
                             4.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท  
                             5.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือน

                                  6.1. ผูที่มีพื้นความรูระดับแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
                                          และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,710  บาท  
                                  6.2. ผูที่มีพื้นความรูระดับแพทยศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสัตวแพทยศาสตร 

                                  6.3. ผูที่มีพื้นความรูระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,790  บาท  
                                  6.4. ผูที่มีพื้นความรูระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปทั่วไป ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท  

19.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                             มีคณะวิชาทั้งหมด  10  คณะ คือ   คณะทันตแพทยศาสตร   คณะพยาบาลศาสตร   คณะพลศึกษา   คณะแพทยศาสตร   คณะมนุษยศาสตร

    คณะวิทยาศาสตร   คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  คณะสังคมศาสตร     
                             การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   มีดังนี้

                                           ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท 

                                   ไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,790  บาท  
                             6.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   หลักสูตรไมนอยกวา  2  ป ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน  ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้

                             1.  ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือน

                             3.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากปริญญาตรี  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท
                             2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  4  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท
                                   ไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  5,530  บาท

มศว.- 1



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

                             7.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาตจวิทยา  หลักสูตรไมนอยกวา 2  ป ตอจากแพทยศาสตรบัณฑิต
                                   และผานการฝกอบรมทักษะมาแลว 1 ป  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น 10,710  บาท

มศว.- 2



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย - ผูชวยทันตแพทย

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต นันทนาการ นันทนาการ เดิมชื่อสาขาวิชาสันทนาการ
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการนันทนาการ การจัดการนันทนาการ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการกีฬา : การเปนผูฝกกีฬา พลศึกษา, วิทยาศาสตรการกีฬา
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สุขศึกษา สุขศึกษา

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - แพทยศาสตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ตจวิทยา แพทยศาสตร, ตจวิทยา หลักสูตร 2 ป ตอจาก พ.บ.

  3 * ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อณูชีววิทยา ชีววิทยา, อณูชีววิทยา (รับหลายพื้นฐาน * )

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตรและ-
สารสนเทศศาสตร

บรรณารักษศาสตร,
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

คณะแพทยศาสตร

คณะมนุษยศาสตร

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะพลศึกษา

มศว.- 3



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

ภาษาจีน
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

ภาษาญี่ปุน
4 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

ภาษาไทย
5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
6 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษ-

สิ่งแวดลอม
การจัดการการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษ-
สิ่งแวดลอม

หลักสูตร 1 ป ตอจาก ปริญญาตรี

7 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอนภาษาไทยในฐานะ-
ภาษาตางประเทศ

การสอนภาษาไทย หลักสูตร 1 ป ตอจาก ปริญญาตรี

8 ประกาศนียบัตรบัณฑิต อเมริกันศึกษา(วรรณคดีอเมริกัน) อเมริกันศึกษา หลักสูตร 1 ป ตอจาก ปริญญาตรี
9 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

ภาษาฝรั่งเศส
10 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

ภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี

คณะวิทยาศาสตร

มศว.- 4



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา 
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร(อัญมณีและเครื่องประดับ) วัสดุศาสตร, อัญมณีและเครื่องประดับ
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ การอาหาร, โภชนวิทยา, 

วิทยาศาสตรการอาหาร,
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี เคมี
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีชีวภาพ เคมี, เคมีชีวภาพ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
6 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร

มศว.- 5



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล

1 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตรสากล ดุริยางคศาสตร, ดุริยางคศาสตรสากล
2 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป
3 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,

ศิลปศาสตร, ภาษาไทย
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู การศึกษา
4 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา
5 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา
6 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การมัธยมศึกษา การศึกษา, การมัธยมศึกษา
7 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา
8 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยและสถิติทางการศึกษา การศึกษา, การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
9 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย
10 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาผูใหญ การศึกษา, การศึกษาผูใหญ
11 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษาพิเศษ การศึกษา, การศึกษาพิเศษ

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

มศว.- 6



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
13 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เคมี การศึกษา, เคมี
14 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการแนะแนว
15 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการศึกษา การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาการศึกษา
16 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาพัฒนาการ การศึกษา, จิตวิทยา, จิตวิทยาพัฒนาการ
17 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา
18 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยกีารศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา เดิมชื่อสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
19 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ประวัติศาสตร การศึกษา, ประวัติศาสตร
20 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา
21 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,

ศิลปศาสตร, ภาษาไทย
22 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,

ศิลปศาสตร, ภาษาอังกฤษ
23 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภูมิศาสตร การศึกษา, ภูมิศาสตร
24 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา
25 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา
26 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศึกษา การศึกษา, อุตสาหกรรมศึกษา
27 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย การศึกษา, การศึกษาปฐมวัย
28 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาผูใหญ การศึกษา, การศึกษาผูใหญ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
29 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การศึกษาพิเศษ การศึกษา, การศึกษาพิเศษ
30 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยาการใหคําปรึกษา การศึกษา, จิตวิทยา,

จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
31 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร,
การเงินและการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม บริหารธุรกิจ,
การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
5 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต - รัฐศาสตร เดิมชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการจัดการ-

ภาคบริการ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการจัดการ-
ภาคบริการ

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน สังคมวิทยา, การพัฒนาชุมชน
9 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร รัฐศาสตร
11 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต - เศรษฐศาสตร

คณะสังคมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ
13 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด
14 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - การบริหาร, บริหารรัฐกิจ,

รัฐประศาสนศาสตร
15 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร,

ภาษาไทย
16 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร มนุษยศาสตร, 

ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
17 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรการศึกษา เศรษฐศาสตร, เศรษฐศาสตรการศึกษา เปลี่ยนชื่อเปนปริญญาเศรษฐศาสตรมหา-

บัณฑิต ไมระบุสาขา
18 ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต - เศรษฐศาสตร เดิมชื่อปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวางแผนและการจัดการการ-
ทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม

การวางแผนและการจัดการการ-
ทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม

สถาบันพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
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