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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว
(Faculty of Management and Tourism)

ปริญญาตรี 25490191106406 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์
Bachelor of Business Administration Program in Human 
Resource Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2553

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์
Bachelor of Business Administration 
(Human Resource Management)
บธ.บ. (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์
B.B.A. (Human Resource Management)

1/2554 คร้ังที ่6/2553
17 พ.ย. 2553

02 ส.ค. 2554
ศธ 0506(1)/10116 

ลว 03 ส.ค. 2554

นร 1004.3/529
ลว 28 ธ.ค. 2554

ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๒๘
ลว ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๗

            _

ปริญญาตรี 25490191106417 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2553

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
บธ.บ. (การตลาด)
B.B.A. (Marketing)

1/2554 คร้ังที ่5/2553
15 ก.ย. 2553

30 ก.ย. 2554
ศธ 0506(1)/13090 

 ลว 4 ต.ค. 2554

นร ๑๐๐๔.๓/๑๘๘
ลว ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๕

อยู่ระหวา่งด าเนินการ             _

ปริญญาตรี 25490191106428 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ
Bachelor of Business Administration Program in Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2553

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจดัการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
บธ.บ. (การจดัการ)
B.B.A. (Management)

1/2554 คร้ังที ่5/2553 
15 ก.ย. 2553

23 ก.ย. 2554
 ศธ 0506(1)/12812 

ลว 28 ก.ย. 2554

นร 1004.3/188 
ลว 22 มี.ค. 2555

ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๗๒๓
ลว ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๗

            _

ปริญญาตรี 25490191106439 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการเงิน
Bachelor of Business Administration Program in Finance

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2553

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การเงิน)
Bachelor of Business Administration (Finance)
บธ.บ. (การเงิน)
B.B.A. (Finance)

1/2554 คร้ังที ่6/2553
17 พ.ย. 2553

02 ส.ค. 2554
ศธ 0506(1)/10116

ลว 3 ส.ค. 2554

นร ๑๐๐๔.๓/๕๒๙
ลว ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๔

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๐๑๘  
ลว ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๗

            _

ปริญญาตรี 25450191102104 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการการโรงแรม
Bachelor of Business Administration Program in Hotel 
Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2553

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจดัการการโรงแรม)
Bachelor of Business Administration 
(Hotel Management)
บธ.บ. (การจดัการการโรงแรม)
B.B.A. (Hotel Management)

1/2554 คร้ังที ่๔/255๖
17 ก.ค. 255๖

๐๙ ก.ค. ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๐๖(๑)/6๖๑๓
ลว ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๗

นร ๑๐๐๔.๓/๒๔
ลว ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๘

ศธ ๐๒๐๖.๖/๔๔๒
ลว ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘

            _

ปริญญาตรี 25450191102341 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว
Bachelor of Business Administration Program in Tourism 
Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจดัการการท่องเทีย่ว)
Bachelor of Business Administration 
(Tourism Management)
บธ.บ. (การจดัการการท่องเทีย่ว)
B.B.A (Tourism Management)

1/2554 คร้ังที ่๔/255๖
17 ก.ค. 255๖

๐๙ ก.ค. ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๐๖(๑)/6๖๑๓
ลว ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๗

นร ๑๐๐๔.๓/๒๔
ลว ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๘

ศธ ๐๒๐๖.๖/๔๔๒
ลว ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘

            _

ปริญญาตรี 25520191105847 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ
Bachelor of Business Administration Program in International 
Business

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

บริหารธรุกิจบัณฑิต (ธรุกิจระหวา่งประเทศ)
Bachelor of Business Administration
(International Business)
บธ.บ. (ธรุกิจระหวา่งประเทศ)
B.B.A. (International Business)

1/2554 คร้ังที ่3/2554
18 พ.ค. 2554

08 ก.พ. 2555
ศธ 0506(1)/1965  

ลว 10 ก.พ. 2555

นร ๑๐๐๔.๓/๓๐๖ 
ลว ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕

   ศธ ๐๒๐๖/๗๗๙
  ลว ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๕

            _

ปริญญาตรี 25490191106441 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่4/2559
27 ก.ค. 2559

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
Bachelor of Business Administration Program

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่4/2559
27 ก.ค. 2559

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่วและการ
จดัการการโรงแรม
Bachelor of Business Administration Program in Tourism
Management and Hotel Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจดัการการท่องเทีย่วและการจดัการ
การโรงแรม) 
Bachelor of Business Administration (Tourism Management and
 Hotel Management
บธ.บ. (การจดัการการท่องเทีย่วและการจดัการการโรงแรม)
B.B.A. (Tourism Management and Hotel Management)

1/2559 คร้ังที ่4/2559
27 ก.ค. 2559

ปริญญาโท 25470191104288 หลักสูตรการจดัการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
Master of Management Program in Small and Medium 
Enterprises Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555

การจดัการมหาบัณฑิต (การจดัการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
Master of Management (Small and Medium Enterprises 
Management)
กจ.ม. (การจดัการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
M.M. (Small and Medium Enterprises Management)

1/2555 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๙๘๗
ลว ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๙

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ              _

ปริญญาโท 25540191105129 หลักสูตรการจดัการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่ว
ระหวา่งประเทศ
Master of Management Program in International Tourism 
Management

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2554

การจดัการมหาบัณฑิต (การจดัการการท่องเทีย่วระหวา่งประเทศ)
Master of Management (International Tourism Management)
กจ.ม. (การจดัการการท่องเทีย่วระหวา่งประเทศ)
M.M. (International Tourism Management)

1/2554 คร้ังที ่๔/๒๕๕๘
๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘

๖ ม.ค. ๒๕๕๙
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๑๐๐
ลว ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๙

นร 1004.3/159
ลว 23 พ.ค. 2559

อยู่ระหวา่งด าเนินการ              _

ปริญญาโท 25500191110582 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
Master of Accountancy Program

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่4/2559 
27 ก.ค. 2559

ปริญญาโท 25580191101221 หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 
Master of Business Administration

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๘

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

สิหาคม/๒๕๕๘  คร้ังที ่๒/๒๕๕๘
๑๘ มี.ค. ๒๕๕๘

๑ ต.ค. ๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๒๙๕๖
ลว ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘

นร 1004.3/28 
ลว 28 ม.ค. 2559

ศธ 0206.6/246
ลว 16 มี.ค. 2559

ปริญญาเอก  25570191102041 หลักสูตรปรัชญาดุษฏบีัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ
Doctor of Philosophy Program in Management

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗

ปรัชญาดุษฏบีัณฑิต (การจดัการ)
Doctor of Philosophy (Mamagement)
ปร.ด. (การจดัการ)
Ph.D. (Management)

1/255๗ คร้ังพิเศษที ่๒/๒๕๕๗
๒๙ พ.ค. ๒๕๕๗

๘ ธ.ค. ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๙๒๐๑
ลว ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๗

นร 1004.3/162 
ลว 9 เม.ย. 2558

ศธ ๐๒๐๖.๖/๔๕๑
ลว ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
(Faculty of Abhaibhubejhr Thai Traditional Medicine)

ปริญญาตรี 25500191106251 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine  Program  in 
Applied Thai Traditional Medicine

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine (Applied Thai  
Traditional Medicine)
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
B.ATM. (Applied Thai Traditional Medicine)

1/2559 คร้ังที ่4/2559
27 ก.ค. 2559

ปริญญาตรี 25550191106155 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย
Bachelor of Thai Traditional Medicine  Program  in Thai 
Traditional Medicine

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)
Bachelor of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Medicine)
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)
B.TM. (Thai Traditional Medicine)

1/2556 คร้ังที ่๔/255๘
2๒ ก.ค. 255๘

๑๔ ม.ค. ๒๕๕๙
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๒๗๔

๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕
สธ ๗๐๒.๐๔/๕๘๖
ลว ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะพยาบาลศาสตร์                                            
(Faculty of Nursing)

ปริญญาตรี 25480191106078 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science Program

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

23 พ.ย. 2554
ศธ 0506(2)/15167 

ลว 25 พ.ย. 2554

อยู่ระหวา่งด าเนินการ ศธ  0206.6/381
ลว 17 พ.ค. 2555

๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๔   
สภ.พ. ๐๑/๐๕/๘๘๕ 
ลว ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๔

ปริญญาโท 25510191109413 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ์
Master of Nursing Science Program in Midwifery

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

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

1/2556 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

๒๔ ต.ค. ๕๗
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๘๓๕๔

ลว ๔ พ.ย. ๒๕๕๗

นร ๑๐๐๔.๓/๑๐๒
ลว ๓ มี.ค. ๒๕๕๘

ศธ ๐๒๐๖.๖/๔๐๕
๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘

๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๕
สภ.พ. ๐๑/๐๕/๑๘๓
ลว ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๖

ปริญญาโท 25490191109872 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก
Master of Nursing Sciences Program in Pediatric Nursing

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

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

1/2555 คร้ังที ่6/2554
16 พ.ย. 2554

12 ต.ค. 2555
ศธ 0506(2)/15966

ลว 16 ต.ค. 2555

นร ๑๐๐๔.๓/๓๑
ลว 20 ม.ค. ๒๕๕๘

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๐๕
๒๘ ก.พ. ๒๕๕๗

 ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕
สภ.พ.๐๑/๐๕/๑๑๖๒

  
ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕

ปริญญาโท 25390191100498 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้สูงอายุ
Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอาย)ุ
Master of Nursing Science (Gerontological Nursing)
พย.ม.  (การพยาบาลผู้สูงอาย)ุ
M.N.S. (Gerontological Nursing)

1/2556 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

๒๔ ต.ค. ๕๗
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๘๓๕๔

ลว ๔ พ.ย. ๒๕๕๗

นร ๑๐๐๔.๓/๑๐๒
ลว ๓ มี.ค. ๒๕๕๘

ศธ ๐๒๐๖.๖/๔๐๕
๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘

๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๕
สภ.พ. ๐๑/๐๕/๑๘๓
ลว ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๖

ปริญญาโท 25390191100487 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่
Master of Nursing Science Program in Adult Nursing

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ)่
Master of Nursing Science (Adult Nursing)
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ)่
M.N.S. (Adult Nursing)

1/2555 คร้ังที ่6/2554
16 พ.ย. 2554

07 ก.ย. 2555
ศธ 0506(2)/14233

ลว 13 ก.ย. 2555

นร ๑๐๐๔.๓/๑๘๓
ลว ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๖

ศธ ๐๒๐๖.๖/๖๔๖
ลว ๑๗ มี.ค. ๒๕๕๗

๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕ 
สภ.พ.๐๑/๐๕/๑๑๖๒
ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕

ปริญญาโท 25380191100644 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฎบิัติ
ชุมชน
Master of Nursing Science Program in Community Nurse 
Practitioner

