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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตร ปีที่พัฒนา/ 
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปีที่เร่ิมใช้หลักสูตร วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
รับรอง/รับทราบ

หลักสูตร 

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. การรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. หมายเหตุ 
ก าหนด 
ปีเร่ิมใช้ 

ปีที่เร่ิมใช้จริง 

1. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

หลักสตูร
ใหม่  

พ.ศ.2552 
 

2/2553 1/2554 29 เมษายน 
2552 

18 มิถุนายน 
2552 

อัตราเงินเดือน 12,600-13,860 บาท  
ตามที่ปรากฏในหนังสือที่ นร 1008.1/ 
ว 9 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2554 

(ท่ี นร 1004.3/219 ลงวันท่ี 29 
มีนาคม 2555) 
 

 

อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 9,700 บาท ตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพแนบท้าย พ.ร.ก.       
การปรับเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2550 โดยรับรองเพื่อการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวง
วัฒนธรรม (ที่ ศธ 0206.6/533        
ลงวันท่ี 27 กันยายน 2553) 
 

1. เป็นหลักสูตร 
พหุวิทยาการ 
2. เลื่อนเปิด
หลักสตูรจากเดิม 
2/2553 เป็น 
1/2554  
(สภาวิชาการอนุมตั ิ
ในการประชุม 
ครั้งท่ี 16/2552 
วันท่ี 27 สิงหาคม 
2552) 
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หลักสูตร ปีที่พัฒนา/ 
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปีที่เร่ิมใช้หลักสูตร วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
รับรอง/รับทราบ

หลักสูตร 

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. การรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. หมายเหตุ 
ก าหนด 
ปีเร่ิมใช้ 

ปีที่เร่ิมใช้จริง 

 หลักสตูร 
ปรับปรุง 
พ.ศ.2554 

 

1/2555 1/2555 30 กันยายน 
2554 

17 กุมภาพันธ์ 
2555 

อัตราเงินเดือน 15,300-16,830 บาท 
ตามที่ปรากฏในหนังสือ ที่            
นร 1008.1/ว 3 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 
2555 (ที่ นร 1004.3/586 ลงวันที่ 
28 กันยายน 2555) 
 

อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 10,190 บาท 
โดยรับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดหน่วยงาน
ต่างๆ ดังนี้ 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  
- สถาบันการพลศึกษา 
- สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป ์และ 
- ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
  ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
พระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546 ก าหนด  
(ที่ ศธ 0206.6/594 ลงวันที ่13 
มิถุนายน 2555) 
 

1. จัดท าหลักสูตร 
ตามกรอบ TQF 
2. เป็นหลักสูตร 
พหุวิทยาการ 
3. จัดการเรียนการ
สอนแผน ข ควบคู่ไป
กับแผน ก ตั้งแต่ภาค 
1/2557 เป็นต้นไป 
(มติสภาวิชาการครั้ง
ที่ 20/2556 วันที่  
24 ตุลาคม 2556)  
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หลักสูตร ปีที่พัฒนา/ 
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปีที่เร่ิมใช้หลักสูตร วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
รับรอง/รับทราบ

หลักสูตร 

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. การรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. หมายเหตุ 
ก าหนด 
ปีเร่ิมใช้ 

ปีที่เร่ิมใช้จริง 

2. วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต        
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

หลักสตูร
ใหม่ พ.ศ.

2554 

1/2558 1/2558 ครั้งท่ี 9/2554 
วันท่ี 30 

กันยายน 2554 
และการประชุม

นัดพิเศษ 
ประจ าปี 2556 

วันท่ี 17 
พฤษภาคม 

2556  
(สภาวิชาการ
เห็นชอบครั้งท่ี 
19/2554 วันท่ี 
22 กันยายน 
2554 ครั้งท่ี 

25/2555 วันท่ี 
27 ธันวาคม 

2555 และครั้งที่ 
6/2556 วันท่ี 
11 เมษายน 

2556) 
 

