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

                         4.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท
                         5.  ปริญญาโท  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอนัดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท
                         6.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,790  บาท
                         7.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก ท.บ. ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา อันดับ  ท.4  ขั้น 10,710  บาท

                         1.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท
                         2.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท
                         3.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป)  ไดรับอัตราเงินเดือน
                              ไมสูงกวาอันดบั  ท.3  ขั้น  8,360  บาท

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะคณะศิลปกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  คณะอุตสาหกรรมบริการ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
  และบัณฑิตวิทยาลัย
                         การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มีดังนี้

21.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
                         มีคณะวิชาทั้งหมด 18  คณะ คือ คณะการจัดการสิ่งแวดลอม  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะเทคโนโลยีและการจัดการ  
  คณะนิติศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  คณะแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร  
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สิ่งแวดลอมศึกษา สิ่งแวดลอม, สิ่งแวดลอมศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรเกษตร การเกษตร, เศรษฐศาสตรเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจเกษตร บริหารธุรกิจ, ธุรกิจเกษตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชศาสตร การเกษตร, พืชศาสตร

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร การอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชศาสตร การเกษตร, พืชศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร,
การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร

ท.บ..+ 2 ป

2 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทยศาสตร, ทันตกรรมประดิษฐ ท.บ.+ ประสบการณ 1 ป + 2 ป
3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก ทันตแพทยศาสตร, 

วิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก
ท.บ.+ ประสบการณ 1-2 ป + 2 ป

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศัลยศาสตรชองปากและ-
แม็กซิลโลเฟเชียล

ทันตแพทยศาสตร, 
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ท.บ.+ ประสบการณ 1 ป + 2 ป

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, วิทยาการจัดการ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

คณะการจัดการสิ่งแวดลอม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ผลิตกรรมชีวภาพ ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, ผลิตกรรม

ี

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต - กฎหมาย

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต - การพยาบาล

2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต - การพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ

3 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผูใหญ การพยาบาล, การพยาบาลผูใหญ

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพยาบาล การพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต - แพทยศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย

3 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร,
การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข

4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร ชีวเวชศาสตร

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัย สาธารณสุขศาสตร, อาชีวอนามัย

6 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร ชีวเวชศาสตร

1 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก เภสัชศาสตร, เภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร

คณะนิติศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะแพทยศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร

3 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร เภสัชศาสตร, 
เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชศาสตร,
การบริบาลทางเภสัชกรรม

5 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร,
การจัดการสารสนเทศ

เดิมชื่อสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร-
และสารนิเทศศาสตร

2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,
อักษรศาสตร, ภาษาเกาหลี

3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม
4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

อักษรศาสตร, ภาษาไทย

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การเงิน

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ บริหารธุรกิจ, การบริหาร, การจัดการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด บริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร, การตลาด

4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย บริหารธุรกิจ, การบริหาร,
การบริหารทรัพยากรมนุษย

เดิมชื่อสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี หลักสูตรตอเนื่อง

6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญขี

7 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ

8 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - การบริหาร, บริหารรัฐกิจ,
รัฐประศาสนศาสตร

9 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - การบริหาร, บริหารรัฐกิจ,
รัฐประศาสนศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี วิทยาเขตหาดใหญ

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา วิทยาเขตหาดใหญ

6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาทั่วไป ชีววิทยา, ชีววิทยาทั่วไป

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

9 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร วัสดุศาสตร

10 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ

คณะวิทยาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีเชิงฟสิกส เคมี, ฟสิกส, เคมีเชิงฟสิกส

12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมีวิเคราะห เคมี, เคมีวิเคราะห

13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธรณีฟสิกส ฟสิกส, ธรณีวิทยา, ธรณีฟสิกส

14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พฤกษศาสตร ชีววิทยา, พฤกษศาสตร

15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร

16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา สรีรวทิยา

17 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมี เคมี

18 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีอินทรีย เคมี, เคมีอินทรีย

19 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีวเคมี ชีววิทยา, เคมี, ชีวเคมี

20 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา

21 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร, 
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตร, คณิตศาสตรประยุกต

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี-ชีววิทยา เคมี, ชีววิทยา, เคมี-ชีววิทยา

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมีอุตสาหกรรม เคมี, เคมีอุตสาหกรรม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร การเกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการประมง การเกษตร, การประมง, เทคโนโลยีการประมง

7 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียาง เทคโนโลยียาง

8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ การอาหาร, วิทยาศาสตรการอาหาร,
วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ

9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสพอลิเมอร ฟสิกส, ฟสิกสพอลิเมอร

10 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีพอลิเมอร เทคโนโลยีพอลิเมอร

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมการผลิต
2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,

คอมพิวเตอร
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเมคาทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล,

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมวัสดุ,

วัสดุศาสตร
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเหมืองแร

7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร

8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
9 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมวัสดุ,

วัสดุศาสตร
10 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ

11 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเคมี, เคมี

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดง วิทยาเขตปตตานี

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป ศิลปกรรม, ทัศนศิลป หลักสูตร 4 ป

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

คณิตศาสตร การศึกษา, คณิตศาสตร

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

เคมี การศึกษา, เคมี

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ศึกษาศาสตร)

วิทยาศาสตรทั่วไป การศึกษา, วิทยาศาสตรทั่วไป

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตรพลศึกษา)

- การศึกษา, พลศึกษา  

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร การศึกษา, คหกรรมศาสตร

คณะศิลปกรรมศาสตร

คณะศึกษาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษา,

เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา
เดิมชื่อสาขาวิชาการวัดและประเมินผล-
การศึกษา

8 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา การศึกษา, พลศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง

9 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษา, ศิลปศึกษา

10 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา การศึกษา, สุขศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง

11 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การปฐมวัยศึกษา การศึกษา, การปฐมวัยศึกษา

12 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การประถมศึกษา การศึกษา, การประถมศึกษา

13 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การวัดผลและวิจัยการศึกษา การศึกษา, การวัดผลและวิจัยการศึกษา

14 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน การศึกษา, ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน

15 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สรางเสริมสุขภาพ การศึกษา, สุขศึกษา, สรางเสริมสุขภาพ

16 ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมเกษตร
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิเทศธุรกิจ(จีน) มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร,

วิเทศธุรกิจ, ภาษาจีน

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต กฎหมายอิสลาม กฎหมาย, กฎหมายอิสลาม
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม เศรษฐศาสตร,

เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม
วิทยาเขตสุราษฎรธานี

คณะอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

มอ. - 9



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อิสลามศึกษา มนุษยศาสตร, อิสลามศึกษา

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ การจัดการและการประเมินโครงการ หลักสูตร 1 ป ตอจากปริญญาตรี
บัณฑิตวิทยาลัย
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