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

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

1/2555 คร้ังที ่5/2554
21 ก.ย. 2554

31 ก.ค. 2555
ศธ 0506(2)/11915 

ลว 7 ส.ค. 2555

นร 1004.3/659
ลว 30 ต.ค. 2555

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๙๖
ลว ๓ เม.ย. ๒๕๕๖

 ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๕
สภ.พ. ๐๑/๐๕/๗๔๗
ลว. ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๕

ปริญญาโท 25450191102205 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพจติ
และจติเวช
Master of Nursing Science Program in Mental Health and 
Psychiatric Nursing

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

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

1/2555 คร้ังที ่6/2554
16 พ.ย. 2554

12 ต.ค. 2555
ศธ 0506(2)/15966

ลว 16 ต.ค. 2555

นร ๑๐๐๔.๓/๓๑
ลว 20 ม.ค. ๒๕๕๘

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๐๕
๒๘ ก.พ. ๒๕๕๗

๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕
สภ.พ.๐๑/๐๕/๑๑๖๒
ลว. ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕

ปริญญาโท 25470191104277 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of  Nursing Science Program (International Program)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

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

1/2555 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๒๗๗
ลว ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๙

นร 1004.3/159
ลว 23 พ.ค. 2559

อยู่ระหวา่งด าเนินการ ๔ ต.ค. ๒๕๕๖
สภ.พ. ๐๑/๐๕/๑๖๒๓
ลว ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๖

ปริญญาเอก 25480191109375 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International 
Program)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Nursing Science)
ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)
Ph.D. (Nursing Science)

1/2555 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

๒๒ พ.ย. ๒๕๕๖
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๘๖๔๔

ลว ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๖

นร 1004.3/740
ลว 11 ธ.ค. 2557

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๐๑๘
ลว ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๗

๑๓ ก.ค. ๒๕๕๕
สภ.พ.๐๑/๐๕/๑๓๖๖
ลว.๑๕ ส.ค. ๒๕๕๕

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะแพทยศาสตร์
(Faculty of Medicine)

ปริญญาตรี 25490191104202 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  (6 ปี)
Doctor of Medicine Program (6 years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

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

1/2556 คร้ังที ่5/2554
21 ก.ย. 2554

   ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๓๑๕๗

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๖

นร ๑๐๐๔.๓/๒๑๓
ลว ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๗

ศธ๐๒๐๖.๖/๑๗๒๓
ลว ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๗

๑๐ พ.ค. ๒๕๕๕
พส.๐๑๒/๕๒๑

ลว. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๕

ปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
Master of Science Program in Clinical Science

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)
Mater of Science (Clinical Science)
วท.ม. (วทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)
M.Sc. (Clinical Science)

1/255๗ คร้ังพิเศษที ่๒/๒๕๕๗
๒๙ พ.ค. ๒๕๕๗

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะเภสัชศาสตร์
(Faculty of Pharmaceutical Science)

ปริญญาตรี 25530191104386 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี)
Doctor of Pharmacy Programme (6 years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖

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

1/2556 คร้ังที ่๓/๒๕๕9
๑8 พ.ค. ๒๕๕9

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหว่างด าเนินการ อยูร่ะหว่างด าเนินการ อยูร่ะหว่างด าเนินการ

ปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Pharmacy International Programme

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖

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

1/255๗ คร้ังที ่๖/๒๕๕๖  
๒๐ พ.ย. ๒๕๕๖

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาโท* หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการและการจดัการทาง
เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Pharmacy Program in Pharmaceutical Sciences and 
Management  (International Program)

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาการและการจดัการทางเภสัชศาสตร์)
Master of Pharmacy (Pharmaceutical Sciences and Management)
ภ.ม. (วทิยาการและการจดัการทางเภสัชศาสตร์)
M.Pharm. (Pharmaceutical Sciences and Management)

1/255๙ คร้ังที ่5/2558 
16 กย.2558

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาเอก* หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการและการจดัการทางเภสัช
ศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences and 
Management  (International Program)

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๘

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วทิยาการและการจดัการทางเภสัชศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences and 
Management)
ปร.ด. (วทิยาการและการจดัการทางเภสัชศาสตร์)
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences and Management)

1/255๙ คร้ังที ่5/2558 
16 กย.2558

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
(Faculty of Hemanities and Social Science)

ปริญญาตรี 25400191101096 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts Program

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่4/2559
27 ก.ค. 2559

ปริญญาตรี 25400191101107 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจติวทิยา
Bachelor  of  Science  Program  in  Psychology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (จติวทิยา)
Bachelor  of  Science  (Psychology)
วท.บ. (จติวทิยา)
B.Sc. (Psychology)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25490191106452 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาชุมชน
Bacherlor of Arts Program in Community Development

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
Bacherlor of Arts (Community Development)
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน)
B.A. (Community Development)

1/255๙ คร้ังที ่๔/255๙
๒๗ ก.ค. ๒๕๕๙

ปริญญาตรี 25380191100519 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์
Bachelor of Arts Program in History

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๔/255๙
27 ก.ค. 2559

ปริญญาตรี 25490191106463 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาเกาหลี
Bachelor of Arts  Program  in  Korean  Language

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25490191106474 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี
Bachelor of Arts  Program  in  Chinese  Language

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25390191100285 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่
Bachelor of Arts  Program  in  Japanese  Language

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2559

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

1/2559 คร้ังที ่๓/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25380191100521 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย
Bachelor of Arts Program in Thai

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25460191101374 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร
Bachelor of Arts Program in French for Communication

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร)
Bachelor of Arts  (French for Communication)
ศศ.บ.  (ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร)
B.A.  (French for Communication)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

ปริญญาตรี 25380191100532 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

ปริญญาตรี 25440191100573 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศาสนาและปรัชญา
Bachelor of Arts Program  in Religions and Philosophy

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

ปริญญาตรี 25470191102229 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา
Bechelor of Arts Program in Information Studies

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25540191102846 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการบริการสังคม
Bachelor of Arts  Program in Social Service Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่4/2559
27 ก.ค. 2559

ปริญญาตรี 25540191102857 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม
Bachelor of Arts Program in Cultural Resources Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม)
Bachelor of Arts (Cultural Resources Management)
ศศ.บ. (การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม)
B.A. (Cultural Resources Management)

1/255๙ คร้ังที ่๔/255๙
๒๗ ก.ค. ๒๕๕๙

ปริญญาตรี 25400191101118 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาโท 25520191101191 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาส่ือสารการตลาด
Master of Communication Arts Program in Marketing 
Communication

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ส่ือสารการตลาด)
Master of Communication Arts (Marketing Communication)
นศ.ม. (ส่ือสารการตลาด)
M.Com.Arts (Marketing Communication)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาโท 25440191101001 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาไทยศึกษา
Master of Arts Program in Thai Studies

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

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

1/2554 คร้ังที ่3/๒๕๕9
๑๘ พ.ค. ๒๕๕9

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ              _

ปริญญาโท 25490191109973 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร
Master of Arts Program in English for Communication

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร)
Master of Arts (English for Communication)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร)
M.A. (English for Communication)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาโท 25550191105119 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาปรัชญา
Master of Arts Program in Philosophy

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา)
Master of Arts  (Philosophy)
ศศ.ม. (ปรัชญา)
M.A. (Philosophy)

1/2555 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

04 ต.ค. 2555
ศธ 0506(1)/15607 

ลว 10 ต.ค. 2555

นร ๑๐๐๔.๓/๒๖๗
ลว ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๗

ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๒๑๓
ลว ๒๗ ธ.ค. ๕๖

             _

ปริญญาโท 25580191101232 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิานวตักรรมการส่ือสารทางการเมือง
Master of Communication Arts Program in 
Innovation in Political Communication

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 255๘

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวตักรรมการส่ือสารทางการเมือง)
Master of Communication Arts 
(Innovation in Political Communication)
นศ.ม. (นวตักรรมการส่ือสารทางการเมือง)
M.Com.Arts (Innovation in Political Communication)

สิงหาคม/
๒๕๕๘

คร้ังที ่๒/๒๕๕๘
๑๘ มี.ค. ๒๕๕๘

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๖๔๖
ลว ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาเอก 25490191110669 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาไทยศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Thai Studies

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

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

1/2554 คร้ังที ่๖/๒๕๕๘
๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ              _

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  
(Faculty of Geoinformatics)

ปริญญาตรี 25490191106485 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภมูิสารสนเทศศาสตร์
Bachelor of Science Program in Geoinformatics

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (ภมูิสารสนเทศศาสตร์)
Bachelor of Science (Geoinformatics)
วท.บ. (ภมูิสารสนเทศศาสตร์)
B.Sc. (Geoinformatics)

1/255๙ คร้ังที ่4/2559
27 ก.ค. 2559

ปริญญาโท 25520191108389 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภมูิสารสนเทศศาสตร์
Master of Science Program in Geoinformatics

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภมูิสารสนเทศศาสตร์)
Master of Science (Geoinformatics)
วท.ม. (ภมูิสารสนเทศศาสตร์)
M.Sc. (Geoinformatics)

1/2556 คร้ังที ่5/2555
19 ก.ย. 2555

  ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๖          
 ศธ ๐๕๐๖(๑)/๑๕๙๓๙   

  ลว ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๖

นร ๑๐๐๔.๓/๘๒
ลว ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘

ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๖๘๖
ลว ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๗

              _

ปริญญาเอก 25520191101224 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาภมูิสารสนเทศศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Geoinformatics

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ภมูิสารสนเทศศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Geoinformatics)
ปร.ด. (ภมูิสารสนเทศศาสตร์)
Ph.D. (Geoinformatics)

1/2556 คร้ังที ่5/2555
19 ก.ย. 2555

  ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๖          
 ศธ ๐๕๐๖(๑)/๑๕๙๓๙   

  ลว ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๖

นร ๑๐๐๔.๓/๘๒
ลว ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘

ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๖๘๖
ลว ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๗

              _

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์  
(Faculty of Political Science and Law)

ปริญญาตรี 25490191106496 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

    

ปริญญาตรี 25470191103232 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) (3 ปี)
Bachelor of Laws Program (3 years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

    

ปริญญาตรี 25540191100179 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทัว่ไป
Bachelor of Public Administration Program in General 
Administration

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

_

ปริญญาตรี 25480191106912 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารท้องถิ่น
Bachelor of Public Administration Program in Local 
Administration

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

  _

ปริญญาตรี 25490191108138 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science Program

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

_

ปริญญาโท 25530191104127 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws Program

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

๑/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
๑๖ มี.ค. 255๙

   _

ปริญญาโท 25540191104477 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Political Science Program

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

   _

ปริญญาโท 25490191109951 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
Master of Political Science Program in Justice and Social 
Administration

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)
Master of Political Science (Justice and Social Administration)
ร.ม.  (การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)
M.Pol.Sc. (Justice and Social Administration)

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
๑๖ มี.ค. 255๙

   _

ปริญญาโท 25490191109962 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
จดัการปกครอง
Master of Political Science Program in Political Economy and 
Governance