20 สิงหาคม 
2556 
(ท่ี ศธ 

0506(1)/13523 
ลงวันท่ี 29 

สิงหาคม 2556) 

ปริญญาโท ขั้น 17,500-19,250 บาท  
ตามที่ปรากฏในหนังสือที่ นร 1008.1/ 
ว 20 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2555 
(ท่ี นร 1004.3/197 ลงวันท่ี 30 
เมษายน 2558) 
 

อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท 
โดยรับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดหน่วยงาน
ต่างๆ ดังนี้ 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
- สถาบันการพลศึกษา 
- สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป ์และ 
- ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
  ทั้งนี้ หากจะเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจะต้องมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน ตามมาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดด้วย  
(ที่ ศธ 0206.6/1513 ลงวันที่ 29 
เมษายน 2557) 

จัดท าหลักสูตร 
ตามกรอบ TQF 
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หลักสูตร ปีที่พัฒนา/ 
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปีที่เร่ิมใช้หลักสูตร วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
รับรอง/รับทราบ

หลักสูตร 

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. การรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. หมายเหตุ 
ก าหนด 
ปีเร่ิมใช้ 

ปีที่เร่ิมใช้จริง 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม 
วิชาเอกเทคโนโลยี 
การพิมพ์ (ต่อเนื่อง) 

หลักสตูร
ใหม่  

พ.ศ.2537 
 

1/2538 1/2538 20 พฤษภาคม 
2537 

10 เมษายน 
2538 

อันดับ ท.3 ขั้น 6,360 บาท  
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ 
พลเรือน ท้าย พ.ร.บ.เงินเดือนและ
เงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ.2538  
(ท่ี นร 0708/4771 ลงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2538) 

ระดับ 3 ข้ัน 6,360 บาท ตามบัญชี
อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน  
ท้าย พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง พ.ศ.2538 โดยรับรองเปน็
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ข้าราชการครู สังกัดกรมต่างๆ ดังนี้ 
- กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
- กรมพลศึกษา 
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
- สถาบันราชภัฏ 
- กรมสามญัศึกษา 
- กรมอาชีวศึกษา 
(ตามเอกสาร “รายชื่อคณุวุฒิที่ ก.ค.
รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบตั ิ
เฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู” 
ฉบับเดือนกันยายน 2541) 
 

 

 หลักสตูร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2544 

1/2544 1/2544 10 มกราคม 
2544 

7 สิงหาคม 
2544 

อันดับ ท.3 ขั้น 6,360 บาท  
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ 
พลเรือน ท้าย พ.ร.บ.เงินเดือนและ
เงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ.2538  
(ท่ี นร 0708.8/449 ลงวันท่ี 7 
มิถุนายน 2545) 

ระดับ 3 ข้ัน 6,360 บาท ตามบัญชี
อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน  
ท้าย พ.ร.บ. เงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง พ.ศ.2538 โดยรับรองเปน็
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ข้าราชการครู สังกัดกรมต่างๆ ดังนี้ 
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../SCAN/OTEPC/2541/list%20courses%20September%20No.2541.PDF
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หลักสูตร ปีที่พัฒนา/ 
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปีที่เร่ิมใช้หลักสูตร วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
รับรอง/รับทราบ

หลักสูตร 

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. การรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. หมายเหตุ 
ก าหนด 
ปีเร่ิมใช้ 

ปีที่เร่ิมใช้จริง 

 
 

      - กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
- สนง.คณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ 
- สถาบันราชภัฏ 
- กรมสามญัศึกษา 
- กรมอาชีวศึกษา 
(ที่ ศธ 1305/174 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 
2546) 
 

 

 หลักสตูร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2550 

1/2550 1/2550 13 ธันวาคม 
2549 

21 สิงหาคม 
2550 

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555  
อัตราเงินเดือน 9,140–10,060 บาท 
ตามหนังสือท่ี นร 1004.3/ว 14     
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ นร 
1008.1/ ว 9 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 
2554 (ท่ี นร 1004.3/174 ลงวันที ่
21 มีนาคม 2555) 
 

