Campus)
คณะอัญมณี (Faculty of Gems)
ปริญญาตรี

25480191106135

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญ
มณีและเครื่องประดับ
Bachelor of Business Administration
Program in Gems and Jewelry Business

ปริญญาตรี

25480191106146

หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรับปรุง
เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
Bachelor of Science Program in Gems and พ.ศ. ๒๕๖๔
Jewelry Technology

ิวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอัญมณีและ
เครื่องประดับ)
Bachelor of Science (Gems and Jewelry
Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ)
B.Sc. (Gems and Jewelry Technology)

๑/๒๕๖๔

ปริญญาตรี

25480191106157

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ หลักสูตร
ปรับปรุง
ออกแบบเครื่องประดับ
Bachelor of Fine and Applied Arts Program พ.ศ. 25๖๔
in Jewelry Design

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบ
เครื่องประดับ)
Bachelor of Fine and Applied Arts
(Jewelry Design)
ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ)
B.F.A. (Jewelry Design)

1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
๑๗ มี.ค. 25๖๔

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

วิทยาเขตสระแกว (Sakaeo Campus)
คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร
(Faculty of Science and Social
Sciences)
ปริญญาตรี

25490191106665

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี หลักสูตร
ปรับปรุง
สารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
Bachelor of Science Program in Information พ.ศ. 25๖๔
Technology and Business Innovation

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
1/25๖๔
นวัตกรรมทางธุรกิจ)
Bachelor of Science (Information
Technology and Business Innovation)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ)
B.Sc. (Information Technology and Business
Innovation)

ครั้งที่ ๑/25๖๔
๒๑ ม.ค. 25๖๔

ปริญญาตรี

25540191104534

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและ
โซอุปทานสีเขียว
Bachelor of Business Administration
Program in Green Logistics and Supply
Chain Management

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโลจิ
1/25๖๔
สติกสและ
โซอุปทานสีเขียว)
Bachelor of Business Administration (Green
Logistics and Supply Chain Management)
บธ.บ. (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและ
โซอุปทานสีเขียว)
B.B.A. (Green Logistics and Supply Chain
Management)

ครั้งที่ ๒/25๖๔
๒๕ ก.พ. 25๖๔

ปริญญาตรี

25540191104523

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ หลักสูตร
ปรับปรุง
ประศาสนศาสตร
Bachelor of Public Administration Program พ.ศ. 25๖๔
in Public Administration

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)
Bachelor of Public Administration
(Public Administration)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
B.P.A. (Public Administration)

ครั้งที่ ๑/25๖๔
๒๑ ม.ค. 25๖๔

1/25๖๔

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

วิทยาเขตสระแกว (Sakaeo Campus)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(Faculty of Agricultural Technology)
ปริญญาตรี

25520191101257

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง
เกษตร
Bachelor of Science Program in Agricultural พ.ศ. 25๖๔
Innovationหลัก

ปริญญาตรี

25610191100300

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
Bachelor of Science Program in AgroIndustrial Product Development

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตร)
1/25๖๔
Bachelor of Science (Agricultural Innovation)
วท.บ. (นวัตกรรมเกษตร)
B.Sc. (Agricultural Innovation)

ครั้งที่ ๑/25๖๔
๒๑ ม.ค. 25๖๔

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 1/25๖๔ ครั้งพิเศษที่ ๑/25๖๔
เกษตร)
๑๗ มี.ค. 25๖๔
Bachelor of Science (Agro-Industrial
Product Development)
วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร)
B.Sc. ( (Agro-Industrial Product
Development)

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตารางที่ ๑ ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ระดับการศึกษา

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สถานภาพ
หลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปดสอน
ภาค/ป
พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ

ก.พ. รับรอง
ก.ค.ศ.
องคกร
คุณวุฒิ
รับรองคุณวุฒิ วิชาชีพรับรอง

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตรและ
บริหารธุรกิจ
วิทยาเขตสระแกว
ปริญญาตรี

25560191103906 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕62
Bachelor of Business Administration
Program in Management

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration
(Management)
บธ.บ. (การจัดการ)
B.B.A. (Management)

๑/2562

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
27 มิ.ย. 2562

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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กองบริการการศึกษา
ปริญญาตรี

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับป
๒๕๖๔
General Education Program,Burapha
University

๑/25๖๔

ครั้งที่ ๘/25๖๓
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓

ข ้อมูล ณ วันที ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