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจดัการปกครอง)
Master of Political Science (Political Economy and Governance)
ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจดัการปกครอง)
M.Pol.Sc. (Political Economy and Governance)

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

  _

ปริญญาโท* หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิายุทธศาสตร์และความมั่นคง
Master of Political Science Program in Srategy and Security

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง)
Master of Political Science (Strategy and Security)
ร.ม. (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง)
M.Pol.Sc (Strategy and Security)

๑/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

ปริญญาเอก 25550191105029 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจดัการ
Doctor of Political Science Program in Political Economy and 
Governance

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555

รัฐศาสตรดุษฎบีัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจดัการ)
Doctor of Political Science (Political Economy and Governance)
ร.ด. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจดัการ)
D.Pol.Sc. (Political Economy and Governance)

1/2555 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

08 ม.ค. 2556
ศธ 0506(1)/1048
ลว 21 ม.ค. 2556

นร ๑๐๐๔.๓/๕๕๒
ลว ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗

ศธ ๐๒๐๖.๖/๘๕๕
ลว ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๖

_

ปริญญาเอก* หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิายุทธศาสตร์และความมั่นคง
Doctor of Philosophy Program in Srategy and Security

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง)
Doctor of Philosophy (Strategy and Security)
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง)
Ph.D. (Strategy and Security)

๑/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะโลจสิติกส์  
(Faculty of Logistics)

ปริญญาตรี 25480191108947 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์
Bachelor of Science Program in Logistics Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (การจดัการโลจสิติกส์)
Bachelor of Science (Logistics Management)
วท.บ. (การจดัการโลจสิติกส์)
B.Sc. (Logistics Management)

1/2559 คร้ังที ่๔/255๙
27 ก.ค. 2559

  

ปริญญาตรี 25480191108611 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
Bachelor of Science Program in Maritime Industrial Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (การจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาว)ี
Bachelor of Science (Maritime Industrial Management)
วท.บ. (การจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาว)ี
B.Sc. (Maritime Industrial Management)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
๑8 พ.ค. 2559

ปริญญาตรี 25420191100986 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการเดินเรือ (5 ปี)
Bachelor of Science Program in Nautical Science (5 years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

วทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาการเดินเรือ)
Bachelor of Science (Nautical Science)
วท.บ. (วทิยาการเดินเรือ)
B.Sc. (Nautical Science)

1/2559 คร้ังที ่4/๒๕๕9
27 ก.ค. 2559

  

ปริญญาตรี 25530191104577 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการค้าระหวา่งประเทศและการ
จดัการโลจสิติกส์
Bachelor of Business Administration Program in International 
Trade and Logistics Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การค้าระหวา่งประเทศและการจดัการ
โลจสิติกส์)
Bachelor of Business Administration (International 
Trade and Logistics Management)
บธ.บ. (การค้าระหวา่งประเทศและการจดัการโลจสิติกส์)
B.B.A. (International Trade and Logistics Management)

1/255๙ คร้ังที ่4/๒๕๕9
27 ก.ค. 2559

ปริญญาโท 25480191108846 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ
โลจสิติกส์และโซ่อุปทาน
Master of Science Program in Logistics and Supply Chain  
Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน)
Master of Science (Logistics and Supply Chain Management)
วท.ม. (การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน)
M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management)

0/2555 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

20 ส.ค. 2555
ศธ 0506(1)/13089 

ลว 24 ส.ค. 2555

นร ๑๐๐๔.๓/๒๒
ลว ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๗

ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๓๖
ลว ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๖

             _

ปริญญาเอก 25500191110659 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน
Doctor of Philosophy Program in Logistics and Supply Chain 
Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน)
Doctor of Philosophy (Logistics and Supply Chain Management)
ปร.ด. (การจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน)
Ph.D. (Logistics and Supply Chain Management)

0/2555 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

20 ส.ค. 2555
ศธ 0506(1)/13089 

ลว 24 ส.ค. 2555

นร ๑๐๐๔.๓/๒๒
ลว ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๗

ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๓๖
ลว ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๖

             _

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะวิทยาการสารสนเทศ  
(Faculty of Informatics)

ปริญญาตรี 25480191107226 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต  (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science  (Computer Science)
วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
B.Sc. (Computer Science)

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25530191103104 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์
Bachelor of Science Program in Software Engineering

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต  (วศิวกรรมซอฟต์แวร์)
Bachelor of Science  (Software Engineering)
วท.บ. (วศิวกรรมซอฟต์แวร์)
B.Sc. (Software Engineering)

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

   โ

ปริญญาตรี 25540191102868 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
B.Sc. (Information Technology)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาโท 25540191104488 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์
Master of Science Program in Computer Science

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2554

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
Master of Science (Computer Science)
วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
M.Sc. (Computer Science)

1/2554 คร้ังที ่2/2554 
16 มี.ค. 2554

18 ส.ค. 2554
ศธ 0506(1)/11138 

ลว 23 ส.ค. 2554

นร 1004.3/529 
ลว 28 ธ.ค. 2554

ศธ ๐๒๐๖.๖/๗๕๘
ลว ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๖

             _

ปริญญาโท 25470191103219 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of science Program in information Technology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Master of science (Information Technology)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
M.Sc. (Information Technology)

1/2554 คร้ังที ่2/2554 
16 มี.ค. 2554

14 พ.ย. 2554
ศธ 0506(1)/14775 

ลว 17 พ.ย. 2554

นร 1004.3/196 
ลว 22 มี.ค. 2555

อยู่ระหวา่งด าเนินการ              _

ปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์
Master of Science Program in Software Engineering

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วศิวกรรมซอฟต์แวร์)
Master of Science (Software Engineering)
วท.ม. (วศิวกรรมซอฟต์แวร์)
M.Sc. (Software Engineering)

1/2555 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ              _

ปริญญาโท* หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการสารสนเทศ
Master of Science Program in informatics

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 255๘

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาการสารสนเทศ)
Master of Science (informatics)
วท.ม. (วทิยาการสารสนเทศ)
M.Sc. (informatics)

1/255๘ คร้ังที ่๓/๒๕๕๘
๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาเอก 25500191110661 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์
Doctor of Philosophy Program in Computer Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
Doctor of Philosophy  (Computer Science)
ปร.ด. (วทิยาการคอมพิวเตอร์)
Ph.D. (Computer Science)

1/2555 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

07 มิ.ย. 2555
ศธ 0506(1)/8665  

ลว 11 มิ.ย. 2555

นร 1004.3/536 
ลว 18 ก.ย. 2555

อยู่ระหวา่งด าเนินการ              _

ปริญญาเอก* หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการสารสนเทศ
Doctor of Philosophy of Program in informatics

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 255๘

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วทิยาการสารสนเทศ)
Doctor of Philosophy (informatics)
ปร.ด. (วทิยาการสารสนเทศ)
Ph.D. (informatics)

1/255๘ คร้ังที ่๓/๒๕๕๘
๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะวิทยาศาสตร์  
(Faculty of Science)

ปริญญาตรี 25490191106507 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์
Bachelor of Science Program in Mathematics

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Science (Mathematics)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
B.Sc. (Mathematics)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25410191100175 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

    

ปริญญาตรี 25490191106529 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจลุชีววทิยา
Bachelor of Science Program in Microbiology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (จลุชีววทิยา)
Bachelor of Science (Microbiology)
วท.บ. (จลุชีววทิยา)
B.Sc. (Microbiology)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25490191106531 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมี
Bachelor of Science Program in Biochemistry

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

    

ปริญญาตรี 25410191100219 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา
Bachelor of Science Program in Biology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (ชีววทิยา)
Bachelor of Science (Biology)
วท.บ. (ชีววทิยา)
B.Sc. (Biology)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25490191106542 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ
Bachelor of Science Program in Biotechnology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

  

ปริญญาตรี 25490191106553 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
B.Sc. (Food Science and Technology)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25410191100759 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์
Bachelor of Science Program in Physics

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Bachelor of Science (Physics)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
B.Sc. (Physics)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25490191110118 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ประยุกต์
Bachelor of Science Program in Applied Physics

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
Bachelor of Science (Applied Physics)
วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
B.Sc. (Applied Physics)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25490191107622 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวาริชศาสตร์
Bacheler of Science Program in Aquatic Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
Bacheler of Science (Aquatic Science)
วท.บ. (วาริชศาสตร์)
B.Sc. (Aquatic Science)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

ปริญญาตรี 25490191106564 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถิติ
Bachelor of Science Program in Statistics

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
Bachelor of Science (Statistics)
วท.บ. (สถิติ)
B.Sc. (Statistics)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

  

ปริญญาโท 25450191102273 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์
Master of Science Program in Mathematics

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Master of Science (Mathematics)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
M.Sc. (Mathematics)

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาโท 25450191102284 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา
Master of Science Program in Mathematics Education

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  (คณิตศาสตร์ศึกษา)
Master of Science (Mathematics Education)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา)
M.Sc. (Mathematics Education)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาโท 25450191102295 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี
Master of Science Program in Chemistry

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
Master of Science (Chemistry)
วท.ม. (เคมี)
M.Sc. (Chemistry)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาโท 25450191102306 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมีศึกษา
Master of Science Program in Chemical Education

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีศึกษา)
Master of Science (Chemical Education)
วท.ม (เคมีศึกษา)
M.Sc. (Chemical Education)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาโท 25490191109995 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจลุชีววทิยาประยุกต์
Master of Science Program in Applied Microbiology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  (จลุชีววทิยาประยุกต์)
Master of Science (Applied Microbiology)
วท.ม. (จลุชีววทิยาประยุกต์)
M.Sc. (Applied Microbiology)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาโท 25450191102442 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยาศึกษา
Master of Science Program in Biology Education

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววทิยาศึกษา)
Master of Science (Biology Education)
วท.ม. (ชีววทิยาศึกษา)
M.Sc. (Biology Education)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์
Master of Science Program in Physics

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
Master of Science (Physics)
วท.ม. (ฟิสิกส์)
M.Sc. (Physics)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ศึกษา
Master of Science Program in Physics Education

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ศึกษา)
Master of Science (Physics Education)
วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา)
M.Sc. (Physics Education)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาโท 25470191103221 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวาริชศาสตร์
Master of Science Program in Aquatic Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
Master of Science (Aquatic Science)
วท.ม. (วาริชศาสตร์)
M.Sc. (Aquatic Science)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาโท 25450191102262 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
Master of Science Program in Biological Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ชีวภาพ)
Master of Science (Biological Sciences)
วท.ม. (วทิยาศาสตร์ชีวภาพ)
M.Sc. (Biological Sciences)

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

                 _

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

ปริญญาโท 25500191111111 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พอลิเมอร์
Master of Science Program in Polymer Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์)
Master of Science (Polymer Science)
วท.ม. (วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์)
M.Sc. (Polymer Science)

