
                                      ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,790  บาท

9.   มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร   มีดังนี้                         

                                3.  ปริญญาตรี  หลักสูตรไมนอยกวา  5  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  8,360  บาท

                                1.  ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย  หลักสูตรไมนอยกวา 1  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือน

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

                                มีคณะวิชาทั้งหมด   15   คณะ   คือ     คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   (เดิมชื่อคณะเกษตรศาสตร)
     คณะทันตแพทยศาสตร      คณะพยาบาลศาสตร      คณะแพทยศาสตร      คณะเภสัชศาสตร      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
     (ปจจุบันแยกเปนคณะมนุษยศาสตรและคณะสังคมศาสตร)     คณะมนุษยศาสตร     คณะวิทยาศาสตร     คณะวิทยาศาสตรการแพทย
     คณะวิศวกรรมศาสตร     คณะศึกษาศาสตร     คณะสหเวชศาสตร     คณะสังคมศาสตร     คณะสาธารณสุขศาสตร     และบัณฑิตวิทยาลัย

                                      ไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  5,530  บาท

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

                                      ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,320  บาท

                                5.  ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  หลักสูตรไมนอยกวา  6  ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  

                                7.  ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  

                                6.  ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรไมนอยกวา 6 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  

                                      ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  9,790  บาท
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                              11.  ปริญญาเอก หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากปริญญาโท หรือ หลักสูตรไมนอยกวา 5 ป ตอจากปริญญาตรี ไดรับอัตราเงินเดือน

                                      ไมสูงกวาอันดับ  ท. 5  ขั้น  12,600  บาท

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

                                      และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท

                              10.  ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือ ปริญญาโท หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจากปริญญาตรี (5 ป) ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา

                                     อันดับ  ท.4  ขั้น  10,250  บาท

                                8.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  หลักสูตรไมนอยกวา  1  ป ตอจากปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต การประมง การเกษตร, การประมง
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร, การเกษตร
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร
4 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ-

และสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ-
และสิ่งแวดลอม

5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรการเกษตร การเกษตร, วิทยาศาสตรการเกษตร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร

1 ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย ไมระบุสาขาวิชาเอก ผูชวยทันตแพทย หลักสูตร 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก ทันตแพทยศาสตร

1 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล การพยาบาล, การบริหารการพยาบาล
2 ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศึกษา การพยาบาล, พยาบาลศึกษา

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

เวชศาสตรครอบครัว แพทยศาสตร, เวชศาสตรครอบครัว (พ.บ. + ใบประกอบฯ + 1 ป)

2 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก แพทยศาสตร
3 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาธารณสุขศาสตร
4 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระบบและนโยบายสุขภาพ ระบบและนโยบายสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต บริบาลเภสัชกรรม เภสัชศาสตร, บริบาลเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ป
คณะเภสัชศาสตร  

คณะเกษตรศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (เดิมชื่อคณะเกษตรศาสตร)

คณะทันตแพทยศาสตร  

 คณะพยาบาลศาสตร  

คณะแพทยศาสตร 
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก เภสัชศาสตร
3 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมชุมชน เภสัชศาสตร, เภสัชกรรมชุมชน หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.
4 ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร 2 ป ตอจาก ภ.บ.
5 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร หลักสูตร 2 ป ตอจาก วท.บ.
6 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง หลักสูตรนานาชาติ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร หลักสูตรนานาชาติ

1 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก กฎหมาย
2 ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก กฎหมาย หลักสูตรนานาชาติ
3 ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต การประชาสัมพันธ นิเทศศาสตร, การประชาสัมพันธ
4 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ บริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจ
5 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การทองเที่ยว บริหารธุรกิจ, การทองเที่ยว
6 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอรธุรกิจ
7 ปริญญาบัญชีบัณฑิต การบัญชี การบัญชี
8 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร มนุษยศาสตร, ภูมิศาสตร
9 ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร
10 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การออกแบบบรรจุภัณฑ ออกแบบผลิตภัณฑ, การออกแบบบรรจุภัณฑ
11 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา จิตวิทยา
12 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตรไทย ดุริยางคศิลป, ดุริยางคศาสตรไทย
13 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปไทย นาฏศิลปไทย, นาฏศิลป
14 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (ปจจุบันแยกเปนคณะมนุษยศาสตรและคณะสังคมศาสตร)
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
15 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาสังคม สังคมวิทยา, พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน
16 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาศาสตร มนุษยศาสตร, อักษรศาสตร, ศิลปศาสตร, 

ภาษาศาสตร
17 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก บริหารธุรกิจ
18 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ กฎหมาย, กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ
19 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรมและ-

การทองเที่ยวนานาชาติ
บริหารธุรกิจ, 
การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

20 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประวัติศาสตร มนุษยศาสตร, ประวัติศาสตร
21 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม พัฒนาสังคม, พัฒนาชุมชน, สังคมวิทยา
22 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาไทย
23 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาศาสตร
24 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต พมาศึกษา มนุษยศาสตร, พมาศึกษา
2 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อกัษรศาสตร, 

ภาษาจีน
3 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาฝรั่งเศส
4 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ฝรั่งเศสศึกษา มนุษยศาสตร, ฝรั่งเศสศึกษา

คณะมนุษยศาสตร 
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
5 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร, ศิลปศาสตร, อักษรศาสตร, 

ภาษาอังกฤษ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี เคมี
3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟสิกส ฟสิกส
5 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
6 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ สถิติ
7 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
8 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี เคมี
9 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
10 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา ชีววิทยา
11 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและสารสนเทศ
12 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พลังงานทดแทน พลังงานทดแทน หลักสูตรนานาชาติ
13 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟสิกสประยุกต ฟสิกส, ฟสิกสประยุกต
14 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร
15 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ
16 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
17 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต สถิติ, สถิติประยุกต
18 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร คณิตศาสตร
19 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ

คณะวิทยาศาสตร 

มน. - 6



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
2 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา, จุลชีววิทยา

1 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร,
คอมพิวเตอร

2 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมเครื่องกล
3 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมไฟฟา
4 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ
6 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมโยธา
7 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมอุตสาหการ,

วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ
8 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตร, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม, 

สิ่งแวดลอม

1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ การจัดการและการประเมินโครงการ
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน ไมระบุสาขาวิชาเอก การศึกษา
3 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เคมี การศึกษา, เคมี
4 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา การศึกษา, ชีววิทยา
5 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา

คณะวิทยาศาสตรการแพทย

คณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร 

มน. - 7



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
6 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส

7 ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-ฟสิกส การศึกษา, ฟสิกส

8 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา

9 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา

10 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา การศึกษา, การวัดผลการศึกษา

11 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาการศึกษา การศึกษา, การวิจัยและพัฒนาการศึกษา

12 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

13 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน การศึกษา, หลักสูตรและการสอน

14 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศึกษา การศึกษา, อุตสาหกรรมศึกษา

15 ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยา, จิตวิทยาการแนะแนว

16 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา การศึกษา, การบริหารการศึกษา

17 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การวิจัยและประเมินผลการศึกษา การศึกษา, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

1 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด

2 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย เทคนิคการแพทย

3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

4 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย, รังสีเทคนิค

1 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไทยศึกษา มนุษยศาสตร, ไทยศึกษา
คณะสังคมศาสตร 

คณะสหเวชศาสตร 

มน. - 8



ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
2 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา มนุษยศาสตร, สังคมศึกษา

1 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก สาธารณสุขศาสตร

1 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พลังงานทดแทน พลังงานทดแทน

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

มน. - 9


