
                                  1. ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป  ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท
                                  2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท
                                  3. ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป  ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท

18.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
                                  มีคณะวิชาทั้งหมด  9  สํานักวิชา  คือ   สํานักวิชาการจัดการ   สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

           สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร   และโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต 

                                  กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  มีดังนี้

           สํานักวิชาวิทยาศาสตร   สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร   สํานักวิชาศิลปศาสตร   สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร  

                                  4. ปริญญาเอก  หลักสูตรไมนอยกวา  3  ป  ตอจากปริญญาโท  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.5  ขั้น  12,600  บาท

มวล.- 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การจัดการการทองเที่ยว

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

3 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี

4 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

5 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยว การจัดการการทองเที่ยว

6 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษย

7 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การตลาด พาณิชยศาสตร, การตลาด

8 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบัญชีและการภาษีอากร การบัญชีและการภาษีอากร

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช การเกษตร, พืชศาสตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว การเกษตร, สัตวศาสตร,

เทคโนโลยีการผลิตสัตว
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา การเกษตร, การประมง, 

เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตรการอาหาร,

เทคโนโลยีอาหาร, การอาหาร

สํานักวิชาการจัดการ

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มวล.- 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการเกษตร การเกษตร, วิทยาศาสตรการเกษตร

8 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

9 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรการเกษตร การเกษตร, วิทยาศาสตรการเกษตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร การพยาบาล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี เคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ คณิตศาสตร, วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา(ฟสิกส) การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา, ฟสิกส

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี เคมี

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

7 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ คณิตศาสตร, วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร-
ทะเลและชายฝง

เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร-
ทะเลและชายฝง

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

สํานักวิชาวิทยาศาสตร

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร  (ชื่อเดิม สํานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทรัพยากร)

มวล.- 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมศาสตร,

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมกระบวนการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมกระบวนการ

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร,
วิศวกรรมคอมพิวเตอร, คอมพิวเตอร

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา - การวัดคุม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟา - การวัดคุม

เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา - โทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟา - โทรคมนาคม

เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง

เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วศิวกรรมไฟฟา,
วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส

เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา

12 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาอังกฤษ

สํานักวิชาศิลปศาสตร

มวล.- 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา มนุษยศาสตร, วัฒนธรรมศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อนามัยสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, อนามัยสิ่งแวดลอม

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร,
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

2 ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร สารสนเทศศาสตร, นิเทศศาสตร

3 ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สารสนเทศศาสตร, 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

4 ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศึกษา สารนิเทศศาสตร, สารสนเทศศึกษา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ การจัดการและการประเมินโครงการ
โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร

มวล.- 5


