18. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มีคณะวิชาทั ้งหมด 9 สานักวิชา คือ สานักวิชาการจัดการ สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร สานักวิชาศิลปศาสตร์ สานักวิชาสหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์
สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต
การกาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีดงั นี ้
1. ปริญญาตรี หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 7,940 บาท
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 8,700 บาท
3. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี ) ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 9,700 บาท
4. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท ได้ รับอัตราเงินเดือนไม่สงู กว่า 13,110 บาท

มวล. 1

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
สานักวิชาการจัดการ

1

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการจัดการการท่องเที่ยว

2

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3

ปริญญาบัญชีบณ
ั ฑิต

การบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

4

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ทางการจัดการการท่องเที่ยว

6

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

7

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การตลาด

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการตลาด

8

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การบัญชีและการภาษีอากร

สาขาวิชาการบัญชี
ทางการบัญชีและการภาษีอากร

9

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มวล. 2

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตพืช

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า

4

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

5

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีอาหาร

6

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

7

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ การเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ทางพืชศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางการเกษตร ทางสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ทางการเกษตร ทางการประมง
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ การอาหาร
ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร

มวล. 3

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

8

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

9

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ การเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ทางการเกษตร ทางวิทยาศาสตร์ การเกษตร

สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
1

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สานักวิชาวิทยาศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี

2

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิ สิกส์

3

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ เชิงคานวณ

4

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา(ฟิ สิกส์)

5

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

เคมี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ เชิงคานวณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา ทางฟิ สิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางเคมี
มวล. 4

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

6

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

ฟิ สิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ
ทางฟิ สิกส์

7

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ เชิงคานวณ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ทางคณิตศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ เชิงคานวณ

หมายเหตุ

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร (ชื่อเดิม สานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทรัพยากร)
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุ

2

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุ

3

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมกระบวนการ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมกระบวนการ

4

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

มวล. 5

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

6

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

7

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า - การวัดคุม

8

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า - โทรคมนาคม

9

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากาลัง

10

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

11

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า - การวัดคุม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า - โทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา

12

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุ
มวล. 6

หมายเหตุ

เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เดิมชื่อปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก
ผลการรั บรอง
สานักวิชาศิลปศาสตร์

1

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
ทางภาษาอังกฤษ

2

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วัฒนธรรมศึกษา

สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม
ทางวัฒนธรรมศึกษา

สานักวิชาสหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

2

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อนามัยสิ่งแวดล้ อม

3

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอนามัยสิ่งแวดล้ อม
ทางสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์
1

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์

2

ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

นิเทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางนิเทศศาสตร์
มวล. 7

หมายเหตุ

ลาดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร

สาขาวิชา/วิชาเอก

ผลการรั บรอง

3

ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

4

ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศึกษา

5

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางสารนิเทศศาสตร์
ทางสารสนเทศศึกษา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

การจัดการและการประเมินโครงการ

สาขาวิชาการจัดการ
ทางการจัดการและการประเมินโครงการ

มวล. 8

หมายเหตุ