1/255๙ คร้ังที ่1/255๙
๒๐ ม.ค. 255๙

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ               _

ปริญญาโท 25520191107884 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร
Master of Science Program in Food Science and Technology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
Master of Science (Food Science and Technology)
วท.ม. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
M.Sc. (Food Science and Technology)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาโท 25400191101232 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
Master of Science Program in Environmental Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Science)
วท.ม. (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)
M.Sc. (Environmental Science)

1/2559 คร้ังที ่๔/2559
27 ก.ค. 2559

ปริญญาโท 25480191109364 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสถิติ
Master of Science Program in Statistics

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สถิติ)
Master of Science (Statistics)
วท.ม. (สถิติ)
M.Sc. (Statistics)

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

                 _

ปริญญาโท 25570191102816 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชีวเคมี
Master of Science Program in Biochemistry

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗

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

1/255๗ คร้ังพิเศษที ่๒/๒๕๕๗
๒๙ พ.ค. ๒๕๕๗

๑๕ ม.ค. ๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๓๖๙
ลว ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘

อยู่ระหวา่งด าเนินการ ศธ ๐๒๐๖.๖/๘๒๓
ลว ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๘

ปริญญาเอก 25490191109984 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Mathematics

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Mathematics)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
Ph. D. (Mathematics)

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

16 มี.ค. 2555
ศธ 0506(1)/4417  

ลว 26 มี.ค. 2555

นร1004.3/430  
ลว 17 ก.ค. 2555

ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๖๘๖
ลว ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๗

              _

ปริญญาเอก 25450191102251 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ
Doctor of Philosophy Program in Biological Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วทิยาศาสตร์ชีวภาพ)
Doctor of Philosophy (Biological Sciences)
ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ชีวภาพ)
Ph.D. (Biological Sciences)

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
Doctor of Philosophy Program in Environmental Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)
Doctor of  Philosophy (Environmental Science)
ปร.ด. (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)
Ph.D. (Environmental Science)

1/2559 คร้ังที ่๔/2559
27 ก.ค. 2559

ปริญญาเอก 25530191100494 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวาริชศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Aquatic Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๘

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วาริชศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Aquatic Science)
ปร.ด. (วาริชศาสตร์)
Ph.D. (Aquatic Science)

1/255๙ คร้ังที ่๕/255๘
๑๖ ก.ย. 255๘

๑๓ ม.ค. ๒๕๕๙
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๓๓๖
ลว ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๙

นร 1004.3/159
23 พ.ค. 2559

อยู่ระหวา่งด าเนินการ               _

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์
Doctor of Philosophy Program in Physics

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ฟิสิกส์)
Doctor of Philosophy (Physics)
ปร.ด. (ฟิสิกส์)
Ph.D. (Physics)

2/2555 คร้ังที ่๔/255๗
๑๖ ก.ค. 255๗

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ               _

ปริญญาเอก 25560191103783 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเคมี
Doctor of Philosophy Program in Chemistry

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖

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

2/255๖ คร้ังที ่๓/๒๕๕๖     
๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖

๒๘ ส.ค. ๒๕๕๖
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๑๓๘๗๗

ลว ๔ ก.ย. ๒๕๕๖

นร ๑๐๐๔.ภ/๒๔๒
ลว ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗

ศธ ๐๒๐๖/๑๕๘๓
ลว ๘ พ.ค. ๒๕๕๗

              _

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
(Faculty of Sport Science)

ปริญญาตรี 25470191103107 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา
Bachelor of Science Program in Exercise and Sport Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา)
Bachelor of Science (Exercise and Sport Science)
วท.บ. (วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา)
B.Sc. (Exercise and Sport Science)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25490191108184 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการและการสอนกีฬา
Bachelor of Arts Program in Sport Management and
Sport Pedagogy

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การจดัการและการสอนกีฬา)
Bachelor of Arts (Sport Management and Sport Pedagogy)
ศศ.บ. (การจดัการและการสอนกีฬา)
B.A. (Sport Management and Sport Pedagogy)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

   

ปริญญาตรี 25490191106575 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือสารมวลชนทางกีฬา
Bachelor of  Arts  Program in Sport Mass Communications

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาโท 25470191103164 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลัง
กายและการกีฬา
Master of Science Program in Exercise and Sport Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา)
Master of Science (Exercise and Sport Science)
วท.ม. (วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา)
M.Sc. (Exercise and Sport Science)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาเอก 25490191109668 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย
และการกีฬา
Doctor of Philosophy Program in Exercise and Sport Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา)
Doctor of Philosophy (Exercise and Sport Science)
ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา)
Ph.D. (Exercise and Sport Science)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
(Faculty of Engineering)

ปริญญาตรี 25360191100146 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี
Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมเคมี)
Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี)
B.Eng. (Chemical Engineering)

1/2559 คร้ังที ่๓/255๙ 
1๘ พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25450191100517 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
วศ.บ. (วศิวกรรมเคร่ืองกล)
B.Eng. (Mechanical Engineering)

1/255๙ คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25520191105858 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
B.Eng. (Electrical Engineering)

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25520191105869 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา)
B.Eng. (Civil Engineering)

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25520191105871 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
วศ.บ. (วศิวกรรมอุตสาหการ)
B.Eng. (Industrial Engineering)

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพืน้ฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Engineering Program in Civil and Infrastructure 
Engineering (English Program) 

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 255๗

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมโยธาและโครงสร้างพืน้ฐาน)
Bachelor of Engineering (Civil and Infrastructure Engineering) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธาและโครงสร้างพืน้ฐาน)
B.Eng. (Civil and Infrastructure Engineering)

1/255๗ คร้ังพิเศษที ่๒/๒๕๕๗
๒๙ พ.ค. ๒๕๕๗

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาตรี 25570191103874 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering 
(English Program)

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม)
Bachelor of Engineering (Emvironmental Engineering) 
วศ.บ. (วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม)
B.Eng. (Environmental Engineering)

1/255๗ คร้ังพิเศษที ่๒/๒๕๕๗
๒๙ พ.ค. ๒๕๕๗

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาตรี ๒๕๕๗๐๑๙๑๑๐๔๑๒๒ หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Engineering Program in Embedded Systems 
Engineering (English Program)

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมระบบสมองกลฝังตัว)
Bachelor of Engineering (Embedded Systems Engineering) 
วศ.บ. (วศิวกรรมระบบสมองกลฝังตัว)
B.Eng. (Embedded Systems Engineering)

1/255๗ คร้ังพิเศษที ่๒/๒๕๕๗
๒๙ พ.ค. ๒๕๕๗

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาตรี หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ
Bachelor of Engineering Program in Materials Engineering

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕9

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมวสัดุ)
Bachelor of Engineering (Materials Engineering) 
วศ.บ. (วศิวกรรมวสัดุ)
B.Eng. (Materials Engineering)

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

ปริญญาโท 25490191109679 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
Master of Engineering Program in Industrial Engineering

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศิวกรรมอุตสาหการ)
Master of Engineering (Industrial Engineering)
วศ.ม. (วศิวกรรมอุตสาหการ)
M.Eng. (Industrial Engineering)

1/2555 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

 ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๖
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๒๕๕๑
ลว ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖

นร 1004.3/192 
ลว 28 เม.ย. 2558

ศธ ๐๒๐๖.๖/๙๘๐
ลว ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๗

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาโท 25550191104895 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
Master of Engineering Program in Electrical Engineering

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า)
Master of Engineering (Electrical Engineering)
วศ.ม. (วศิวกรรมไฟฟ้า)
M.Eng. (Electrical Engineering)

1/2555 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

๑ ก.พ. ๒๕๕๖
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๒๓๔๕
ลว ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๖

นร 1004.3/192 
ลว 28 เม.ย. 2558

ศธ ๐๒๐๖.๖/๙๘๐
ลว ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๗

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาโท หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการพลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม
Master of Engineering Program in Energy and Environmental 
Management

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการพลังงานและส่ิงแวดล้อม) 
Master of Engineering (Energy and Environmental Management) 
วศ.ม. (การจดัการพลังงานและส่ิงแวดล้อม) 
M.Eng. (Energy and Environmental Management)

1/2556 คร้ังที ่๒/๒๕๕๙
๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

    

ปริญญาโท หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม
Master of Engineering Program in Engineering  Management

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการงานวศิวกรรม)
Master of Engineering (Engineering Management)
วศ.ม. (การจดัการงานวศิวกรรม)
M.Eng. (Engineering Management)

๑/2556 คร้ังที ่๒/๒๕๕๙
๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

    

ปริญญาโท* 25530191100538 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล     
Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล)
Master of Engineering (Mechanical Engineering)
วศ.ม. (วศิวกรรมเคร่ืองกล) 
M.Eng. (Mechanical Engineering)

1/2556 คร้ังที ่๗/๒๕๕๗
๒๒ ต.ค. ๒๕๕๗

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาโท* 25570191103839 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
Master of Engineering Program in Civil Engineering

หลักสตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศิวกรรมโยธา)                       
Master of Engineering (Civil Engineering)              
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา)                                                 
M.Eng. (Civil Engineering)

1/255๗ คร้ังที ่๔/๒๕๕๗
๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๖๔๖
ลว ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาโท* 25550191106223 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Engineering Program in Bioengineering (International 
Program)

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศิวกรรมชีวภาพ)
Master of Engineering (Bioengineering)
วศ.ม. (วศิวกรรมชีวภาพ)
M.Eng. (Bioengineering)

1/2555 คร้ังที ่3/255๘
๒๐ พ.ค. 255๘

๑ ต.ค. ๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๒๙๕๖
ลว ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘

นร 1004.3/28 
ลว 28 ม.ค. 2559

ศธ 0206.6/246
ลว 16 มี.ค. 2559

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

ปริญญาโท* ๒๕๕๘๐๑๙๒๒๐๑๖๐๕ หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
Master of Engineering Program in Environmental Engineering

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๘

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม)              
Master of Engineering (Environmental Engineering)
วศ.ม. (วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม)                                         
M.Eng. (Environmental Engineering)

1/255๘ คร้ังที ่๔/๒๕๕๘
๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๖๔๖
ลว ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาโท* หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี
Master of Engineering Program in Chemical Engineering

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕9

วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศิวกรรมเคมี)              
Master of Engineering (Chemical Engineering)
วศ.ม. (วศิวกรรมเคมี)                                         
M.Eng. (Chemical Engineering)

1/2559 คร้ังที ่3/๒๕๕9
18 พ.ค. ๒๕๕9

ปริญญาเอก* 25500191112382 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวภาพ (หลักสูตร
นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Bioengineering (International 
Program)

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วศิวกรรมชีวภาพ)
Doctor of Philosophy (Bioengineering)
ปร.ด. (วศิวกรรมชีวภาพ)
Ph.D. (Bioengineering)

1/2555 คร้ังที ่3/255๘
๒๐ พ.ค. 255๘

๑ ต.ค. ๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๒๙๕๖
ลว ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘

