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                               11   ธันวาคม  2551 
 

เรื่อง   การรับรองคุณวุฒิ 
เรียน   (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 
สิ่งที่สงมาดวย 1. หลักเกณฑ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกําหนดอัตราเงินเดือน  จํานวน 1 ฉบับ 
                        2. บัญชีอัตราเงินเดือนและระดับตําแหนงและประเภทตําแหนง ของผูไดรับ  
                            ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นจากสถานศึกษา 
                            ในประเทศและตางประเทศ  จํานวน  1 ฉบับ 
 

  ดวยมาตรา 8(10) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551              
บัญญัติให ก.พ. มีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่น  เพ่ือประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการ   
พลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนง
สําหรับคุณวุฒิดังกลาว 
  ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวา  เพื่อใหการรับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุและแตงต้ังบุคคล 
เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  เปนไปตามที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 กําหนด  ก.พ.จึงมีมติใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับรองคุณวุฒิ  อัตราเงินเดือนหรือ
คาตอบแทนรวมทั้งระดับและประเภทตําแหนงของผูที่สวนราชการประสงคจะบรรจุเขารับราชการ 
ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย  ทั้งนี้ หลักเกณฑการกําหนดคุณวุฒิเพ่ือเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงสําหรับการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ใหใชบังคับสําหรับผูที่เขาศึกษา   
ในสถาบันการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป  ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัด 
ทราบดวยแลว  
                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

                                                                          
                                                                               (นายปรีชา   วัชราภัย) 
                                                                                    เลขาธิการ ก.พ.  
ศูนยสรรหาและเลือกสรร 
กลุมหลักสูตรและคุณวุฒิ 
โทร.  0 2547 1921-7   โทรสาร  0 2547 1928 
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หลกัเกณฑ์ วธีิการรับรองคุณวุฒแิละการกาํหนดอตัราเงนิเดอืน 
 

1.  หลกัการ 
  คุณวุฒิ ท่ีจะได้รับการรับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตังเป็น 
ข้าราชการพลเรือน ตอ้งเป็นคุณวุฒิตามหลกัสูตรการศึกษาที่จดัการเรียนการสอนโดย
สถาบนัการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับและเป็นคุณวุฒิจากหลักสูตรการศึกษาท่ีมี
มาตรฐานตามเกณฑ์สากล  โดยอตัราเงินเดือนท่ีกาํหนดสําหรับคุณวุฒินัน ๆ ตอ้งเหมาะสม 
และเป็นธรรม  

2.  หลกัเกณฑ์และวธีิการรับรองคุณวฒุ ิ
  2.1  การรับรองคุณวฒิุ  พิจารณาจาก 
         1) ตอ้งเป็นคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองวิทย-
ฐานะจากภาครัฐหรือองคก์รวชิาชีพท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
         2) กรณีที ่เป็นหลกัสูตรการศึกษาวิชาชีพ   ตอ้งเป็นการจดัหลกัสูตร
การศึกษาที่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ของหน่วยงาน/องค์กรวิชาชีพที่มีอาํนาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย 
  2.2  การรับรองคุณวุฒิในประเทศและคุณวุฒิต่างประเทศ กาํหนดแนวทาง       
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงักล่าวได ้ดงันี 
         1)  การรับรองคุณวฒิุในประเทศ  ก.พ. รับรองคุณวฒิุการศึกษาตามหลกัสูตร
ของสถาบันการศึกษาของราชการหรือเอกชนท่ีได้รับอนุญาตให้จัดตังขึนโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย  และหลกัสูตรการศึกษาไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  กล่าวคือ 
              - ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง
(ปวส.)   ตอ้งไดรั้บการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซ่ึงมี
อาํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนดหลกัสูตรมาตรฐานในระดบัอาชีวศึกษา  โดยในทางปฏิบติั สอศ.
จะจดัส่งหลกัสูตรมาตรฐานในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิเพื่อบรรจุ
เขา้รับราชการและสถานศึกษาที่ได้จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรมาตรฐานดงักล่าว
จะถือวา่เป็นคุณวฒิุท่ีไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานของ  สอศ. โดยปริยาย 
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              - ระดบัอุดมศึกษา  (อนุปริญญา – ปริญญาเอก) ตอ้งไดรั้บการรับรอง
จากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซ่ึงมีอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนดเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรในระดบัอุดมศึกษา โดยในทางปฏิบตัิสถานศึกษาที่ไดจ้ดัการเรียน      
การสอนตามมาตรฐานหลกัสูตรของ สกอ. และสภาสถาบันรับรองหลักสูตรแล้วจะต้อง         
ส่งให ้สกอ. รับทราบมาตรฐานหลกัสูตรดงักล่าว  เพื่อส่งใหส้าํนกังาน ก.พ. พิจารณารับรอง
คุณวฒิุต่อไป 
          2) การรับรองคุณวฒิุต่างประเทศ   ก.พ. รับรองคุณวฒิุการศึกษาจากสถาบนั 
การศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองวิทยฐานะสถาบนัการศึกษาจากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีตาม
กฎหมายของประเทศนนั ๆ ใหบ้รรจุเขา้รับราชการได ้ ดงันี 
             - ประเทศซ่ึงรัฐบาลมีหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีรับรองวิทยฐานะสถาบนั 
การศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาในทุกระดบัการศึกษา สถาบนัการศึกษานัน ๆ ตอ้งไดร้ับ   
การรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐดงักล่าว  
             - ประเทศซ่ึงรัฐบาลไม่ มีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ี รับรองวิทยฐานะ
สถาบนัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษา สถาบนัการศึกษานัน ๆ ตอ้งไดร้ับการรับรอง
จากหน่วยงานอิสระท่ีไม่ได้มุ่งหวงัผลกาํไร (Non Profit Organization) ท่ีทาํหน้าท่ีรับรอง
วทิยฐานะสถาบนัการศึกษาหรือองคก์รวชิาชีพท่ีทาํหนา้ท่ีรับรองวทิยฐานะมาตรฐานวชิาชีพ 