อันดับครูผู้ช่วย ข้ัน 7,940 บาท ตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพแนบท้าย พ.ร.ก.  
การปรับเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2550 โดยรับรองเพื่อการบรรจุ 
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม 
(ท่ี ศธ 0206.6/225 ลงวันท่ี 7 
พฤษภาคม 2552) 

สาขาวิชาฯ ได้ปรับปรุง
หลักสูตร โดยน าไป
ควบรวมกับหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
วิชาเอกเทคโนโลยี 
การผลิตอุตสาหกรรม 
เป็นหลักสูตร  
“วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2553”  

../SCAN/OTEPC/2546/25460331_1305-174.pdf
../SCAN/OTEPC/2546/25460331_1305-174.pdf
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หลักสูตร ปีที่พัฒนา/ 
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปีที่เร่ิมใช้หลักสูตร วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
รับรอง/รับทราบ

หลักสูตร 

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. การรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. หมายเหตุ 
ก าหนด 
ปีเร่ิมใช้ 

ปีที่เร่ิมใช้จริง 

 
 

       ประกอบด้วย 2 
วิชาเอก คือ 
1) วิชาเอกเทคโนโลยี 
การพิมพ์และ 
บรรจภุัณฑ์ และ 
2) วิชาเอกเทคโนโลยี 
การผลิตอุตสาหกรรม 
ซึ่งสภามหาวิทยาลยั
อนุมัติเมื่อวันท่ี 29 
ตุลาคม 2553 และ 
สกอ. เห็นชอบเมื่อ 
วันที่ 26 เมษายน 
2554 (TQF) 
โดยมีก าหนดเปิดสอน 
ในปี 2555 ทั้งนี้  
1) หลักสูตรฉบับนี ้
จะปิดรับนักศึกษา
ใหม่ในปี 2554  
(มตสิภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 11/2553 
วันท่ี 24 ธันวาคม 
2553) 
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หลักสูตร ปีที่พัฒนา/ 
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปีที่เร่ิมใช้หลักสูตร วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
รับรอง/รับทราบ

หลักสูตร 

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. การรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. หมายเหตุ 
ก าหนด 
ปีเร่ิมใช้ 

ปีที่เร่ิมใช้จริง 

 
 

       2) โอนนักศึกษา    
ปีการศึกษา 2553   
ที่เข้าศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีการพิมพ ์
(ต่อเนื่อง) ทั้งที่ม ี  
และไม่มสีถานภาพ
นักศึกษาเข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต แขนงวิชา
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ.2553 (วิชาเอก
เทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภณัฑ์)    
โดยให้เปลี่ยนเป็น
นักศึกษาปีการศึกษา 
2555 (มติสภาวิชาการ
ครั้งท่ี 13/2555 วันท่ี 
12 กรกฎาคม 2555) 
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หลักสูตร ปีที่พัฒนา/ 
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปีที่เร่ิมใช้หลักสูตร วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
รับรอง/รับทราบ

หลักสูตร 

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. การรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. หมายเหตุ 
ก าหนด 
ปีเร่ิมใช้ 

ปีที่เร่ิมใช้จริง 

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม 

หลักสตูร
ใหม่  

พ.ศ.2550 

1/2552 1/2552 19 ตุลาคม 
2550  
และ 

26 กันยายน 
2551 

11 พฤศจิกายน 
2551 

 

คุณวุฒิปริญญาตรี  

อัตราเงินเดือน 9,140-10,060 บาท 
คุณวุฒิอนุปริญญา  
อัตราเงินเดือน 7,670-8,440 บาท  

ตามที่ปรากฏในหนังสือที่ นร 1008.1/ 
ว 9 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2554 

(ท่ี นร 1004.3/205 ลงวันท่ี 29 
มีนาคม 2555) 
 