นร 1004.3/28 
ลว 28 ม.ค. 2559

ศธ 0206.6/246
ลว 16 มี.ค. 2559

อยูร่ะหว่างด าเนินการ

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

ปริญญาเอก* หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
Doctor of Philosophy Program Mechanical Engineering

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วศิวกรรมเคร่ืองกล)
Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)
ปร.ด. (วศิวกรรมเคร่ืองกล)
Ph.D. (Mechanical Engineering)

1/2556 คร้ังที ่๗/255๗
๒๒ ต.ค. ๒๕๕๗

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหว่างด าเนินการ

ปริญญาเอก* ๒๕๕๗๐๑๙๑๑๐๓๘๔๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา     
Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering

หลักสตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วศิวกรรมโยธา)                      
Doctor of Philosophy (Civil Engineering)              
ปร.ด. (วศิวกรรมโยธา)
Ph.D. (Civil Engineering)

1/255๗ คร้ังที ่๔/๒๕๕๗
๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๖๔๖
ลว ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาเอก* ๒๕๕๘๐๑๙๒๒๐๑๖๐๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
Doctor of Philosophy Program in Environmental Engineering

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๘

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม)              
Doctor of Philosophy (Environmental Engineering)
ปร.ด. (วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม)
Ph.D. (Environmental Engineering)

1/255๘ คร้ังที ่๔/๒๕๕๘
๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๖๔๖
ลว ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาเอก* หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี
Doctor of Philosophy Program in Chemical Engineering

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕9

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วศิวกรรมเคมี)              
Doctor of Philosophy (Chemical Engineering)
ปร.ด. (วศิวกรรมเคมี)
Ph.D. (Chemical Engineering)

1/2559 คร้ังที ่3/๒๕๕9
18 พ.ค. ๒๕๕9

หมายเหตุ * หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาโทอยู่ในเล่มเดียวกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
(Faculty of Fine and Applied Arts)

ปริญญาตรี 25480191106089 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาจติรกรรม
Bachelor of  Fine and Applied Arts Program in Painting

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (จติรกรรม)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Painting)
ศป.บ. (จติรกรรม)
B.F.A. (Painting)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

ปริญญาตรี 25450191102363 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบเซรามิกส์
Bachelor of  Fine and Applied Arts Program in Ceramics Design

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่4/2559
27 ก.ค. 2559

ปริญญาตรี 25480191106102 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศิลป์
Bachelor of  Fine and Applied Arts Program in Visual 
Communication Design

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่4/2559
27 ก.ค. 2559

ปริญญาตรี 25480191106113 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
Bachelor of  Fine and Applied Arts Program in Graphic Arts and 
Graphic Medias

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Graphic Arts and Graphic 
Medias)
ศป.บ. (กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย)
B.F.A. (Graphic Arts and Graphic Medias)

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

ปริญญาตรี 25520191101279 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ์
Bachelor of  Fine and Applied Arts Program in Product Design

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่4/2559
27 ก.ค. 2559

ปริญญาโท 25470191104299 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารศิลปะและวฒันธรรม
Master of Arts Program in Art and Cultural Administration

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารศิลปะและวฒันธรรม)
Master of Arts (Art and Cultural Administration)
ศศ.ม. (การบริหารศิลปะและวฒันธรรม)
M.A. (Art and Cultural Administration)

1/2555 คร้ังที ่๖/255๖
๒๐ พ.ย. 255๖

๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๓๑๔๗

๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘

นร ๑๐๐๔.๓/๖๔
ลว ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๔๔
ลว ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙

            _

ปริญญาโท 25510191100784 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาทัศนศิลป์และการออกแบบ
Master of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts and 
Design

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

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

1/2556 คร้ังที ่๔/255๖
๑๗ ก.ค. ๒๕๕๖

๑๗ เม.ย. ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๔๖๔๓
ลว ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗

นร ๑๐๐๔.๓/๕๔๑
ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๗๒๙
ลว ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๗

            _

ปริญญาเอก 25540191105118 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการบริหารศิลปะและวฒันธรรม
Doctor of Philosophy Program in Arts and Cultural 
Administration

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2554

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (การบริหารศิลปะและวฒันธรรม)
Doctor of Philosophy (Arts and Cultural Administration)
ปร.ด. (การบริหารศิลปะและวฒันธรรม)
Ph.D. (Arts and Cultural Administration)

1/2555 คร้ังที ่๖/255๖
๒๐ พ.ย. 255๖

๙ ต.ค. ๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๓๐๓๗
ลว ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘

นร ๑๐๐๔.๓/๕๐
ลว ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๙

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๔๓
ลว ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๙

            _

ปริญญาเอก 25530191100516 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาทัศนศิลป์และการออกแบบ
Doctor of Philosophy Program in Visual Arts and Design

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2553

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
Doctor of Philosophy (Visual Arts and Design)
ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
Ph.D. (Visual Arts and Design)

1/2554 คร้ังที ่3/2553
19 พ.ค. 2553

19 ต.ค. 2553
ศธ0506(1)/13720  

ลว 20 ต.ค. 2553

นร 1004.3/529 
ลว 28 ธ.ค. 2554

อยู่ระหวา่งด าเนินการ             _

คณะดนตรีและการแสดง
(Faculty of Music and Performing Arts)

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะการแสดง
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่4/๒๕๕9
27 ก.ค. 2559

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาดนตรี
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่4/๒๕๕9
27 ก.ค. 2559

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะศึกษาศาสตร์  
(Faculty of Education)

ปริญญาตรี 25410191100423 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
Bachelor of Education Program in Industrial Technology 
Education

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่2/255๙ 
16 มี.ค. 255๙

              _

ปริญญาตรี 25480191109105 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา
Bachelor of Education Program in Educational Technology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
Bachelor of Education (Educational Technology)
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
B.Ed. (Educational Technology)

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

              _

ปริญญาตรี 25490191106597 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั (5 ปี)
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education (5 
years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่2/255๙ 
16 มี.ค. 255๙

              _

ปริญญาตรี 25470191100238 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
Bachelor of Education Program in Mathematics (5 years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
๑๖ มี.ค. 255๙

              

ปริญญาตรี 25470191100025 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจนี (5 ปี)
Bachelor of Education Program in Chinese Language (5 years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
๑๖ มี.ค. 255๙

              _

ปริญญาตรี 25470191100014 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาญีปุ่น่ (5 ปี)
Bachelor of Education Program in Japanese Language Teaching 
(5 years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

การศึกษาบัณฑิต (การสอนภาษาญีปุ่น่)
Bachelor of Education (Japanese Language Teaching)
กศ.บ. (การสอนภาษาญีปุ่น่)
B.Ed. (Japanese Language Teaching)

1/2554 คร้ังที ่4/2554
20 ก.ค. 2554

๒๓ ก.ย. ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๗๗๒๔
ลว ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗

นร ๑๐๐๔.๓/๗๑
ลว ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๘

ศธ ๐๒๐๖.๖/๓๘๒
ลว ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘

              _

ปริญญาตรี 25490191108127 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี)
Bachelor of Education Program in EnglishLanguage Teaching (5 
years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

การศึกษาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Education (EnglishLanguage Teaching)
กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
B.Ed. (EnglishLanguage Teaching)

1/2554 คร้ังที ่4/2554
20 ก.ค. 2554

๒๓ พ.ค. ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๕๖๘๖

๖ มิ.ย. ๒๕๕๗

นร ๑๐๐๔.๓/3
ลว ๕ ม.ค. ๒๕๕๘

ศธ ๐๒๐๖.๖/๔๕๗
ลว ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘

              _

ปริญญาตรี 25470191100565 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย (5 ปี)
Bachelor of Education Program in Thai Language Teaching (5 
years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

การศึกษาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
Bachelor of Education (Thai Language Teaching)
กศ.บ. (การสอนภาษาไทย)
B.Ed. (Thai Language Teaching)

1/2554 คร้ังที ่2/255๖ 
๒๐ มี.ค. 255๖

๒ ธ.ค. ๒๕๕๖ 
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๙๑๗๕

ลว ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๖

นร 1004.3/741
ลว 11 ธ.ค. 2557

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๐๒๐
ลว ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๗

              _

ปริญญาตรี 25490191106608 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาฟิสิกส์ (5 ปี)
Bachelor of Education Program in Physics (5 years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
๑๖ มี.ค. 255๙

              _

ปริญญาตรี 25490191106619 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาเคมี (5 ปี)
Bachelor of Education Program in Chemistry (5 years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
๑๖ มี.ค. 255๙

              _

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

ปริญญาตรี 25490191106621 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยา (5 ปี)
Bachelor of Education Program in Biology (5 years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
๑๖ มี.ค. 255๙

              _

ปริญญาตรี 25490191103638 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ทัว่ไป
 (5 ปี)
Bachelor of Education Program in General  Science Teaching    
(5 years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

การศึกษาบัณฑิต (การสอนวทิยาศาสตร์ทัว่ไป)
Bachelor of Education (General Science Teaching)
กศ.บ. (การสอนวทิยาศาสตร์ทัว่ไป)
B.Ed. (General Science Teaching)

1/2554 คร้ังที ่4/2554
20 ก.ค. 2554

๐๘ ม.ค. ๒๕๕๖
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๐๔๕
ลว ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๖

นร ๑๐๐๔.๓/๕๕๒
ลว ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗

ศธ ๐๒๐๖.๖/๘๕๕
ลว ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๖

              _

ปริญญาตรี 25470191103401 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนสังคมศึกษา (5 ปี)
Bachelor of Education Program in Social Study Teaching  (5 
years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

การศึกษาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)
Bachelor of Education (Social Study Teaching)
กศ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
B.Ed. (Social Study Teaching)

1/2554 คร้ังที ่3/2554
18 พ.ค. 2554

๓ ธ.ค. ๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๓๗๓๙

๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘

นร 1004.3/85
ลว 8 มี.ค. 2559

ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๘๑
ลว ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๙

              _

ปริญญาตรี 25470191100249 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา (5 ปี)
Bachelor of Education Program in Physical Education (5 years)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
16 มี.ค. 255๙

              _

ปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาดนตรีศึกษา (๕ ปี)
Bachelor of Edcation Program in Music Education (๕ years)

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙

การศึกษาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
Bachelor of Education (Music Education)
กศ.บ. (ดนตรีศึกษา)
B.Ed (Music Education)

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
16 มี.ค. 255๙

ปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาศิลปศึกษา (๕ ปี)
Bachelor of Education Program in Art Education (๕ years)

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
16 มี.ค. 255๙

ปริญญาโท 25510191109266 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Administration

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่2/255๙ 
16 มี.ค. 255๙

              _

ปริญญาโท 25490191109681 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา
Master of  Education Program in Educational Technology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
Master  of   Education (Educational Technology)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
M.Ed. (Educational Technology)

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

              _

ปริญญาโท 25410191100726 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน
Master of Education Program in Curriculum and Instruction