3.  หลักเกณฑ์การกาํหนดคุณวุฒิเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง 
  พิจารณากาํหนดคุณวุฒิเพื่อเป็นคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหน่งให้ตรงกบั
ความตอ้งการสาํหรับตาํแหน่งมากที่สุด  โดยพิจารณาจากวิชาหลกั หมายถึงวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ/วิชาชีพ  และความสอดคลอ้งกบัการกาํหนดโครงสร้างวิชาหลกัตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในทุกระดบัการศึกษา  ดงันี 
  3.1 ในกรณีท่ีหลกัฐานการศึกษาระบุสาขาวชิา (discipline) ท่ีศึกษาไว ้ถือเนือหา 
วชิาในหมวดวชิาเฉพาะตามสาขาวชิาท่ีระบุไวใ้นหลกัฐานการศึกษาเป็นเกณฑใ์นการพิจารณา 
  3.2 ในกรณีท่ีหลกัฐานการศึกษามิไดร้ะบุวิชาเอก (major) ท่ีศึกษาไว ้หรือระบุ
ไวแ้ตกต่างจากทางใดทางหน่ึงท่ี ก.พ. กาํหนด  ถือจาํนวนหน่วยกิตของวิชาท่ีศึกษาในระบบ
ทวิภาค (semester) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา โดยถือหลกัว่าตอ้งศึกษาเนือหาวิชานนั ๆ จาก
หมวดวชิาเฉพาะ ดงันี 
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          3.2.1 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ตอ้งศึกษาวิชาเฉพาะไม่นอ้ยกว่า 35
หน่วยกิต 
          3.2.2 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง 
และอนุปริญญา  ตอ้งศึกษาวชิาชีพ / วชิาเฉพาะ  ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 
          3.2.3 ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี (จาํนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
120 หน่วยกิต) ตอ้งศึกษาวิชาเฉพาะ คือวิชาแกน/วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ในกรณี
หลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง พิจารณาจากรายวิชาท่ีศึกษาในระดบัปริญญาตรี 2 ปีหลงัซ่ึงตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต แลว้จึงพิจารณาจากรายวิชาท่ีศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ-
เทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15   
หน่วยกิต) 
          3.2.4 ระดบัปริญญาโท  พิจารณารายวิชาไม่นอ้ยกวา่  15  หน่วยกิต และพิจารณา
หวัขอ้วทิยานิพนธ์ / สารนิพนธ์  
          3.2.5 ระดบัปริญญาเอก  พิจารณารายวิชาและ/หรือสาระของวิทยานิพนธ์
  3.3  ในกรณีท่ีระบบการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษานนัมิไดเ้ป็นระบบ
ทวิภาค  ให้พิจารณาเทียบเคียงกบัระบบทวิภาคตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548   ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  3.4  สาํหรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพอ่ืน ๆ จากในประเทศ  นอกจาก
ท่ีสาํนกังาน ก.พ. ระบุไวใ้นหนงัสือเวียนฉบบัต่าง ๆ  และปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ
จากต่างประเทศ  ก.พ. จะไดพิ้จารณาเทียบเป็นราย ๆ ไป 