อันดับครูผู้ช่วย ข้ัน 7,940 บาท  
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มี       
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้าย 
พ.ร.ก. การปรับเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 โดยรับรองเพื่อการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวง
วัฒนธรรม (ท่ี ศธ 0206.6/225  
ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2552) 

1. ช่ือหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม 
วิชาเอกเทคโนโลยี
การผลติอุตสาหกรรม 
2. เป็นหลักสูตร 
พหุวิทยาการ 
3. มีหลักสตูร 
อนุปริญญา 
แบบเฉพาะซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
ปริญญาตร ี
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

../SCAN/OCSC/2555/25550329_1004.3-205.pdf
../SCAN/OCSC/2555/25550329_1004.3-205.pdf
../SCAN/OTEPC/2552/25520507_0206.6-225.pdf
../SCAN/OTEPC/2552/25520507_0206.6-225.pdf
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หลักสูตร ปีที่พัฒนา/ 
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปีที่เร่ิมใช้หลักสูตร วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
รับรอง/รับทราบ

หลักสูตร 

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. การรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. หมายเหตุ 
ก าหนด 
ปีเร่ิมใช้ 

ปีที่เร่ิมใช้จริง 

 
 

หลักสตูร 
ปรับปรุง 
พ.ศ.2553 

 

1/2555 1/2555 29 ตุลาคม 
2553 

26 เมษายน 
2554 

คุณวุฒิปริญญาตรี 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554  
อัตราเงินเดือน 9,140-9,690 บาท 
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป 
อัตราเงินเดือน 9,140-10,060 บาท 

คุณวุฒิอนุปริญญา 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554  
อัตราเงินเดือน 7,670-8,140 บาท 
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป 

อัตราเงินเดือน 7,670-8,440 บาท 
ตามหนังสือท่ี นร 1004.3/ว 14   
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ นร 
1008.1/ ว 9 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 
2554 (ที่ นร 1004.3/528 ลงวันที่ 
28 ธันวาคม 2554) 

อันดับครูผู้ช่วย ขั้น 8,340 บาท 
โดยรับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดหน่วยงาน
ต่างๆ ดังนี ้
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
- สถาบันการพลศึกษา 
- สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป ์และ 
- ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
  ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่
พระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546 ก าหนด 
(ท่ี ศธ 0206.6/356 ลงวันท่ี 4 
พฤษภาคม 2555) 
 

1. ช่ือหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
ประกอบด้วย 2 
วิชาเอก คือ  
1) วิชาเอกเทคโนโลยี 
การผลิตอุตสาหกรรม 
2) วิชาเอกเทคโนโลยี 
การพิมพแ์ละบรรจุ
ภัณฑ ์
2. มีหลักสตูร 
อนุปริญญาแบบเฉพาะ  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสตูรปริญญาตร ี
3. จัดท าหลักสตูร
ตามกรอบ TQF 

         
         
         
         
         

../SCAN/OCSC/2554/25541228_1004.3-528.PDF
../SCAN/OCSC/2554/25541228_1004.3-528.PDF
../SCAN/OTEPC/2555/25550504_0206.6-356.pdf
../SCAN/OTEPC/2555/25550504_0206.6-356.pdf


10 
 

หลักสูตร ปีที่พัฒนา/ 
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปีที่เร่ิมใช้หลักสูตร วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
รับรอง/รับทราบ

หลักสูตร 

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. การรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. หมายเหตุ 
ก าหนด 
ปีเร่ิมใช้ 

ปีที่เร่ิมใช้จริง 

 
 

       4. เปิดสอนเป็นการ
เฉพาะในปีการศึกษา 
2553 เพื่อโอน 
นักศึกษาหลักสตูร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
วิชาเอกเทคโนโลย ี
การพิมพ์ (ต่อเนื่อง) 
เข้าศึกษาในวิชาเอก
เทคโนโลยีการพิมพ์
และบรรจุภณัฑ ์
(สภาวิชาการเห็นชอบ 
ครั้งท่ี 17/2554 
วันที่ 1 กันยายน 2554 
สภามหาวิทยาลยั 
อนุมัติครั้งที่ 10/2554 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 
2554 และ สกอ.
รับทราบวันท่ี            
5 มีนาคม 2555    
ตามหนังสือท่ี           
ศธ 0506(1)/4703  
ลงวันท่ี 29 มีนาคม 
2555) 
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หลักสูตร ปีที่พัฒนา/ 
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปีที่เร่ิมใช้หลักสูตร วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
รับรอง/รับทราบ

