
                    การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง ๆ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  มีดงันี ้

                    2.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  7,940  บาท

13.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                    มีคณะวชิาทัง้หมด  14  คณะ  คอื  คณะการบญัชีและการจดัการ  คณะเทคโนโลยี  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์และวทิยาศาสตร์สขุภาพ
   คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะวทิยาการสารสนเทศ  คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะศลิปกรรมศาสตร์  คณะศกึษาศาสตร์
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผงัเมือง-นฤมิตศลิป์  คณะสาธารณสขุ  วทิยาลยัการเมืองการปกครอง  และบณัฑิตวทิยาลยั

                    1.  ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  5,080  บาท

                    3.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  5  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท

                    5.  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  1  ปี ตอ่จากปริญญาตรี  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  8,700  บาท
                    6.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
                    7.  ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั ได้รับอตัราเงินเดอืน ดงันี ้

                    4.  ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  6  ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท

                         7.1  ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ.+ใบอนญุาตฯ และ ท.บ.(หลกัสตูรใหม่)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  11,140  บาท
                         7.2  ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ. และ ท.บ.(หลกัสตูรเดมิ)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,660  บาท
                         7.3  ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ.  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  10,190  บาท
                         7.4  ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ.  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  9,700  บาท
                    8.  ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี ตอ่จากปริญญาโท  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่  13,110  บาท

มมส. 1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

1 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ทางคอมพิวเตอร์   ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2538

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

ทางการเกษตร  ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์  

ทางการเกษตร   ทางสตัวบาล

ทางเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

เดิมช่ือสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร   ทางการอาหาร  

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะเทคโนโลยี
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร   ทางการอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางชีววิทยา   ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   

ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   ทางสิ่งแวดล้อม
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีการเกษตร

ทางการเกษตร

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ   ทางชีววิทยา

1 ประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

ทางผู้ช่วยพยาบาล

หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนต้น

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (เดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์)

1 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 6 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

2 ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนไทยประยกุต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต การแพทย์แผนไทยประยกุต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ (รับหลายพืน้ฐาน * )

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการ   ทางการบริหาร

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการบญัชี

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการตลาด

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

5 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยวและโรงแรม สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ  

ทางการทอ่งเที่ยวและโรงแรม

6 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การพฒันาชมุชน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ทางการพฒันาชมุชน

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

7 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต จิตรกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางศิลปกรรม   ทางจิตรกรรม

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2537

8 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ โบราณคดี 

ทางประวตัิศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

9 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

10 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

11 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

มมส. 5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ทางบรรณารักษศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
13 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษา-

ตา่งประเทศ

สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการสอนภาษาองักฤษในฐานะ-

ภาษาตา่งประเทศ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2537

14 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ไทยคดีศกึษา สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม

ทางไทยคดีศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2537

15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2535

16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2537

17 ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต ไทศกึษา สาขาวิชาศิลปะ วฒันธรรม

ทางไทศกึษา
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ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

3 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทางการสื่อสารมวลชน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  

ทางสารสนเทศศาสตร์

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

ทางคณิตศาสตร์

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางเคมี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางฟิสิกส์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

มมส. 7



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ประยกุต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์ประยกุต์   ทางฟิสิกส์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2537

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

ทางคณิตศาสตร์   ทางสถิติ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2538

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เคมีศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางเคมีศกึษา   ทางเคมี

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ชีววิทยาศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางชีววิทยาศกึษา   ทางชีววิทยา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

ทางวิศวกรรมการผลิต

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมชนบท สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางวิศวกรรมชนบท

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีพลงังาน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

ทางเทคโนโลยีพลงังาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มมส. 8



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2538

(เดิมอยู่คณะวิทยาศาสตร์)

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ดริุยางคศิลป์ สาขาวิชาดริุยางคศาสตร์

ทางดริุยางคศิลป์

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต ทศันศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางทศันศิลป์

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นาฏยศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์ 

ทางนาฏยศิลป์

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน การสอนทศันศิลป์และนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนทศันศิลป์และนฤมิตศิลป์

