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สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
11 ธันวาคม 2551

เรื อง การรับรองคุณวุฒิ
เรี ยน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)
สิ งทีส่ งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกําหนดอัตราเงินเดือน จํานวน 1 ฉบับ
2. บัญชีอตั ราเงินเดือนและระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่ง ของผูไ้ ด้รับ
ปริ ญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรื อคุณวุฒิอย่างอืนจากสถานศึกษา
ในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 1 ฉบับ
ด้ว ยมาตรา 8(10) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บข้า ราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
บัญญัติให้ ก.พ. มีอาํ นาจหน้าทีกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพือรับรองคุณวุฒิของผูไ้ ด้รับปริ ญญา
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พหรื อคุณวุฒิอย่างอืน เพือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตังเป็ นข้าราชการ
พลเรื อน และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรื อค่าตอบแทน รวมทังระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่ง
สําหรับคุณวุฒิดงั กล่าว
ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพือให้การรับรองคุณวุฒิเพือการบรรจุและแต่งตังบุคคล
เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ เป็ นไปตามทีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. 2551 กําหนด ก.พ.จึงมีมติให้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองคุณวุฒิ อัตราเงินเดือนหรื อ
ค่าตอบแทนรวมทังระดับและประเภทตําแหน่งของผูท้ ีส่ วนราชการประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ
ดังมีรายละเอียดตามสิ งทีส่ งมาด้วย ทังนี หลักเกณฑ์การกําหนดคุณวุฒิเพือเป็ นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ งสําหรับการบรรจุบุคคลเข้ารั บราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนและแต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่ งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนพ.ศ. 2551 ให้ใช้บงั คับสําหรับผูท้ ีเข้าศึกษา
ในสถาบันการศึกษาตังแต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป ทังนี ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดต่าง ๆ
ทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(นายปรี ชา วัชราภัย)
เลขาธิ การ ก.พ.
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
กลุ่มหลักสู ตรและคุณวุฒิ
โทร. 0 2547 1921-7 โทรสาร 0 2547 1928

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒแิ ละการกําหนดอัตราเงินเดือน
1. หลักการ
คุ ณ วุ ฒิ ที่ จ ะได้ รั บ การรั บ รองเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบรรจุ แ ละแต่ ง ตังเป็ น
ข้าราชการพลเรื อ น ต้อ งเป็ นคุณ วุฒิต ามหลัก สู ต รการศึก ษาที ่จ ดั การเรี ย นการสอนโดย
สถาบัน การศึก ษาที่ มี ม าตรฐานเป็ นที่ ย อมรั บ และเป็ นคุ ณ วุ ฒิ จ ากหลัก สู ต รการศึ ก ษาที่ มี
มาตรฐานตามเกณฑ์สากล โดยอัตราเงิ นเดือนที่กาํ หนดสําหรั บคุณวุฒินัน ๆ ต้องเหมาะสม
และเป็ นธรรม
2. หลักเกณฑ์ และวิธีการรับรองคุณวุฒิ
2.1 การรับรองคุณวุฒิ พิจารณาจาก
1) ต้องเป็ นคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากภาครัฐหรื อองค์กรวิชาชีพที่มีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมาย
2) กรณี ที ่เ ป็ นหลัก สู ต รการศึก ษาวิช าชีพ ต้อ งเป็ นการจัด หลัก สู ต ร
การศึ ก ษาที่ ไ ด้ม าตรฐานตามเกณฑ์ข องหน่ ว ยงาน/องค์ก รวิช าชี พ ที่ มี อาํ นาจหน้า ที่ ต าม
กฎหมาย
2.2 การรั บรองคุณวุฒิในประเทศและคุ ณวุฒิต่ างประเทศ กําหนดแนวทาง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวได้ ดังนี
1) การรับรองคุณวุฒิในประเทศ ก.พ. รับรองคุณวุฒิการศึกษาตามหลักสู ตร
ของสถาบันการศึ กษาของราชการหรื อเอกชนที่ ได้รั บอนุ ญาตให้จัดตังขึ นโดยถู กต้องตาม
กฎหมาย และหลักสู ตรการศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อ
หน่วยงานอื่นที่มีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมาย กล่าวคือ
- ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง
(ปวส.) ต้องได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา (สอศ.) ซึ่ งมี
อํานาจหน้าที่ในการกําหนดหลักสู ตรมาตรฐานในระดับอาชีวศึกษา โดยในทางปฏิบตั ิ สอศ.
จะจัดส่ งหลักสู ตรมาตรฐานในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ ก.พ. พิจารณารั บรองคุณวุฒิเพื่อบรรจุ
เข้า รั บ ราชการและสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้จ ดั การเรี ย นการสอนตามหลัก สู ต รมาตรฐานดังกล่าว
จะถือว่าเป็ นคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ สอศ. โดยปริ ยาย

