
                               การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   มีดังนี้

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

                               4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากปริญญาตรี (4 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท

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

                               6. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  หลักสูตรไมนอยกวา 1 ป  ตอจากผูมีพื้นความรูตางกัน ไดรับอัตราเงินเดือน ดังนี้
                                   6.1 ผูมีพื้นความรูประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.ศ.3) หรือเทียบเทา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอนัดับ  ท.1  ขั้น  4,880  บาท
                                   6.2 ผูมีพื้นความรูประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือเทียบเทา  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  5,530  บาท
                                   6.3 ผูมีพื้นความรูสูงกวาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)  ไดรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้นอีก 1 ขั้น  ตามคุณวุฒิเดิมหรือ
                                         คุณวุฒิพื้นฐานที่ใชเปนคุณสมบัติที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาว  ทั้งนี้ตองให ก.พ.  พิจารณาอนุมัติเปนราย ๆ  ไป

22.   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

        สาขาวิชารัฐศาสตร    สาขาวิชาวิทยาการจัดการ    สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ    สาขาวิชาศิลปศาสตร    สาขาวิชาศึกษาศาสตร
        สาขาวิชาเศรษฐศาสตร    สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ

                                มีคณะวิชาทั้งหมด  10  สาขาวิชา คือ   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร   สาขาวิชานิเทศศาสตร   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

                                    หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ  ซึ่งมีหลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  หรือมัธยมศึกษาตอนตน

                               2. อนุปริญญา หลักสูตร 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  6,820  บาท

                               1. ประกาศนียบัตรภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร  วิชาชีพภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (10 วิชาชีพ)  วิชาไทยคดีศึกษา   วิชางานสารสนเทศ

                                    ซึ่งมีประสบการณไมนอยกวา 5 ป  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  5,530  บาท

มสธ.- 1



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร แขนงวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาครอบครัวและสังคม คหกรรมศาสตร,
การพัฒนาครอบครัวและสังคม

1 อนุปริญญานิเทศศาสตร ไมระบุสาขาวิชาเอก นิเทศศาสตร

2 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก นิเทศศาสตร

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,
เทคโนโลยีการพิมพ

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

4 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก นิเทศศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

1 ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง รัฐศาสตร, การเมืองการปกครอง

2 ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง รัฐศาสตร, การเมืองการปกครอง

1 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ, การจัดการโรงแรม

2 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการงานกอสราง บริหารธุรกิจ, การจัดการงานกอสราง หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

3 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

สาขาวิชารัฐศาสตร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร แขนงวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี บริหารธุรกิจ, การบัญชี

5 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาการจัดการ การบริหาร, รัฐประศาสนศาสตร, 
บริหารรัฐกิจ, วิทยาการจัดการ

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร,
การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข

2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชันสูตรสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, ชันสูตรสาธารณสุข

3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต บริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, บริหารสาธารณสุข หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

4 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขศาสตร หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

5 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม สาธารณสุขศาสตร, สิ่งแวดลอม,
การจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม

6 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บริหารโรงพยาบาล สาธารณสุขศาสตร, บริหารโรงพยาบาล

7 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร, บริหารสาธารณสุข

1 ประกาศนียบัตรภาษาจีนพื้นฐานเพื่อ-
การสื่อสาร

ไมระบุสาขาวิชาเอก มนุษยศาสตร,
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

2 ประกาศนียบัตรวิชาไทยคดีศึกษา ไมระบุสาขาวิชาเอก มนุษยศาสตร, ไทยคดีศึกษา หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

สาขาวิชาศิลปศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร แขนงวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ งานสารสนเทศทั่วไป สารสนเทศ, งานสารสนเทศทั่วไป หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ 
กลุมงานสารนิเทศศาสตรทั่วไป

4 ประกาศนียบัตรวิชางานสารสนเทศ งานสารสนเทศสํานักงาน สารสนเทศ, งานสารสนเทศสํานักงาน หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป
เดิมชื่อประกาศนียบัตรวิชางานสารนิเทศ 
กลุมงานสารนิเทศสํานักงาน

5 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ-
เฉพาะอาชีพ(กฎหมาย)