4.  การกาํหนดอตัราเงนิเดอืน  พจิารณาจาก 
  4.1  ระบบการศึกษาตงัแต่ระดบัตน้จนถึงระดบัของคุณวฒิุท่ีจะรับรอง  
  4.2 การกาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
  4.3  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
  4.4  ลกัษณะของหลกัสูตร (การศึกษา / ฝึกอบรม) 
  4.5  ระยะเวลาการศึกษาตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
  4.6  การวดัและประเมินผลการสาํเร็จการศึกษา 
  4.7  การเทียบเคียงกบัคุณวฒิุในระดบัเดียวกนักบัท่ี ก.พ. เคยพิจารณาไวแ้ลว้ 

 
------------------------------------------- 



               

อตัราเงนิเดอืนเดมิ    อตัราเงนิเดอืนใหม่

อนัดบั ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงนิ

1 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา  ท่ีมีกาํหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่นอ้ยกวา่ 4 - 5 ปี ต่อจากวฒิุปริญญา
แพทยศาสตรบณัฑิต และไดรั้บใบประกอบวชิาชีพ
เวชกรรมแลว้  หรือหนงัสืออนุมติับตัรในสาขาวชิา
เดียวกนักบัวฒิุบตัร

5 13,690 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

13,690

2 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ
วชิาชีพทนัตกรรมของทนัตแพทยสภา ท่ีมี
กาํหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่นอ้ยกวา่ 4 - 5 ปี  ต่อจากวฒิุปริญญา
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และไดรั้บใบประกอบ
วชิาชีพทนัตกรรมแลว้ หรือหนงัสืออนุมติับตัรใน

5 13,690 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

13,690

3 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา ท่ีมีกาํหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ต่อจากวฒิุปริญญา
แพทยศาสตรบณัฑิต และไดรั้บใบประกอบวชิาชีพ
เวชกรรมแลว้  หรือหนงัสืออนุมติับตัรในสาขาวชิา
เดียวกนักบัวฒิุบตัร

5 13,110 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

13,110

4 วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบ
วชิาชีพทนัตกรรมของทนัตแพทยสภา ท่ีมี
กาํหนดเวลา
ศึกษาอบรมไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ต่อจากวฒิุปริญญา
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และไดรั้บใบประกอบ
วชิาชีพทนัตกรรมแลว้  หรือหนงัสืออนุมติับตัรใน

5 13,110 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

13,110

สิงทีส่งมาดว้ย 2

  การกําหนดอัตราเงินเดอืนหรือค่าตอบแทนและระดบัตําแหน่งและประเภทตําแหน่งของผู้ได้รับปริญญา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นจากสถานศึกษาในประเทศที่ ก.พ. รับรองแล้ว

ลาํดบัที่ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว

1



อตัราเงนิเดอืนเดมิ    อตัราเงนิเดอืนใหม่

อนัดบั ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงนิ
ลาํดบัที่ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว

5 ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5 13,110 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

13,110

6 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตทางการแพทยค์ลินิก
ท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  2  ปี 
ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์-
การแพทยค์ลินิก

4 11,630 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

11,630

7 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงท่ีมีหลกัสูตรการศึกษา
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ต่อจากปริญญาทนัตแพทยศาสตร-
มหาบณัฑิต

4 11,630 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

11,630

8 ปริญญาทนัตแพทยศาสตรมหาบณัฑิต 4 11,140 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

11,140

9 ปริญญาวทิยาศาสตรการแพทยพ์ื้นฐาน หรือปริญญา
วทิยาศาสตรมหาบณัฑิตเฉพาะสาขาวชิาท่ีกาํหนดท่ีมี
หลกัสูตรการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ต่อจากวฒิุปริญญา
พื้นฐานหลายระดบั ดงัน้ี คือ
9.1 ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  ปริญญาทนัต-
แพทยศาสตรบณัฑิต  และไดรั้บใบอนุญาตประกอบ
วชิาชีพ  หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต

