
6.   มหาวิทยาลัยนเรศวร
                    มีคณะวิชาทั้งหมด 10 คณะ คือ คณะทันตแพทยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  คณะแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  

่                    การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร   มีดังนี้                         

                    5.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท

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

                    4.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,190 บาท 

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

                    2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,040 บาท

มน. - 1 



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1* ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - ทันตแพทยศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - การพยาบาล

1* ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - แพทยศาสตร
2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป)
3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตร (เดิมอยูคณะวิทยาศาสตร)

1* ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - เภสัชศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

1 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, สื่อสารมวลชน, 
การประชาสัมพันธ

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ การจัดการ, บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 2 ป) 
3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว    (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง 2 ป)                    
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534 
(เดิมอยูคณะวิทยาศาสตร)

5 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,      
       

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

คณะเภสัชศาสตร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะแพทยศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

7 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

8 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,
ภาษาญี่ปุน

9 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
10 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยคดีศึกษา เนนสังคมศาสตร ไทยคดีศึกษา
11 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
12 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร,      

          

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีวเคมี เคมี, ชีววิทยา, ชีวเคมี
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ คณิตศาสตร, สถิติ

1 ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต - สถาปตยกรรมศาสตร (หลักสูตร 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)

1 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ การศึกษา, วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ        
                                

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

2 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การแนะแนว การศึกษา, การแนะแนว เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, โสตทัศนศึกษา, 
เทคโนโลยีทางการศึกษา

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร ,        
       

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษา, สังคมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

7 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร,                  
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

8 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-เคมี การศึกษา, เคมี, วิทยาศาสตร-เคมี เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534
10 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, มุนษยศาสตร, อักษรศาสตร,

ภาษาอังกฤษ
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

11 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

12 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลปศึกษา การศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป,              
อุตสาหกรรมศิลปศึกษา

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

13 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร
14 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว การศึกษา, จิตวิทยาการแนะแนว
15 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป การศึกษา, อุตสาหกรรมศิลป
16 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร-ชีววิทยา    

                     
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

17 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เคมี การศึกษา, เคมี
18 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส
19 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา
20 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตรทั่วไป การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป
21 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศึกษา การศึกษา, อุตสาหกรรมศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534
22 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
23 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตรศึกษา การศึกษา, วิทยาศาสตรศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต

พิษณุโลก เริ่มใชป 2534
24 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,         

       
เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

25 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย การศึกษา, มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร,         
      

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

26 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

27 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว การศึกษา, จิตวิทยาการแนะแนว เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

28 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหาร, การบริหารการศึกษา  
                  

เดิมเปนหลักสูตรของ มศว.วิทยาเขต
พิษณุโลก เริ่มใชป 2534

29 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาการศึกษา การศึกษา, การวิจัยและพัฒนาการศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย, เทคนิคการแพทย      

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร  (เดิมอยูคณะเกษตรศาสตร)
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร การเกษตร,พืชศาสตร (เดิมอยูคณะเกษตรศาสตร)

คณะสหเวชศาสตร

คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (ปจจุบันชื่อคณะเกษตรศาสตร)
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