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่2/255๙ 
16 มี.ค. 255๙

              _

ปริญญาโท 25540191100168 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนคณิตศาสตร์
Master of Education Program in Mathematics Teaching

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์)
Master of Education (Mathematics Teaching)
กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
M.Ed. (Mathematics Teaching)

1/255๙ คร้ังที ่2/255๙ 
16 มี.ค. 255๙

  ศธ ๕๑๐๒.๑/๑๓๐๓
ลว ๑๖ เม.ย. ๒๕๕๘

สภ.ว. ๒/๒๕๕๘
ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๕๘

ปริญญาโท 25540191104332 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์
Master of Education Program in Science Teaching

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่2/255๙ 
16 มี.ค. 255๙

  ศธ ๕๑๐๒.๑/๑๓๐๓
ลว ๑๖ เม.ย. ๒๕๕๘

สภ.ว. ๒/๒๕๕๘
ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๕๘

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

ปริญญาโท 25420191100997 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาจติวทิยาการปรึกษา
Master of Science Program in Counseling Psychology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (จติวทิยาการปรึกษา)
Master of Science (Counseling Psychology)
วท.ม. (จติวทิยาการปรึกษา)
M.Sc. (Counseling Psychology)

1/255๙ คร้ังที ่๔/255๙ 
๒๗ ก.ค. 255๙

              _

ปริญญาโท 25520191107625 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวจิยั วดัผลและสถิติการศึกษา
Master of Science Program in Educational Research, 
Measurement and Statistics

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วจิยั วดัผลและสถิติการศึกษา)
Master of Science (Educational Research, Measurement and 
Statistics)
วท.ม. (วจิยั วดัผลและสถิติการศึกษา)
M.Sc. (Educational Research, Measurement and Statistics)

1/255๙ คร้ังที ่๔/255๙
๒๗ ก.ค. ๒๕๕๙

              _

ปริญญาโท 25450191102126 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
Master of Education Program in Education and Social 
Development

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาและการพัฒนาสังคม)
Master of Education (Education and Social Development)
กศ.ม. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม)
M.Ed. (Education and Social Development)

1/2556 คร้ังที ่4/2555
20 ก.ค. 2555

   ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๖
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๑๕๔๑

 ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๖

นร ๑๐๐๔.๓/๑๗๙
ลว ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๗

อยู่ระหวา่งด าเนินการ               _

ปริญญาโท 25540191100181 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพือ่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Master  of  Arts  Program  in  Training  Technology for  Human  
Resources  Development

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2554

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการฝึกอบรม
เพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
Master of Arts (Traning Technology for Human Resources 
Development) 
ศศ.ม. (เทคโนโลยีการฝึกอบรมเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
M.A. (Training Technology for Human Resources Development)

1/2554 คร้ังที ่๖/255๘
18 พ.ย. 255๘

๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๑๐๕๔

๑ เม.ย. ๒๕๕๙

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ               _

ปริญญาโท 25470191103647 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
เป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Education Program in Teaching English as a Global 
Language (International Program)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก)
Master of Education (Teaching English as a Global Language)
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก)
M.Ed. (Teaching English as a Global Language)

0/2555 คร้ังที ่6/2554
16 พ.ย. 2554

11 พ.ค. 2555
ศธ 0506(2)/8016
ลว 28 พ.ค. 2555

นร 1004.3/483
ลว 21 ส.ค. 2555

ศธ ๐๒๐๖.๖/๔๓๑
ลว ๓ พ.ค. ๒๕๕๖

              _

ปริญญาโท 25480191108723 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Arts Program in Human Resource Development 
(International Program)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
Master of Arts (Human Resource Development)
ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)์
M.A. (Human Resource Development)

0/2555 คร้ังที ่6/2554
16 พ.ย. 2554

19 ต.ค. 2555
ศธ 0506(1)16808  

 ลว 1 พ.ย. 2555

นร ๑๐๐๔.๓/๕๖3
ลว ๗ ต.ค. ๒๕๕๗

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๐๕
๒๘ ก.พ. ๒๕๕๗

              _

ปริญญาโท 25560191104029 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
Master of Education Program in Occupations and Technology  
Teaching

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖

การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลย)ี
Master of Education (Occupations and Technology Teaching)    
  
กศ.ม. (การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลย)ี 
M.Ed. (Occupations and Technology Teaching)

1/2556 คร้ังที ่๓/๒๕๕๖
๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖

๑๓ มี.ค. ๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๗๓๖
ลว ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘

นร ๑๐๐๔.๓/๒๙๙
ลว ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๘

ศธ ๐๒๐๖.๖/1193
ลว 18 ก.ย. 2558

              _

ปริญญาโท 25560191104031 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสมอง จติใจและการเรียนรู้  
Master of Scince Program in Brain, Mind, and Learning

หลักสูตรใหม่   
พ.ศ. ๒๕๕๖

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (สมอง จติใจและการเรียนรู้)
Masterof Science (Brain, Mind, and Learning)
วท.ม. (สมอง จติใจและการเรียนรู้)
M.Sc. (Brain, Mind, and Learning)

1/255๗ คร้ังที ่๖/๒๕๕๖  
๒๐ พ.ย. ๒๕๕๖

๓ มี.ค. ๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๕๓๘
ลว ๖ มี.ค. ๒๕๕๘

นร ๑๐๐๔.๓/๒๔๑
ลว ๐๔ มิ.ย. ๒๕๕๘

ศธ ๐๒๐๖.๖/1182
ลว 18 ก.ย. 2558

              _

ปริญญาเอก 25480191108622 หลักสูตรการศึกษาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน
Doctor of Education  Program  in Curriculum and Instruction

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

  ศธ  0206.6/380
ลว 17 พ.ค. 2555

              _

ปริญญาเอก 25490191110658 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่2/255๙ 
16 มี.ค. 255๙

              _

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 26

ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

ปริญญาเอก 25470191103118 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
Docter of Philosophy Program in Education and Social 
Development

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (การศึกษาและการพัฒนาสังคม)
Docter of Philosophy (Education and Social Development)
ปร.ด. (การศึกษาและการพัฒนาสังคม)
Ph.D. (Education and Social Development)

1/2556 คร้ังที ่4/2555
20 ก.ค. 2555

๑๗ ก.ค. ๒๕๕๖
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๑๕๔๕

ลว ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๖

นร ๑๐๐๔.๓/๑๗๘
ลว ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๗

ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๙๕๐
ลว ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗

              _

ปริญญาเอก 25480191109386 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational Technology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational Technology)
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
Ph.D. (Educational Technology)

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
16 มี.ค. 255๙

ปริญญาเอก 25520191107614 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวจิยั วดัผลและสถิติการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational Research, 
Measurement and Statistics

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วจิยั วดัผลและสถิติการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational Research, Measurement and
 Statistics)
ปร.ด. (วจิยั วดัผลและสถิติการศึกษา)
Ph.D. (Educational Research, Measurement and Statistics)

1/2554 คร้ังที ่๔/255๙
๒๗ ก.ค. ๒๕๕๙

ปริญญาเอก 25530191100483 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาจติวทิยาการปรึกษา
Doctor of Philosophy  Program  in Counseling Psychology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  (จติวทิยาการปรึกษา)
Doctor of Philosophy (Counseling Psychology)
ปร.ด. (จติวทิยาการปรึกษา)
Ph.D. (Counseling Psychology)

1/255๙ คร้ังที ่2/255๙ 
1๖ มี.ค. 255๙

๑9 ต.ค. ๒๕๕3
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๑3720

ลว 20 ต.ค. ๒๕๕3

              _

ปริญญาเอก 25520191101213 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration 
(English Program)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

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

1/2554 คร้ังที ่3/2554
18 พ.ค. 2554

31 ก.ค. 2555
ศธ 0506(2)/12543 

ลว 17 ส.ค. 2555

นร 1004.3/659
ลว 30 ต.ค. 2555

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๙๖
ลว ๓ เม.ย. ๒๕๕๖

              _

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Human Resources
Development (International Program)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖

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

1/255๗ คร้ังที ่๑/๒๕๕๙
๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ               _

ปริญญาเอก ๒๕๕๗๐๑๙๑๑๐๔๐๒๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฏบีัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็น
ภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 
Doctor of Philosophy Program in Teaching English as a
Global Language (International Program)

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗

ปรัชญาดุษฏบีัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก)
Doctor of Philosophy (Teaching English as a Global
Language)
ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก)
Ph.D. (Teaching English as a Global Language)

๐/๒๕๕๗ คร้ังที ่๑/๒๕๕๘
๒๑ ม.ค. ๒๕๕๘

๑ ก.ย. ๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๒๔๒๗

ลว ๓ ก.ย. ๒๕๕๘

นร 1004.3/19
ลว 20 ม.ค. 2559

ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๕๕
ลว ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๙

              _

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
(Faculty of Public Health)

ปริญญาตรี 25490191106632 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภยั
Bachelor of Science Program in Industrial Hygiene and Safety

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

วทิยาศาสตรบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั)
Bachelor of Science (Industrial Hygiene and Safety)
วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั)
B.Sc. (Industrial Hygiene and Safety)

๑/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

               _

ปริญญาตรี 25410191100186 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
Bachelor of Science Program in Health Education and Health 
Promotion

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

วทิยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)
Bachelor of Science (Health Education and Health Promotion)
วท.บ. (สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ)
B.Sc. (Health Education and Health Promotion)

1/255๙ คร้ังที ่2/255๙ 
16 มี.ค. 255๙

    

ปริญญาตรี 25490191106643 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
Bachelor of Science Program in Environmental Health

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต  (อนามัยส่ิงแวดล้อม)
Bachelor of Science (Environmental Health)
วท.บ. (อนามัยส่ิงแวดล้อม)
B.Sc. (Environmental Health)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25530191100562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน
Bachelor of Public Health Program in Community Health

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
๑๖ มี.ค. 255๙

            _

ปริญญาโท 25490191109826 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health Program

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

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

1/2555 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

     ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๕
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๙๕๙๘

ลว ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๕

นร 1004.3/๔๖๔
ลว 1๑ ธ.ค. 255๖

ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๙๕๑
ลว ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๗

            _

ปริญญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั
Master of Science Program in Occupational Health and Safety

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภยั)
Master of Science (Occupational Health and Safety)
วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภยั)
M.Sc. (Occupational Health and Safety)

1/255๙ คร้ังที ่๑/๒๕๕๙
๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาโท* หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ
Master of Science Program in Health Education and Health 
Promotion

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)
Master of Science (Health Education and Health Promotion)
วท.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)
M.Sc. (Health Education and Health Promotion)

1/255๙  คร้ังที ่๒/๒๕๕๙
๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

ปริญญาเอก 25530191104105 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎบีัณฑิต
Doctor of Public Health Program

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙  คร้ังที ่๒/๒๕๕๙
๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

               _

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
Doctor of Philosophy Prpgram in Occupational Health and 
Safety

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภยั)
Doctor of Philosophy (Occupational Health and Safety)
ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความปลอดภยั)
Ph.D. (Occupational Health and Safety)

1/255๙ คร้ังที ่๑/๒๕๕๙
๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ปริญญาเอก* หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
Doctor of Philosophy Program in Health Education and Health 
Promotion

หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๙

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)
Doctor of Philosophy (Health Education and Health Promotion)
ปร.ด. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)
Ph.D. (Health Education and Health Promotion)

1/255๙  คร้ังที ่๒/๒๕๕๙
๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

คณะสหเวชศาสตร์  
(Faculty of Allied Health Sciences)

ปริญญาตรี 25530191102654 หลักสูตรกายภาพบ าบัดบัณฑิต
Bachelor of Physical Therapy Program

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

กายภาพบ าบัดบัณฑิต
Bachelor of Physical Therapy
กภ.บ.
B.PT.