4 11,140 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

11,140

9.2 ไดรั้บปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต   ปริญญา
ทนัต-
แพทยศาสตรบณัฑิต  หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตร-

4 10,660 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

10,660

9.3 ไดรั้บปริญญาเภสัชศาสตรบณัฑิต 4 10,190 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

10,190

9.4 ไดรั้บปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต 4 9,700 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

9,700

2



อตัราเงนิเดอืนเดมิ    อตัราเงนิเดอืนใหม่

อนัดบั ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงนิ
ลาํดบัที่ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว

10 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตรการแพทย-์
คลินิก

4 10,660 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

10,660

11 ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงท่ีมีหลกัสูตรการศึกษา
ไม่นอ้ยกวา่  1  ปี  ต่อจากปริญญาโท ในขอ้ 13

4 10,660 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

10,660

12 ปริญญาโทท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ย
กวา่  
2 ปี ต่อจากวฒิุปริญญาตรีเฉพาะท่ีกาํหนดในขอ้ 18

4 10,660 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

10,660

13 ปริญญาโททัว่ไป หรือเทียบเท่า 4 9,700 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

9,700

14 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  ปริญญาทนัตแพทย-
ศาสตรบณัฑิต และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต

4 10,190 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

10,190

15 ปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  ปริญญาทนัตแพทย-
ศาสตรบณัฑิต  หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตร
บณัฑิต 

4 9,700 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

9,700

16 ประกาศนียบตัรชั้นสูงท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดเวลาศึกษา
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ต่อจากวฒิุปริญญาตรีเฉพาะท่ีกาํหนด
ในขอ้ 18

3 9,470 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

9,470

17 ประกาศนียบตัรชั้นสูง  หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต
ท่ีมีหลกัสูตรการศึกษาไม่นอ้ยกวา่  1  ปี  ต่อจากวฒิุ
ปริญญาตรีทัว่ไป ในขอ้ 19

3 8,700 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

8,700

18 ปริญญาตรีท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 
5 ปี ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย
เฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. กาํหนดใหไ้ดรั้บเงินเดือนตาม
หลกัสูตร 5  ปี

3 8,700 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

8,700

3



อตัราเงนิเดอืนเดมิ    อตัราเงนิเดอืนใหม่

อนัดบั ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงนิ
ลาํดบัที่ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว

19 ปริญญาตรีท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 
4 ปี ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า

3 7,940 วชิาการ
ระดบั

ปฏิบติัการ

7,940

20 อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ย
กวา่ 
3 ปี 6 เดือน ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษา-

2 7,420 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

7,420

21 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญา
หรือประกาศนียบตัรของส่วนราชการต่าง ๆ  ท่ีมี
หลกัสูตรกาํหนดระยะเวลาศึกษาไวไ้ม่นอ้ยกวา่  3  ปี 
ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย 

2 7,100 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

7,100

22 ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) 
ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดระยะเวลาศึกษา
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยม-
ศึกษาตอนปลาย หรือไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี ต่อจากวฒิุ
ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือเทียบเท่า

2 6,470 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

6,470

23 ประกาศนียบตัรของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมีหลกัสูตร
กาํหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 6 เดือน 
ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า

1 5,970 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

5,970

24 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบตัร
ท่ีมีหลกัสูตรกาํหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย 
หรือไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัร
มธัยมศึกษาตอนตน้ หรือเทียบเท่า

1 5,760 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

5,760

4



อตัราเงนิเดอืนเดมิ    อตัราเงนิเดอืนใหม่

อนัดบั ขั้น (บาท) ประเภท จํานวนเงนิ
ลาํดบัที่ คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว

25 ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษา (ป.กศ.)  หรือ
ประกาศนียบตัรของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมีหลกัสูตร
กาํหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  2  ปี  ต่อจากวฒิุ
ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนตน้ หรือเทียบเท่า

1 5,310 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

5,310

26 ประกาศนียบตัรวชิาผดุงครรภอ์นามยั  หรือ
ประกาศนียบตัรของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมีหลกัสูตร
กาํหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 6 เดือน 
ต่อจากคุณวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนตน้
หรือเทียบเท่า

1 5,180 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

5,180

27 ประกาศนียบตัรวชิาชีพของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมี
หลกัสูตรกาํหนดระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
ต่อจากวฒิุประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนตน้ 
หรือเทียบเท่า

