
                    1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,360  บาท

                    2.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  7,780  บาท

22.  มหาวิทยาลัยทักษิณ
                    มีคณะวิชาทั้งหมด  3  คณะ  คือ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  และคณะศึกษาศาสตร

                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ   มีดังนี้

มท.- 1 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาไทย

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร การศึกษา, บรรณารักษศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,               
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การแนะแนว การศึกษา, การแนะแนว เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาลัย
ภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   (เดิมชื่อคณะมนุษยศาสตร)

มท.- 2 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่

วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

7 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

8 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

9 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2536 เปนตนไป      
      
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

10 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,              
การตลาด

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2536 เปนตนไป      
          

11 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2532 เปนตนไป

มท.- 3 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,      

         
ภาษาไทย

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2539 เปนตนไป

13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร(ไทย/สากล) ดุริยศิลป, ศิลปศาสตร, ดุริยางคศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2537 เปนตนไป

14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษามลายู

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2538 เปนตนไป

15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,      
        
ภาษาอังกฤษ

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป

16 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2539 เปนตนไป

17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2539 เปนตนไป

18 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2519 เปนตนไป

19 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2533 เปนตนไป

20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา มนุษยศาสตร, ไทยคดีศึกษา
คณะวิทยาศาสตร

มท.- 4 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่

วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2538 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะศึกษาศาสตร)

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2536 เปนตนไป

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส เดิมเปนหลักสูตร ของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2536 เปนตนไป

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2532 เปนตนไป

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2520 เปนตนไป

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2536 เปนตนไป

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร,                       
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2536 เปนตนไป

คณะศึกษาศาสตร

มท.- 5 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาไทย
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาอังกฤษ

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร การศึกษา, บรรณารักษศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2538 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตร)

มท.- 6 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,               

เทคโนโลยีทางการศึกษา
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

7 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การแนะแนว การศึกษา, การแนะแนว เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

8 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาลัย       
ภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป            
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

9 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

มท.- 7 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
10 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่

วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
      
(เปนหลักสูตรรวมกับคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร)

11 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2517 เปนตนไป      
       
(หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)

12 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ การศึกษา, วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ        
                                  

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2524 เปนตนไป

13 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส, วิทยาศาสตร-ฟสิกส เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2540 เปนตนไป

14 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-เคมี การศึกษา, เคมี, วิทยาศาสตร-เคมี เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2512 เปนตนไป

15 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.เปดสอนที่
วิทยาลัยภาคใต เริ่มใชป 2539 เปนตนไป

16 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา
17 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา
18 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การอุดมศึกษา การศึกษา, การอุดมศึกษา
19 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร (เดิมอยูคณะวิทยาศาสตร)

มท.- 8 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
20 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, ภาษาไทย (เดิมอยูคณะมนุษยศาสตร)
21 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, ภาษาอังกฤษ (เดิมอยูคณะมนุษยศาสตร)

มท.- 9 