1/2555 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

๑๕ ม.ค. ๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๙๙

ลว ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๘

อยู่ระหวา่งด าเนินการ ศธ ๐๒๐๖.๖/๘๒๓
ลว ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๘

  ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๕
สภ.ว. ๖๑/๒๕๕๕
ลว. ๒ ต.ค. ๒๕๕๕

ปริญญาตรี 25520191101246 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีวเวชศาสตร์
Bachelor of Science Program in Biomedical Sciences

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
Bachelor of Science (Biomedical Sciences)
วท.บ. (ชีวเวชศาสตร์)
B.Sc. (Biomedical Sciences)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

ปริญญาตรี 25540191103487 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์
Bachelor of Science Program in Medical Technology

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2554

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
Bachelor of Science (Medical Technology)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
B.Sc. ( Medical Technology)

1/2555 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

๖ พ.ค. ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๐๖(๒)/๔๘๖๒

ลว ๘ พ.ค. ๒๕๕๗

นร ๑๐๐๔.๓/579
ลว ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๗

ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๙๔
ลว ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๘

๗ ก.พ. ๒๕๕๕ 
ทนพ.๑๑.๐๓๘/๒๕๕๕

ลว. ๗ ก.พ. ๒๕๕๕

ปริญญาตรี 25560191103862 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพยาธวิทิยากายวภิาค  
Bachelor of Science Program in Anatomical Pathology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕9

วทิยาศาสตรบัณฑิต (พยาธวิทิยากายวภิาค)
Bachelor of Science (Anatomical Pathology)
วท.บ. (พยาธวิทิยากายวภิาค)
B.Sc. (Anatomical Pathology)

1/2559     คร้ังที ่4/๒๕๕9     
27 ก.ค. 2559

ปริญญาโท* 25580191101502 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์
Master of Science Program in Medical Science

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๘

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทิยาศาสตร์การแพทย)์
Mater of Science (Medical Science)
วท.ม. (วทิยาศาสตร์การแพทย)์
M.Sc. (Medical Science)

1/255๘ คร้ังที ่๑/๒๕๕๘
๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘

๑ ต.ค. ๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๒๙๕๖

๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘

นร ๑๐๐๔.๓/28
ลว 28 ม.ค. ๒๕๕9

ศธ 0206.6/246
ลว 16 มี.ค. 2559

ปริญญาเอก* 25580191101513 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์
Doctor of Philhophy Program in Medical Science

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๘

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (วทิยาศาสตร์การแพทย)์
Doctor of Philosophy (Medical Science)
ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การแพทย)์
Ph.D. (Medical Science)

1/255๘ คร้ังที ่๑/๒๕๕๘
๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘

๑ ต.ค. ๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๒๙๕๖
ลว ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘

นร ๑๐๐๔.๓/28
ลว 28 ม.ค. ๒๕๕9

ศธ 0206.6/246
ลว 16 มี.ค. 2559

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
(Graduate School of Public Administration)

ปริญญาโท 25490191109837 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration Program

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

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

1/2555 คร้ังที ่3/2555
11 พ.ค. 2555

19 พ.ย. 2555
ศธ 0506(1)/17782 

ลว 21 พ.ย. 2555

นร 1004.3/731
ลว 2 ธ.ค. 2557

ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๑๙๗
ลว ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๗

           _

ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
Master of Public Administration (International Program)

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖

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

1/255๖ คร้ังที ่๔/๒๕๕๖
๑๗ ก.ค. ๒๕๕๖

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยูร่ะหว่างด าเนินการ อยูร่ะหว่างด าเนินการ            _

ปริญญาเอก 25520191107647 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Public Administration

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Public Administration)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
Ph.D. (Public Administration)

1/2555 คร้ังที ่3/2555
11 พ.ค. 2555

19 พ.ย. 2555
ศธ 0506(1)/17782 

ลว 21 พ.ย. 2555

นร 1004.3/731
ลว 2 ธ.ค. 2557

ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๑๙๗
ลว ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๗

            _

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

วิทยาลัยนานาชาติ  
(International College)

ปริญญาตรี 25470191102231 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการติดต่อส่ือสาร (หลักสูตร
นานาชาติ)
Bachelor of Arts Program Communication (International 
Program)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การติดต่อส่ือสาร)
Bachelor of Arts (Communication)
ศศ.บ. (การติดต่อส่ือสาร)
B.A. (Communication)

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
๑๘ พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25480191107349 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธรุกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration Program in Business 
Administration  (International Program)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

บริหารธรุกิจบัณฑิต (บริหารธรุกิจ)
 Bachelor of Business Administration  (Business Administration)
บธ.บ. (บริหารธรุกิจ)
B.B.A. (Business Administration)

๑/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25490191108206 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการการบริการและ
การท่องเทีย่วนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration Program in International 
Hospitality and Tourism Management  (International Program)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจดัการการบริการและการท่องเทีย่วนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration (International Hospitality 
and Tourism Management)
บธ.บ. (การจดัการการบริการและการท่องเทีย่วนานาชาติ)
B.B.A. (International Hospitality and Tourism Management)

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
๑๖ มี.ค. 255๙

    

ปริญญาตรี 25500191110435 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตร
นานาชาติ)
Bachelor of Business Administration Program in Logistics 
Management (International Program)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจดัการโลจสิติกส์)
Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
บธ.บ. (การจดัการโลจสิติกส์)
B.B.A. (Logistics Management)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

    

ปริญญาตรี 25490191108173 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศิลป์และการออกแบบ 
(หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Communication 
Arts and Design (International Program)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

    

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

วิทยาลัยพาณชิยศาสตร์  
(Graduate School of Commerce)

ปริญญาโท* 25510191109637 หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการสาธารณะ
Master of Business Administration Program in Public Enterprise  
Management

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 255๙

บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การจดัการสาธารณะ)
Master of Business Administration (Public Enterprise  
Management)
บธ.ม. (การจดัการสาธารณะ)
M.B.A. (Public Enterprise Management)

1/2559 คร้ังที ่4/2559
27 ก.ค. 2559

ปริญญาโท 25520191107715 หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชีบริหาร
Master of Bussiness Administration Program in  Managerial 
Accounting

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554

บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)
Master of Bussiness Administration (Managerial Accounting)
บธ.ม. (การบัญชีบริหาร)
M.B.A. (Managerial Accounting)

0/2555 คร้ังที ่6/2554
16 พ.ย. 2554

27 มิ.ย. 2555
ศธ 0506(1)/10083 

 ลว 3 ก.ค. 2555

นร 1004.3/575
ลว 28 ก.ย. 2555

อยู่ระหวา่งด าเนินการ           _

ปริญญาโท 25540191104466 หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการธรุกิจโลก
Master of Business Administration Program in Global Business 
Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การจดัการธรุกิจโลก)
Master of Business Administration (Global Business Management)
บธ.ม. (การจดัการธรุกิจโลก)
M.B.A. (Global Business Management)

1/2559 คร้ังที ่3/๒๕๕9
๑8 พ.ค. ๒๕๕9

ปริญญาโท 25450191102249 หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร
Master of Business Administration Program for Executive

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

ปริญญาโท 25520191107704 หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Business Administration Program (International 
Program)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

ปริญญาโท 25560191103772 หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาองค์การและการ
จดัการสมรรถนะของมนุษย์
Master of Business Administ Program in Organization 
Development and  Human Capability Management

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖

บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การพัฒนาองค์การและการจดัการสมรรถนะของ
มนุษย)์
Master of Business Administration (Organization        
Development and Human Capability Management)
บธ.ม. (การพัฒนาองค์การและการจดัการสมรรถนะของมนุษย)์
M.B.A. (Organization Development and Human Capability 
Management)

2/255๖ คร้ังที ่๓/๒๕๕๖   
๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖

๒1 พ.ย. ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๘๘๔๒
ลว ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗

นร ๑๐๐๔.๓/๑๐๑
ลว ๓ มี.ค. ๒๕๕๘

ศธ ๐๒๐๖๖/๔64
ลว ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘

          _

ปริญญาเอก 25520191109278 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาองค์การและการจดัการ
สมรรถนะของมนุษย์
Doctor of Philosophy Program in Organization Development 
and  Human Capability Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (การพัฒนาองค์การและการจดัการสมรรถนะของ
มนุษย)์
Doctor of Philosophy (Organization Development and Human 
Capability Management)
ปร.ด. (การพัฒนาองค์การและการจดัการสมรรถนะของมนุษย)์
Ph.D. (Organization Development and Human Capability 
Management)

๑/๒๕๕9 คร้ังที ่๔/2559
๒7 ก.ค. 2559

ปริญญาเอก* 25530191100505 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการจดัการสาธารณะ
Doctor of Philosophy Program in Public Enterprise Management

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2559

ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต (การจดัการสาธารณะ)
Doctor of Philosophy (Public Enterprise Management)
ปร.ด. (การจดัการสาธารณะ)
Ph.D. (Public Enterprise Management)

๑/๒๕๕9 คร้ังที ่4/2559
๒7 ก.ค. 2559

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

ปริญญาเอก 25450191102194 หลักสูตรบริหารธรุกิจดุษฎบีัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Business Administration Program (International 
Program)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

บริหารธรุกิจดุษฎบีัณฑิต
Doctor of Business Administration
บธ.ด.
D.B.A.