หลักสูตร 

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. การรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. หมายเหตุ 
ก าหนด 
ปีเร่ิมใช้ 

ปีที่เร่ิมใช้จริง 

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลย ี
สารสนเทศและ    
การสื่อสาร 

หลักสตูร
ใหม่  

พ.ศ.2552 

1/2553 1/2553 30 มกราคม 
2552 

18 พฤษภาคม 
2552 

คุณวุฒิปริญญาตรี 

อัตราเงินเดือน 9,140-10,060 บาท  
คุณวุฒิอนุปริญญา  
อัตราเงินเดือน 7,670-8,440 บาท   
ตามที่ปรากฏในหนังสือที่ นร 1008.1/
ว 9 ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม 2554  

(ท่ี นร 1004.3/201 ลงวันท่ี 29 
มีนาคม 2555) 
 

อันดับครูผู้ช่วย ข้ัน 7,940 บาท  
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มี         
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้าย 
พ.ร.ก. การปรับเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2550 โดยรับรองเพื่อการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม  
(ที่ ศธ 0206.6/533 ลงวันที ่27 
กันยายน 2553) 

1. ประกอบด้วย 3 
วิชาเอก คือ 
 1) วิชาเอกเทคโนโลย ี
สารสนเทศธุรกิจ 
 2) วิชาเอกการจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร และ 
 3) วิชาเอกวิทยาการ 
คอมพิวเตอร ์
2. มีหลักสตูร 
อนุปรญิญาแบบเฉพาะ  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสตูรปริญญาตร ี
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หลักสูตร ปีที่พัฒนา/ 
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปีที่เร่ิมใช้หลักสูตร วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ. 
รับรอง/รับทราบ

หลักสูตร 

การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. การรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. หมายเหตุ 
ก าหนด 
ปีเร่ิมใช้ 

ปีที่เร่ิมใช้จริง 

 หลักสตูร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2554 

1/2556 1/2556 
(ไม่เปิดสอน

วิชาเอก
เทคโนโลยี
มัลตมิีเดยี) 

9/2554 วันท่ี 
30 กันยายน 
2554 และ 

9/2555 วันท่ี  
19 ตุลาคม 

2555 

28 พฤศจิกายน 
2555 
(ท่ี ศธ 

0506(1)/18409 
ลงวันท่ี 3 ธันวาคม

2555) 

ปริญญาตรี ข้ัน 15,000-16,500 บาท 
และอนุปรญิญา ข้ัน 11,500-12,650 
บาท ตามที่ปรากฏในหนังสือท่ี      
นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 
2555 (ท่ี นร 1004.3/497 ลงวันที ่
15 กันยายน 2557) 
 

อันดับครูผู้ช่วย ข้ัน 15,050 บาท 
โดยรับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด
หน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
- ส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  
- สถาบันการพลศึกษา  
- สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ และ 
- ส านักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 17 มีนาคม 2557 
เป็นต้นไป (ที่ ศธ 0206.6/1987      
ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2557) 

1. ประกอบด้วย 4 
วิชาเอก คือ 
  1) วิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ 
  2) วิชาเอก      
การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและ   
การสื่อสาร 
  3) วิชาเอก 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  4) วิชาเอก
เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 
2. จัดท าหลักสตูร
ตามกรอบ TQF 
3. มีหลักสตูร 
อนุปริญญาแบบเฉพาะ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสตูรปริญญาตร ี
 

  

../SCAN/OCSC/2557/25570915_1004.3_497.PDF
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