2 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน การสอนภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการสอนภาษาไทย

3 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน การสอนภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการสอนภาษาองักฤษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

มมส. 9



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
4 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน การสอนเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการสอนเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

5 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน การสอนสงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการสอนสงัคมศกึษา

6 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน การสอนสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการสอนสารสนเทศศาสตร์

7 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน ดริุยางคศิลป์และนาฏศิลป์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางดริุยางคศิลป์และนาฏศิลป์

8 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอน - สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการศกึษา

(หลกัสตูร 1 ปี ตอ่จากปริญญาตรี)

9 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางฟิสิกส์    ทางวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

10 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางชีววิทยา   ทางวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

11 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางเคมี   ทางวิทยาศาสตร์-เคมี

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

12 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

มมส. 10



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
13 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

14 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ศิลปศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางศิลปกรรม  ทางศิลปศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

15 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาศกึษาศาสตร์

ทางบรรณารักษศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

16 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางสงัคมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

17 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต ประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประถมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

18 ปริญญาการศกึษาบณัฑิต วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางคณิตศาสตร์   

ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

19 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต พลศกึษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์  

ทางพลศกึษา

หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

20 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์ 

ทางการบริหารการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

มมส. 11



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
21 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การวิจยัการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการวิจยัการศกึษา

22 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา

23 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต เทคโนโลยีการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางโสตทศันศกึษา   ทางเทคโนโลยีการศกึษา
24 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาไทย สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาไทย

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

25 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต วิจยัการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิจยัการศกึษา

26 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สงัคมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางสงัคมศกึษา

27 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต หลกัสตูรและการสอน สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางหลกัสตูรและการสอน

28 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภาษาองักฤษ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภาษาองักฤษ

เดิมเป็นหลกัสตูรของ

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

29 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การวดัผลการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการวดัผลการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

มมส. 12



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
30 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การประถมศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการประถมศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

31 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การศกึษาผู้ ใหญ่ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางการศกึษาผู้ ใหญ่

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2537

32 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต การศกึษานอกระบบ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางการศกึษานอกระบบ

(เดิมช่ือสาขาการศกึษาผู้ ใหญ่)

33 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต จิตวิทยาการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางจิตวิทยา   ทางจิตวิทยาการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

34 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ประวตัิศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางประวตัิศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

35 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ภมิูศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางภมิูศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

36 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต เทคโนโลยีทางการศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางโสตทศันศกึษา   

ทางเทคโนโลยีทางการศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

37 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ศกึษา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางวิทยาศาสตร์ศกึษา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

มมส. 13



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
38 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต บรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางบรรณารักษศาสตร์

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

39 ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต ชีววิทยา สาขาวิชาศกึษาศาสตร์

ทางชีววิทยา

เดิมเป็นหลกัสตูรของ 

มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม เร่ิมใช้ปี 2536

40 ปริญญาการศกึษาดษุฎบีณัฑิต พฒันศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาศกึษาศาสตร์  

ทางพฒันศกึษาศาสตร์

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต นฤมิตศิลป์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  

ทางนฤมิตศิลป์

2 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ทางสถาปัตยกรรม

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

3 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปัตยกรรมเมืองและชมุชน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางสถาปัตยกรรมเมืองและชมุชน

หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย

1 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี

2 ปริญญาสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

คณะสาธารณสุข

มมส. 14



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การบริหารท้องถ่ิน สาขาวิชาสงัคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทางพฒันาชมุชน   ทางพฒันาสงัคม

ทางการบริหารท้องถ่ิน

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต

นโยบายสาธารณะ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ทางการบริหาร   ทางรัฐประศาสนศาสตร์

ทางบริหารรัฐกิจ   ทางนโยบายสาธารณะ

1 ประกาศนียบตัรบณัฑิต การจดัการและการประเมินโครงการ สาขาวิชาการจดัการ

ทางการจดัการและการประเมินโครงการ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

บัณฑิตวิทยาลัย

มมส. 15