1/2555 คร้ังที ่3/2555
11 พ.ค. 2555

16 พ.ย. 2555
ศธ 0506(1)/17783 

ลว 21 พ.ย. 2555

นร ๑๐๐๔.๓/๗๑๙
ลว ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗

อยู่ระหวา่งด าเนินการ           _

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

วิทยาลัยวิทยาการวิจยัและวิทยาการปัญญา  
(College of Research Methodology and Cognitive 
Science)

ปริญญาโท 25510191100773 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการวจิยัและ
สถิติทางวทิยาการปัญญา
Master of Science Program in Research and Statistics in 
Cognitive Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวจิยัและสถิติทางวทิยาการปัญญา)
Master of Science (Research and Statistics in Cognitive Science)
วท.ม. (การวจิยัและสถิติทางวทิยาการปัญญา)
M.Sc. (Research and Statistics in Cognitive Scence)

๑/๒๕๕๖ คร้ังที ่๓/๒๕๕๖
๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖

๔ ก.พ. ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๑๗๑๗
ลว ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๗

นร ๑๐๐๔.๓/๒๕๐
ลว ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๔๕๐
ลว ๕ ก.ย. ๒๕๕๗

          _

ปริญญาโท 25510191100762 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการวดัและเทคโนโลยีทาง
วทิยาการปัญญา
Master of Science Program in Measurement and Technology in 
Cognitive Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวดัและเทคโนโลยีทางวทิยาการปัญญา)
Master of Science (Measurement and Technology in Cognitive 
Science)
วท.ม. (การวดัและเทคโนโลยีทางวทิยาการปัญญา)
M.Sc. (Measurement and Technology in Cognitive Science)

๑/๒๕๕๖ คร้ังที ่๓/๒๕๕๖
๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖

2 เม.ย.2๕๕๗
ศธ ๐๕๐๖(๑)/4229
ลว ๑1 เม.ย. ๒๕๕๗

นร ๑๐๐๔.๓/๕๖๒
ลว ๗ ต.ค. ๒๕๕๗

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๓๙๗
ลว ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๗

          _

ปริญญาเอก 25510191100738 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการวจิยัและสถิติทางวทิยาการ
ปัญญา
Doctor of Philosophy Program in Research and Statistics in 
Cognitive Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖

ปรัชญาดุษฏบีัณฑิต (การวจิยัและสถิติทางวทิยาการปัญญา)
Doctor  of Philosophy (Research and Statistics in Cognitive 
Science)
ปร.ด. (การวจิยัและสถิติทางวทิยาการปัญญา)
Ph.D. (Research and Statistics in Cognitive Scence)

๑/๒๕๕๖ คร้ังที ่๓/๒๕๕๖
๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖

๔ ก.พ. ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๑๗๑๗
ลว ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๗

นร ๑๐๐๔.๓/๒๕๐
ลว ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๔๕๐
ลว ๕ ก.ย. ๒๕๕๗

         _

ปริญญาเอก 25510191100727 หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการวดัและเทคโนโลยีทาง
วทิยาการปัญญา
Doctor of Philosophy Program in Measurement and 
Technology in Cognitive Science

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖

ปรัชญาดุษฏบีัณฑิต (การวดัและเทคโนโลยีทางวทิยาการปัญญา)
Doctor of Philiosophy (Measurement and Technology in 
Cognitive Science)
ปร.ด. (การวดัและเทคโนโลยีทางวทิยาการปัญญา)
Ph.D. (Measurement and Technology in Cognitive Science)

๑/๒๕๕๖ คร้ังที ่๓/๒๕๕๖
๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖

2 เม.ย.2๕๕๗
ศธ ๐๕๐๖(๑)/4229
ลว ๑1 เม.ย. ๒๕๕๗

นร ๑๐๐๔.๓/๕๖๒
ลว ๗ ต.ค. ๒๕๕๗

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๓๙๗
ลว ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๗

          _

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

วิทยาเขตจนัทบุรี (Chanthaburi Campus)
คณะเทคโนโลยทีางทะเล 
(Faculty of Marine Technology )

          

ปริญญาตรี 25490191106654 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีทางทะเล
Bachelor of Science Program in Marine Technology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๑/255๙ 
๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙

อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ อยู่ระหวา่งด าเนินการ           _

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

วิทยาเขตจนัทบุรี (Chanthaburi Campus)
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
(Faculty of Science and Arts)

          

ปริญญาตรี 25480191106124 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร
Bachelor of Science Program in Agricultural Technology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
Bachelor of Science (Agricultural Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
B.Sc. (Agricultural Technology)

1/255๙ คร้ังที ่2/255๙ 
16 มี.ค. 255๙

             _

ปริญญาตรี 25480191109116 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
B.Sc. (Information Technology)

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
1๖ มี.ค. 255๙

             _

ปริญญาตรี 25540191102879 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่1/2559
18 พ.ค. 2559

ปริญญาตรี 25540191102058 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้า
ชายแดน
Bachelor of Business Administration Program in Logistics and 
Cross-Border Trade Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน)
Bachelor of Business Administration (Logistics and Cross-Border 
Trade Management)
บธ.บ. (การจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน)
B.B.A. (Logistics and Cross-Border Trade Management)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

ปริญญาตรี 25560191104593 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทาง
ธรุกิจ
Bechelor of Arts Program in English for Business Communication

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธรุกิจ)
Bechelor of Arts (English for Business Communication)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธรุกิจ)
B.A. (English for Business Communication)

1/255๗       คร้ังที ่๖/๒๕๕๖      
๒๐ พ.ย. ๒๕๕๖

๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘
ศธ ๐๕๐๖(๑)๒๖๗๒
ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘

นร 1004.3/13 
ลว 12 ม.ค. 2559

ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๖๘
ลว ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙

          _

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

วิทยาเขตจนัทบุรี (Chanthaburi Campus)
คณะอัญมณ ี(Faculty of Gems)

          

ปริญญาตรี 25480191106135 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาธรุกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ
Bachelor of Business Administration Program in Gems and 
Jewelry Business

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

บริหารธรุกิจบัณฑิต (ธรุกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ)
Bachelor of Business Administration (Gems and Jewelry Business)
บธ.บ. (ธรุกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ)
B.B.A. (Gems and Jewelry Business)

1/255๙ คร้ังที ่2/255๙ 
16 มี.ค. 255๙

             _

ปริญญาตรี 25480191106146 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอัญมณีและเคร่ืองประดับ
Bachelor of Science Program in Gems and Jewelry

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

วทิยาศาสตรบัณฑิต (อัญมณีและเคร่ืองประดับ)
Bachelor of Science (Gems and Jewelry)
วท.บ. (อัญมณีและเคร่ืองประดับ)
B.sc. (Gems and Jewelry)

1/255๙ คร้ังที ่2/255๙ 
16 มี.ค. 255๙

             _

ปริญญาตรี 25480191106157 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดับ
Bachelor of Fine and Applied  Arts Program in Jewelry Design

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

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

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
๑๖ มี.ค. 255๙

             _

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

วิทยาเขตสระแก้ว  (Sakaeo Campus)
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(Faculty of Science and Social Sciences)

          

ปริญญาตรี 25490191106665 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business 
Computer

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

บริหารธรุกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธรุกิจ)
B.B.A. (Business Computer)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
๑๘ พ.ค. 2559

ปริญญาตรี 25540191104534 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์และการค้า
ชายแดน
Bachelor of Business Administration Program in Logistics and 
Cross-Border Trade Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน)
Bachelor of Business Administration (Logistics and Cross-Border 
Trade Management)
บธ.บ. (การจดัการโลจสิติกส์และการค้าชายแดน)
B.B.A. (Logistics and Cross-Border Trade Management)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

ปริญญาตรี 25540191104613 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
B.Sc. (Information Technology)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

ปริญญาตรี 25550191102072 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
Bachelor of Science Program in Natural Resources and 
Environment

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

วทิยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)
Bachelor of Science (Natural Resources and Environment)
วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)
B.Sc. (Natural Resources and Environment)

1/2559 คร้ังที ่3/2559
18 พ.ค. 2559

ปริญญาตรี 25540191104523 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทัว่ไป
Bachelor of Public Administration Program in General 
Administration

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

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

1/2559 คร้ังที ่3/2559 
18 พ.ค. 2559

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์
Bachelor of Business Administration Program in Human 
Resource Management

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕9

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์
Bachelor of Business Administration 
(Human Resource Management)
บธ.บ. (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์
B.B.A. (Human Rescurce Management)

1/2559 คร้ังที ่๓/๒๕๕9
18 พ.ค. ๒๕๕9

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

 วิทยาเขตสระแก้ว (Sakaeo Campus)
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร            
(Faculty of Agricultural Technology)

          

ปริญญาตรี 25520191101257 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์
Bachelor of Science Program in Agriculture

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 255๙

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
Bachelor of Science (Agriculture)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
B.Sc. (Agriculture)

1/255๙ คร้ังที ่๒/255๙
๑๖ มี.ค. 255๙

             _

ปริญญาตรี 25550191102083 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ
Bachelor of Science Program in Natural Product Technology

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ)
Bachelor of Science (Natural Product Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ)
B.Sc. (Natural Product Technology)

1/2555 คร้ังที ่1/2555
23 มี.ค. 2555

13 ก.ค. 2555
ศธ 0506(1)/10877 

ลว 18 ก.ค. 2555

นร 1004.3/659
ลว 30 ต.ค. 2555

ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๙๖
ลว ๓ เม.ย. ๒๕๕๖

          _

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระดบัการศึกษา รหัสหลักสูตร ชือ่หลักสูตร (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
สถานภาพ
หลักสูตร

ชือ่ปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

เปิดสอน
ภาค/ปี พ.ศ.

สภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ

สกอ. รับทราบ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ องค์กรวิชาชีพรับรอง

ตารางที ่1 ชื่อหลักสูตรการศึกษา ปริญญา และสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยบรูพา ป ีพ.ศ. 255๘

โครงการจดัตั้งคณะพาณชิยศาสตร์และบริหารธุรกิจ             
  วิทยาเขตสระแก้ว

ปริญญาตรี 25560191103906 หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจดัการ          
Bachelor of Business Administration Program in Management

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๖

บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจดัการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
บธ.บ. (การจดัการ)
B.B.A. (Management)

๑/255๗ คร้ังที ่๔/๒๕๕๖
๑๗ ก.ค. ๒๕๕๖

๖ พ.ค. ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๐๖(๑)/๕๐๙๐
ลว ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๗

นร ๑๐๐๔.๓/๕๗๙
ลว ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๗

ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๙๔
ลว ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๘

          _

กองบริการการศึกษา
ปริญญาตรี  หลักสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลัยบูรพา

General Education Program,Burapha University
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑/255๙ คร้ังที ่๑/๒๕๕๙
๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 41

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 42

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 43

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 44

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 45

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 46

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 47

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 48

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 49

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 50

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 51

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 52

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 53

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 54

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 55

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 56

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 57

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 58

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 59

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 60

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 61

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 62

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 63

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 64

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 65

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 66

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 67

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 68

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 69

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 70

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 71

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 72

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 73

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 74

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 75

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 76

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 77

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 78

                                             

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 79

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 80

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 81

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 82

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 83

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 84

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 85

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 86

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 87

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 88

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 89

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 90

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 91

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 92

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 93

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 94

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 95

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 96

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 97

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 98

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 99

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 100

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 101

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 102

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 103

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 104

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 105

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 106

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 107

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 108

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 109

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 110

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 111

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 112

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 113

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 114

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



 115
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 116
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 117

ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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