-2- ระดับอุดมศึกษา (อนุ ปริ ญญา – ปริ ญญาเอก) ต้องได้รับการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ งมีอาํ นาจหน้าที่ในการกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานหลัก สู ต รในระดับ อุด มศึก ษา โดยในทางปฏิ บ ตั ิส ถานศึก ษาที่ไ ด้จ ดั การเรี ย น
การสอนตามมาตรฐานหลัก สู ต รของ สกอ. และสภาสถาบัน รั บ รองหลัก สู ต รแล้ว จะต้อ ง
ส่ งให้ สกอ. รับทราบมาตรฐานหลักสู ตรดังกล่าว เพื่อส่ งให้สาํ นักงาน ก.พ. พิจารณารับรอง
คุณวุฒิต่อไป
2) การรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ ก.พ. รับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาจากหน่ วยงานที่มีอาํ นาจหน้าที่ตาม
กฎหมายของประเทศนัน ๆ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้ ดังนี
- ประเทศซึ่ งรั ฐบาลมี หน่ วยงานที่ ทาํ หน้าที่ รั บรองวิทยฐานะสถาบัน
การศึ กษาและหลักสู ตรการศึกษาในทุกระดับการศึกษา สถาบันการศึกษานัน ๆ ต้องได้รับ
การรั บรองวิทยฐานะจากรั ฐบาลหรื อหน่ วยงานของรัฐดังกล่าว
- ประเทศซึ่ งรั ฐ บาลไม่ มี ห น่ ว ยงานที่ ท ํา หน้ า ที่ รั บ รองวิ ท ยฐานะ
สถาบันการศึ ก ษาและหลัก สู ต รการศึ ก ษา สถาบัน การศึ ก ษานัน ๆ ต้อ งได้รั บ การรั บ รอง
จากหน่ ว ยงานอิ ส ระที่ ไ ม่ ไ ด้มุ่ ง หวัง ผลกํา ไร (Non Profit Organization) ที่ ทาํ หน้า ที่ รับรอง
วิทยฐานะสถาบันการศึกษาหรื อองค์กรวิชาชีพที่ทาํ หน้าที่รับรองวิทยฐานะมาตรฐานวิชาชีพ
3. หลักเกณฑ์ การกําหนดคุณวุฒิเพื่อเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรั บตําแหน่ ง
พิจารณากําหนดคุณวุฒิเพื่อเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหน่ งให้ตรงกับ
ความต้องการสําหรับตําแหน่ งมากที่ สุด โดยพิจารณาจากวิช าหลัก หมายถึ งวิชาในหมวด
วิช าเฉพาะ/วิช าชี พ และความสอดคล้อ งกับ การกํา หนดโครงสร้ า งวิช าหลัก ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การในทุกระดับการศึกษา ดังนี
3.1 ในกรณี ที่หลักฐานการศึกษาระบุสาขาวิชา (discipline) ที่ศึกษาไว้ ถือเนื อหา
วิชาในหมวดวิชาเฉพาะตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักฐานการศึกษาเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
3.2 ในกรณี ที่หลักฐานการศึกษามิได้ระบุวิชาเอก (major) ที่ศึกษาไว้ หรื อระบุ
ไว้แตกต่างจากทางใดทางหนึ่ งที่ ก.พ. กําหนด ถือจํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบ
ทวิภาค (semester) เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา โดยถือหลักว่าต้องศึกษาเนื อหาวิชานัน ๆ จาก
หมวดวิชาเฉพาะ ดังนี

