
                                        4.  ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จาก ภ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660 บาท

                                            5.1  ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ.+ใบอนญุาตฯและ ท.บ.(หลกัสตูรใหม่)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 11,140 บาท

                                            5.3  ผู้ มีพืน้ความรู้ ภ.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,190 บาท 
                                            5.4  ผู้ มีพืน้ความรู้ วท.บ. ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท 
                                        6. ปริญญาเอก  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  3  ปี  ตอ่จากปริญญาโท หรือไม่น้อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากปริญญาตรี ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 
                                            13,110  บาท

                                        มีคณะวชิาทัง้หมด  6  คณะ  คอื    คณะเกษตรศาสตร์    คณะบริหารศาสตร์     คณะเภสชัศาสตร์    คณะวทิยาศาสตร์   

                                        5. ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากผู้ มีพืน้ความรู้ตา่งกนั  ได้รับอตัราเงินเดอืนดงันี ้

                                        การก าหนดอตัราเงินเดอืนตามคณุวฒิุในระดบัตา่ง  ๆ  ของมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี  มีดงันี ้

                                            5.2  ผู้ มีพืน้ความรู้ พ.บ./ ท.บ.(หลกัสตูรเดมิ)  ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 10,660 บาท

23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                คณะวศิวกรรมศาสตร์  และคณะศลิปศาสตร์ 

                                        2. ปริญญาตรี หลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงุกวา่ 8,700 บาท
                                        1. ปริญญาตรี  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  4  ปี  ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย   ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 7,940  บาท

                                        3. ปริญญาโท  หลกัสตูรไม่น้อยกวา่  2  ปี  ตอ่จากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอตัราเงินเดอืนไม่สงูกวา่ 9,700 บาท

มอบ.  1



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเทคโนโลยีการอาหาร

ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชสวน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชสวน

เดิมช่ือ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน 

ของ ว.อบุลราชธานี  ม.ขอนแก่น

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

สตัวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางสตัวศาสตร์

เดิมช่ือ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสตัวศาสตร์

ของ ว.อบุลราชธานี ม.ขอนแก่น

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต

(เกษตรศาสตร์)

พืชไร่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ทางพืชไร่

เดิมช่ือ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ 

ของ ว.อบุลราชธานี  ม.ขอนแก่น

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ประมง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

ทางประมง

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เกษตรผสมผสาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ทางเกษตรผสมผสาน

คณะเกษตรศาสตร์

มอบ.  2



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการเงินและการธนาคาร

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการการตลาด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการการตลาด

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการทัว่ไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ทางการจดัการทัว่ไป

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต การจดัการธุรกิจบริการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ทางการจดัการธุรกิจบริการ

  1 * ปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต - สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ (หลกัสตูร 5 ปี ตอ่จากมธัยมศกึษาตอนปลาย)

2 ปริญญาเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต เภสชักรรมคลินิกและการบริหาร สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางเภสชักรรมคลินิกและการบริหาร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารบริการสขุภาพ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ทางการบริหารบริการสขุภาพ

(รับหลายพืน้ฐาน * )

คณะเภสัชศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์

มอบ.  3



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  

ทางเคมี

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต ฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ทางฟิสิกส์

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต จลุชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ทางจลุชีววิทยา  ทางชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   ทางคอมพิวเตอร์

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต สาธารณสขุศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์

6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์

มอบ.  4



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

เดิมช่ือ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ของ ว.อบุลราชธานี ม.ขอนแก่น

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล

3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเกษตร

4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมอตุสาหการ

5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

 ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

ทางเคมี7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ทางวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มอบ.  5



ล าดับที่ ช่ือปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา/วิชาเอก ผลการรับรอง หมายเหตุ
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎบีณัฑิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกุต์ศิลป์

ทางการออกแบบผลิตภณัฑ์

1 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต ภาษาองักฤษและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ทางภาษาองักฤษและการสื่อสาร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต การทอ่งเที่ยว สาขาวิชาอตุสาหกรรมบริการ

ทางการทอ่งเที่ยว

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษา-

ตา่งประเทศ

สาขาวิชาภาษา  วรรณคดี

ทางการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ

คณะศิลปศาสตร์

มอบ.  6