1 5,080 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

5,080

28 ประกาศนียบตัรนาฏศิลป์ชั้นตน้ 1 5,080 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

5,080

29 ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนตน้  และ
ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า

1 5,080 ทัว่ไป
ระดบั

ปฏิบติังาน

5,080

5



อนัดับ ข้ัน (บาท) ประเภท จํานวนเงิน
1 Higher  National  Diploma  (HND) 3 7,560 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

7,560

2 ปริญญาตรีหลกัสูตร  4  ปี ของสหรัฐอเมริกา สาขาวชิา

ท่ีตอ้งไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ  

แต่สถาบนัไดรั้บเฉพาะการรับรองวทิยฐานะสถาบนั

3 7,170 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

7,170

3 ปริญญาตรีทัว่ไป  หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา

สาขาวชิาท่ีไม่ตอ้งไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขา

วชิาชีพ  และสถาบนัไดรั้บการรับรองวทิยฐานะ

สถาบนั  หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาสาขาวชิา

ท่ีตอ้งไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ และ

สถาบนันนัไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ

3 7,940 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

7,940

4 ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์  

สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จากสถาบนัท่ีไม่ไดรั้บ

การรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ  แต่ไดรั้บเฉพาะ

การรับรองวทิยฐานะสถาบนั

3 7,940 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

7,940

5 ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์  

สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จากสถาบนัท่ีไดรั้บ

การรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ หรือ  Postgraduate

Diploma  (หลกัสูตรปกติ)

3 8,700 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

8,700

6 Postgraduate  Diploma  

(หลกัสูตรสาํหรับนกัศึกษาต่างชาติ)

3 8,320 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

8,320

7 ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา  สาขาวชิาท่ีตอ้งไดรั้บ  

การรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ  แต่สถาบนัไดรั้บ

เฉพาะการรับรองวทิยฐานะสถาบนั  

โดยไม่ไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ

4 8,770 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

8,770

ประเทศญีปุ่่น  และ  Asian  Institute  of  Technology)

การกาํหนดอตัราเงนิเดอืนหรือค่าตอบแทนและประเภทตาํแหน่งของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

(สหรัฐอเมริกา  ประเทศแคนาดา  สหราชอาณาจกัร  ประเทศออสเตรเลยี  ประเทศนิวซีแลนด์

ลาํดับที่ คุณวุฒิ
อตัราเงนิเดอืนเดมิ อตัราเงนิเดอืนใหม่

1



อนัดับ ข้ัน (บาท) ประเภท จํานวนเงิน
ลาํดับที่ คุณวุฒิ

อตัราเงนิเดอืนเดมิ อตัราเงนิเดอืนใหม่

8 ปริญญาโททัว่ไป  หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา

สาขาวชิาท่ีไม่ตอ้งไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขา

วชิาชีพ  และสถาบนัไดรั้บการรับรองวทิยฐานะ-

สถาบนั  หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา 

สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์

จากสถาบนัท่ีไม่ไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขา

วชิาชีพ แต่ไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสถาบนั  

หรือ  Doctor  of  Pharmacy   จากสถาบนัท่ีไดรั้บ

การรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพของสหรัฐอเมริกา

4 9,700 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

9,700

9 ปริญญาแพทยศาสตร์  ปริญญาทนัตแพทยศาสตร์  

และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพในประเทศ

4 10,190 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

10,190

10 ปริญญาตรีหลกัสูตร  5  ปี  +  ปริญญาโทในสาขาวชิา
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา 

สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์

จากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรองวทิยฐานะสาขาวชิาชีพ

4 10,660 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

10,660

11 ปริญญาแพทยศาสตร์  ปริญญาทนัตแพทยศาสตร์  

และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตร์  +  ปริญญาโทในสาขาวชิา
ท่ีเก่ียวขอ้ง

4 11,140 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

11,140

12 ปริญญาเอก  5 13,110 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

13,110

13 ปริญญาแพทยศาสตร์  ปริญญาทนัตแพทยศาสตร์  

และไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ  หรือปริญญา

สัตวแพทยศาสตร์  +  ปริญญาเอกในสาขาวชิา

ท่ีเก่ียวขอ้ง

5 13,690 วชิาการ

ระดบั

ปฏิบติัการ

13,690
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