-33.2.1 ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ต้องศึกษาวิชาเฉพาะไม่นอ้ ยกว่า 35
หน่วยกิต
3.2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิ ค ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง
และอนุปริ ญญา ต้องศึกษาวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
3.2.3 ระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี (จํานวนหน่ วยกิ ตรวมไม่น้อยกว่า
120 หน่ วยกิต) ต้องศึกษาวิชาเฉพาะ คือวิชาแกน/วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่ วยกิ ต (ในกรณี
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ต่อเนื่ อง พิจารณาจากรายวิชาที่ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี 2 ปี หลังซึ่ งต้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต แล้วจึงพิจารณาจากรายวิชาที่ศึกษาในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพเทคนิ ค หรื อ ประกาศนี ย บัตรวิช าชี พชันสู ง หรื อ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ เที ย บเท่ า ไม่ น้อ ยกว่า 15
หน่วยกิต)
3.2.4 ระดับปริ ญญาโท พิจารณารายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต และพิจารณา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
3.2.5 ระดับปริ ญญาเอก พิจารณารายวิชาและ/หรื อสาระของวิทยานิ พนธ์
3.3 ในกรณี ที่ระบบการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษานันมิได้เป็ นระบบ
ทวิภาค ให้พิจารณาเทียบเคียงกับระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.4 สําหรับปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่น ๆ จากในประเทศ นอกจาก
ที่สาํ นักงาน ก.พ. ระบุไว้ในหนังสื อเวียนฉบับต่าง ๆ และปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ
จากต่างประเทศ ก.พ. จะได้พิจารณาเทียบเป็ นราย ๆ ไป
4. การกําหนดอัตราเงินเดือน พิจารณาจาก
4.1 ระบบการศึกษาตังแต่ระดับต้นจนถึงระดับของคุณวุฒิที่จะรับรอง
4.2 การกําหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.4 ลักษณะของหลักสู ตร (การศึกษา / ฝึ กอบรม)
4.5 ระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสู ตรกําหนด
4.6 การวัดและประเมินผลการสําเร็ จการศึกษา
4.7 การเทียบเคียงกับคุณวุฒิในระดับเดียวกันกับที่ ก.พ. เคยพิจารณาไว้แล้ว
-------------------------------------------

สิงทีส่งมาด้วย 2

การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่ าตอบแทนและระดับตําแหน่ งและประเภทตําแหน่ งของผู้ได้รับปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่ างอื่นจากสถานศึกษาในประเทศที่ ก.พ. รับรองแล้ ว
ลําดับที่
1

2

3

4

คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ ว
วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา ที่มีกาํ หนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่นอ้ ยกว่า 4 - 5 ปี ต่อจากวุฒิปริ ญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมแล้ว หรื อหนังสื ออนุมตั ิบตั รในสาขาวิชา
เดียวกันกับวุฒิบตั ร
วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มี
กําหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่นอ้ ยกว่า 4 - 5 ปี ต่อจากวุฒิปริ ญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรื อหนังสื ออนุมตั ิบตั รใน
วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา ที่มีกาํ หนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิปริ ญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมแล้ว หรื อหนังสื ออนุมตั ิบตั รในสาขาวิชา
เดียวกันกับวุฒิบตั ร
วุฒิบตั รแสดงความรู ้ความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มี
กําหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิปริ ญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรื อหนังสื ออนุมตั ิบตั รใน

อัตราเงินเดือนเดิม

อัตราเงินเดือนใหม่

อันดับ ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงิน
5

13,690

วิชาการ 13,690
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

5

13,690

วิชาการ 13,690
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

5

13,110

วิชาการ 13,110
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

5

13,110

วิชาการ 13,110
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

1

ลําดับที่

คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ ว

อัตราเงินเดือนเดิม

อัตราเงินเดือนใหม่

อันดับ ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงิน

5

ปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า

5

6

ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการแพทย์คลินิก
ที่มีหลักสู ตรกําหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสู งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งที่มีหลักสู ตรการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

