
                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีดังนี้

                    2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท

13.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                    มีคณะวิชาทั้งหมด  14  คณะ  คือ  คณะการบัญชีและการจัดการ  คณะเทคโนโลยี  คณะพยาบาลศาสตร  คณะเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร
   คณะสถาปตยกรรมศาสตร-ผังเมือง-นฤมิตศิลป  คณะสาธารณสุข  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  และบัณฑิตวิทยาลัย

                    1.  ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  4,880  บาท

                    3.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท
                    4.  ประกาศนยีบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากปริญญาตรี  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท
                    5.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท
                    6.  ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดัง
                         6.1  ผูมีพื้นความรู พ.บ.+ใบอนุญาตฯ และ ท.บ.(หลักสูตรใหม)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,710  บาท
                         6.2  ผูมีพื้นความรู พ.บ. และ ท.บ.(หลักสูตรเดิม)  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท
                         6.3  ผูมีพื้นความรู ภ.บ.  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,790  บาท
                         6.4  ผูมีพื้นความรู วท.บ.  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท

มมส.- 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช การเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตสัตว การเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตสัตว,
สัตวบาล

เดิมชื่อสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตรการอาหาร,การอาหาร,
เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

1 ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล - ผูชวยพยาบาล หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนตน

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสชัศาสตร หลักสูตร 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร

คณะเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การแพทยแผนไทยประยุกต การแพทยแผนไทยประยุกต

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การแพทยแผนไทยประยุกต การแพทยแผนไทยประยุกต หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

       4 * ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขศาสตร (รับหลายพื้นฐาน * )

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวและโรงแรม การทองเที่ยวและโรงแรม

2 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ไทศึกษา มนุษยศาสตร, ไทศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร

3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร, การสื่อสารมวลชน

4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร สารนิเทศศาสตร, สารสนเทศศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกสประยุกต ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ คณิตศาสตร, สถิติ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีศึกษา เคมี, เคมีศึกษา

8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยาศึกษา ชีววิทยา, ชีววิทยาศึกษา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,
วิศวกรรมการผลิต

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชนบท วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมชนบท

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมศาสตร, เทคโนโลยีพลังงาน

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศิลป ศิลปกรรม, ดุริยางคศิลป

2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป

3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นาฏยศิลป ศิลปกรรม, นาฏยศิลป

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน การสอนทัศนศิลปและนฤมิตศิลป การศึกษา, การสอนทัศนศิลปและนฤมิตศิลป

2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน การสอนภาษาไทย การศึกษา, การสอนภาษาไทย

3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน การสอนภาษาอังกฤษ การศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษ

4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน การสอนเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ การศึกษา, 
การสอนเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ

5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน การสอนสังคมศึกษา การศึกษา, การสอนสังคมศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน การสอนสารสนเทศศาสตร การศึกษา, การสอนสารสนเทศศาสตร

7 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน ดุริยางคศิลปและนาฏศิลป การศึกษา, ดุริยางคศิลปและนาฏศิลป

8 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา

9 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยการศึกษา การศึกษา, การวิจัยการศึกษา

10 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการใหคําปรึกษา การศึกษา, จิตวิทยา,
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา

11 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา,
เทคโนโลยีการศึกษา

12 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, ภาษาไทย

13 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิจัยการศึกษา การศึกษา, วิจัยการศึกษา

14 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา

15 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

16 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต พัฒนศึกษาศาสตร การศึกษา, พัฒนศึกษาศาสตร

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นฤมิตศิลป ศิลปกรรม, นฤมิตศิลป
2 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมศาสตร, สถาปตยกรรม หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
3 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมเมืองและชุมชน สถาปตยกรรมศาสตร,

สถาปตยกรรมเมืองและชุมชน
หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะสถาปตยกรรมศาสตร-ผังเมือง-นฤมิตศิลป
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตร หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารทองถิ่น การบริหาร, พัฒนาชุมชน,
พัฒนาสังคม, การบริหารทองถิ่น

2 ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

นโยบายสาธารณะ การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร,
บริหารรัฐกิจ, นโยบายสาธารณะ

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ การจัดการและการประเมินโครงการ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะสาธารณสุข
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