ไมระบุสาขาวิชาเอก มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

6 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ-
เฉพาะอาชีพ(การเกษตร)

ไมระบุสาขาวิชาเอก มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

7 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ-
เฉพาะอาชีพ(การโรงแรม)

ไมระบุสาขาวิชาเอก มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

8 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ-
เฉพาะอาชีพ(การทองเที่ยว)

ไมระบุสาขาวิชาเอก มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

9 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ-
เฉพาะอาชีพ(การสาธารณสุข)

ไมระบุสาขาวิชาเอก มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป

10 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ-
เฉพาะอาชีพ(ครู)

ไมระบุสาขาวิชาเอก มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร แขนงวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
11 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ-

เฉพาะอาชีพ(คอมพิวเตอร)
ไมระบุสาขาวิชาเอก มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป
12 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ-

เฉพาะอาชีพ(งานสํานักงาน)
ไมระบุสาขาวิชาเอก มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป
13 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ-

เฉพาะอาชีพ(ชาง)
ไมระบุสาขาวิชาเอก มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป
14 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษ-

เฉพาะอาชีพ(ธุรกิจ)
ไมระบุสาขาวิชาเอก มนุษยศาสตร, ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

/มัธยมศึกษาตอนตน + ประสบการณ 5 ป
15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ไทยคดีศึกษา มนุษยศาสตร, ไทยคดีศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป
16 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร

วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป
สารสนเทศศาสตร, 
สารสนเทศทั่วไป

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร
วิชาเอกสารนิเทศทั่วไป

17 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตร
วิชาเอกสารสนเทศสํานักงาน

สารสนเทศศาสตร,
สารสนเทศสํานักงาน

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร
วิชาเอกสารนิเทศสํานักงาน

18 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สารนิเทศศาสตร สารนิเทศศาสตร

19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศศาสตร สารสนเทศศาสตร

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา หลักสูตร 1 ป/รับหลายพื้นฐาน

2 ประกาศนียบัตรวิชาศึกษาทั่วไป ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิชาศึกษาศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร แขนงวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
3 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

4 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การแนะแนว การศึกษา, การแนะแนว หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

5 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

6 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การวัดและประเมินผลการศึกษา
วิชาเอกการประเมินการศึกษา

การศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา,
การประเมินการศึกษา

7 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกระบบ การศึกษา, การศึกษานอกระบบ หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

8 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา การศึกษา, บริหารการศึกษา หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

9 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกคณิตศาสตร

การศึกษา, หลักสูตรและการสอน,
คณิตศาสตร

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

10 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา

การศึกษา, หลักสูตรและการสอน,
ปฐมวัยศึกษา

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

11 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกประถมศึกษา

การศึกษา, หลักสูตรและการสอน,
ประถมศึกษา

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

12 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกภาษาไทย

การศึกษา, หลักสูตรและการสอน,
ภาษาไทย

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

13 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกวิทยาศาสตร

การศึกษา, หลักสูตรและการสอน,
วิทยาศาสตร

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

14 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน
วิชาเอกสังคมศึกษา

การศึกษา, หลักสูตรและการสอน,
สังคมศึกษา

หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป

มสธ.- 6



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร แขนงวิชา/วิชาเอก คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
15 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร-

การศึกษา
ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา, การบริหารการศึกษา

16 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การแนะแนว การศึกษา, การแนะแนว

17 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษานอกระบบ การศึกษา, การศึกษานอกระบบ

1 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร

1 ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร 
วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช

การเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตพืช,
การจัดการการผลิตพืช

หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป

2 ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง 2 ป
เดิมชื่อปริญญาสงเสริมการเกษตรและ-
สหกรณบัณฑิต

3 ปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต สงเสริมการเกษตร 
วิชาเอกสงเสริมการเกษตร

การเกษตร, สงเสริมการเกษตร เดิมชื่อปริญญาสงเสริมการเกษตรและ-
สหกรณบัณฑิต
วิชาเอกสงเสริมการปาไมและสิ่งแวดลอม

4 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สงเสริมการเกษตร การเกษตร, สงเสริมการเกษตร

สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
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