4

4

11,630

วิชาการ 11,630
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

8

ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

4

11,140

วิชาการ 11,140
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

9

ปริ ญญาวิทยาศาสตรการแพทย์พ้นื ฐาน หรื อปริ ญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะสาขาวิชาที่กาํ หนดที่มี
หลักสู ตรการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริ ญญา
พื้นฐานหลายระดับ ดังนี้ คือ
9.1 ได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ หรื อปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
9.2 ได้รับปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริ ญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรื อปริ ญญาสัตวแพทยศาสตร9.3 ได้รับปริ ญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

4

11,140

7

9.4 ได้รับปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

4

4

4

13,110

วิชาการ 13,110
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
11,630 วิชาการ 11,630
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

วิชาการ 11,140
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
10,660 วิชาการ 10,660
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
10,190 วิชาการ 10,190
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
9,700 วิชาการ
9,700
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

2

ลําดับที่

คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ ว

อัตราเงินเดือนเดิม

อัตราเงินเดือนใหม่

อันดับ ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงิน

10 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก

4

11 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งที่มีหลักสู ตรการศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ในข้อ 13

4

12 ปริ ญญาโทที่มีหลักสู ตรกําหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า
2 ปี ต่อจากวุฒิปริ ญญาตรี เฉพาะที่กาํ หนดในข้อ 18
13 ปริ ญญาโททัว่ ไป หรื อเทียบเท่า

4

14 ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หรื อปริ ญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
15 ปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรื อปริ ญญาสัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต
16 ประกาศนียบัตรชั้นสู งที่มีหลักสู ตรกําหนดเวลาศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริ ญญาตรี เฉพาะที่กาํ หนด
ในข้อ 18
17 ประกาศนียบัตรชั้นสู ง หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิต
ที่มีหลักสู ตรการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิ
ปริ ญญาตรี ทวั่ ไป ในข้อ 19
18 ปริ ญญาตรี ที่มีหลักสู ตรกําหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
เฉพาะปริ ญญาที่ ก.พ. กําหนดให้ได้รับเงินเดือนตาม
หลักสู ตร 5 ปี

4

4

4

3

3

3

10,660

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
10,660 วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
10,660 วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
9,700 วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
10,190 วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
9,700 วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
9,470 วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
8,700 วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
8,700 วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

10,660

10,660

10,660

9,700

10,190

9,700

9,470

8,700

8,700

3

ลําดับที่

คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ ว

19 ปริ ญญาตรี ที่มีหลักสู ตรกําหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อเทียบเท่า
20 อนุปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตรของส่ วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหลักสู ตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า
3 ปี 6 เดือน ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา21 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หรื อ
อนุปริ ญญา
หรื อประกาศนียบัตรของส่ วนราชการต่าง ๆ ที่มี
หลักสู ตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
22 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสู ง (ป.กศ.สู ง) และ
อนุปริ ญญา หรื อประกาศนียบัตรของส่ วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหลักสู ตรกําหนดระยะเวลาศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรื อเทียบเท่า
23 ประกาศนียบัตรของส่ วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสู ตร
กําหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี 6 เดือน
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อเทียบเท่า
24 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อประกาศนียบัตร
ที่มีหลักสู ตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรื อเทียบเท่า

อัตราเงินเดือนเดิม

อัตราเงินเดือนใหม่

อันดับ ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงิน
3

7,940

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
ทัว่ ไป
ระดับ
ปฏิบตั ิงาน

7,940

2

7,420

2

7,100

ทัว่ ไป
ระดับ
ปฏิบตั ิงาน

7,100

2

6,470

ทัว่ ไป
ระดับ
ปฏิบตั ิงาน

6,470

1

5,970

ทัว่ ไป
ระดับ
ปฏิบตั ิงาน

5,970

1

5,760

ทัว่ ไป
ระดับ
ปฏิบตั ิงาน

5,760

7,420

4

ลําดับที่

คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ ว

25 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) หรื อ
ประกาศนียบัตรของส่ วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสู ตร
กําหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรื อเทียบเท่า
26 ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์อนามัย หรื อ
ประกาศนียบัตรของส่ วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสู ตร
กําหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี 6 เดือน
ต่อจากคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรื อเทียบเท่า
27 ประกาศนียบัตรวิชาชีพของส่ วนราชการต่าง ๆ ที่มี
หลักสู ตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรื อเทียบเท่า
28 ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ ชั้นต้น

29 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า

อัตราเงินเดือนเดิม

อัตราเงินเดือนใหม่

อันดับ ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงิน
1

5,310

ทัว่ ไป
ระดับ
ปฏิบตั ิงาน

5,310

1

5,180

ทัว่ ไป
ระดับ
ปฏิบตั ิงาน

5,180

1

5,080

ทัว่ ไป
ระดับ
ปฏิบตั ิงาน

5,080

1

5,080

5,080

1

5,080

ทัว่ ไป
ระดับ
ปฏิบตั ิงาน
ทัว่ ไป
ระดับ
ปฏิบตั ิงาน

5,080

5

การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนและประเภทตําแหน่ งของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่ างประเทศ
(สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศญีป่ ุ่ น และ Asian Institute of Technology)
ลําดับที่

คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือนเดิม
อันดับ
3

1

Higher National Diploma (HND)

2

ปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี ของสหรัฐอเมริ กา สาขาวิชา
ที่ตอ้ งได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ
แต่สถาบันได้รับเฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน
ปริ ญญาตรี ทวั่ ไป หรื อปริ ญญาตรี ของสหรัฐอเมริ กา
สาขาวิชาที่ไม่ตอ้ งได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา
วิชาชีพ และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะ
สถาบัน หรื อปริ ญญาตรี ของสหรัฐอเมริ กาสาขาวิชา
ที่ตอ้ งได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และ
สถาบันนันได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ
ปริ ญญาตรี ของสหรัฐอเมริ กา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ไม่ได้รับ
การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่ได้รับเฉพาะ
การรับรองวิทยฐานะสถาบัน
ปริ ญญาตรี ของสหรัฐอเมริ กา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ได้รับ
การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ หรื อ Postgraduate
Diploma (หลักสู ตรปกติ)
Postgraduate Diploma
(หลักสู ตรสําหรับนักศึกษาต่างชาติ)

3

ปริ ญญาโทของสหรัฐอเมริ กา สาขาวิชาที่ตอ้ งได้รับ
การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่สถาบันได้รับ
เฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน
โดยไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

3

4

5

6

7

3

อัตราเงินเดือนใหม่

ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงิน
7,560
7,560
วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
7,170
7,170
วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
7,940
7,940
วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

3

7,940

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

7,940

3

8,700

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

8,700

3

8,320

8,320

4

8,770

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

8,770

1

ลําดับที่

คุณวุฒิ

8

ปริ ญญาโททัว่ ไป หรื อปริ ญญาโทของสหรัฐอเมริ กา
สาขาวิชาที่ไม่ตอ้ งได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา
วิชาชีพ และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน หรื อปริ ญญาโทของสหรัฐอเมริ กา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จากสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขา
วิชาชีพ แต่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน
หรื อ Doctor of Pharmacy จากสถาบันที่ได้รับ
การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพของสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาแพทยศาสตร์ ปริ ญญาทันตแพทยศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศ

9

10 ปริ ญญาตรี หลักสู ตร 5 ปี + ปริ ญญาโทในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง หรื อปริ ญญาโทของสหรัฐอเมริ กา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จากสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ
11 ปริ ญญาแพทยศาสตร์ ปริ ญญาทันตแพทยศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรื อปริ ญญา
สัตวแพทยศาสตร์ + ปริ ญญาโทในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง
12 ปริ ญญาเอก

13 ปริ ญญาแพทยศาสตร์ ปริ ญญาทันตแพทยศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรื อปริ ญญา
สัตวแพทยศาสตร์ + ปริ ญญาเอกในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือนเดิม
อันดับ
4

อัตราเงินเดือนใหม่

ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงิน
9,700
9,700
วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

10,190

4

10,190

4

10,660

4

11,140

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

11,140

5

13,110

13,110

5

13,690

วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ
วิชาการ
ระดับ
ปฏิบตั ิการ

10,660

13,690

2

