การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน
ของผูสําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
1. ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
2. การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา
3. การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูสําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
- การพิจารณารับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
- การกําหนดอัตราเงินเดือนของผูสําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
- ขอยกเวนบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ
4. วิธีการและขั้นตอนการใชหนังสือ Accredited Institutions of Postsecondary Education
5. แหลงขอมูลอางอิง

13

การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน
ของผูสําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
1. ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
การศึกษาของสหรัฐอเมริกา แบงออกเปน 3 ระดับใหญ ๆ 1 คือ
1. ระดับประถมและมัธยมศึกษา (Elementary and Secondary Education)
2. ระดับอาชีวศึกษา (Vocational Education)
3. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)
ระดับประถมและมัธยมศึกษา (Elementary and Secondary Education)
สหรัฐอเมริกาไดกําหนดระบบการศึกษาที่ต่ํากวาระดับอุดมศึกษา คือ การศึกษา
ในชั้นประถมศึกษากับมัธยมศึกษา รวม 12 ชั้น หรือ 12 ป เทากับการศึกษาในประเทศไทย
เปนการศึกษาที่อํานวยประโยชนแกทุกคนเพราะเปนการศึกษาภาคบังคับโดยไมเสียคาใชจาย
ใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป ดโอกาสใหทุ กคนไดมีความเสมอภาคในโอกาสที่ จะศึกษาหาความรูและ
พั ฒ นาตนเองให มี ค วามก าวหน าสู งสุ ด เท าที่ จ ะทํ าได โดยอเมริ ก าถื อ ว าการศึ ก ษาเป น สิ ท ธิ
ของบุคคลโดยเฉพาะ แตเปนสิ่งที่ตองบริการไปยังประชาชนทั้งประเทศใหมีการศึกษาในระดับ
ตาง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถและระดับสติปญญาของแตละบุคคลดวย
การศึ ก ษาในระดั บ ประถมและมั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี ร ะยะเวลาศึ ก ษา 12 ป นั้ น
แบงออกเปนแบบตาง ๆ 3 แบบ คือ
แบบที่ 1 ระดับประถม เริ่มตั้งแต Grade 1-8 ใชเวลาศึกษา 8 ป
ระดับมัธยม เริ่มตั้งแต Grade 9-12 ใชเวลาศึกษา 4 ป
แบบที่ 2 ระดับประถม เริ่มตั้งแต Grade 1-6 ใชเวลาศึกษา 6 ป
ระดับมัธยม เริ่มตั้งแต Grade 7-12 ใชเวลาศึกษา 6 ป
แบบที่ 3 ระดับประถม เริ่มตั้งแต Grade 1-6 ใชเวลาศึกษา 6 ป
ระดับมัธยม เริ่มตั้งแต Grade 7-9 ใชเวลาศึกษา 3 ป
เรียกวา Junior High และ Grade 10-12 ใชเวลาศึกษา 3 ป
เรียกวา Senior High
1

= เอกสารอางอิง 1
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โรงเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษานี้ แบงออกเปน 2 ประเภท
- โรงเรียนที่เปนของรัฐ (Public School)
- โรงเรียนที่เปนของเอกชน (Private School)
ระดับอาชีวศึกษา (Vocational Education)
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาตอจากระดับสามัญ แตหลักสูตร
เนนหนักไปทางวิชาชีพ เปนตนวา เลขานุการ ซอมเครื่องยนต วิชาถายภาพ หรือวิชาการพิมพ
ฯลฯ การศึกษาระดับนี้เปนการศึกษาที่อาจตอเนื่องจาก Grade 10 หรือ Grade 12 ก็ได แลวแต
โรงเรียนสําหรับวิชาชีพนั้น ๆ จะกําหนด
ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา หมายถึ ง การศึ ก ษาที่ ต อ จากระดั บ High School
(Grade 12 หรือ เที ย บเท า ม.ศ. 5 , ม.6) และเป น การศึ ก ษาเพื่ อ ประกาศนี ย บั ต ร อนุ ป ริ ญ ญา
ปริญ ญาตรี โท เอก หรือปริญ ญาทางวิชาชีพสาขาตาง ๆ เปนตน แบงออกเปน 5 ประเภท
ไดดังนี้
1. ระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา (Junior College) หลั ก สู ต ร 2 ป เมื่ อ เรี ย นสํ า เร็ จ แล ว
จะไดรับอนุปริญญา (Associate Degree) Junior College มีระบบการสอนที่แบงเปน 2 program
ซึ่งอาจรวมกันอยูใน Junior College เดียวกันหรือแยกก็ได คือ
แบ บ ที่ 1 Transferable Program มี ระบ บ การเรี ย น เห มื อน 2 ป แรก
ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ห ลั ก สู ต ร 4 ป วิ ช าที่ ศึ ก ษาเป น วิ ช าทั่ ว ๆ ไปในทาง Liberal Arts
หรื อ Science ผู ที่ จ บจาก Junior College ประเภทนี ้ส ามารถสมัค รเขา ศึก ษาตอ ในปที ่ 3
ของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาตอไปจนจบหลักสูตรปริญญาตรีได
แบบที่ 2 Occupational หรื อ Terminal Program เป น การเรีย นสํ าหรับ ผู ที่
ไมมีทุนทรัพย หรือสติปญญาพอที่จะศึกษาตอไปจนจบปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได ฉะนั้น
จึงเป นหลักสู ตรที่เน นหนักไปในทางวิชาชีพ ซึ่งเมื่อจบหลักสูตร 2 ป ของ Junior College
ประเภทนี้แลวจะไดรับอนุปริญญาและสามารถประกอบวิชาชีพไดทันที
Junior College ทั้ ง 2 แบบนี้ ส ามารถแบ ง ออกเป น 3 ประเภท
ตามที่มาของเงินทุนที่ใชบริหารวิทยาลัยดังนี้
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- Junior College ของรัฐโดยปกติหมายถึงวิทยาลัยประจําทองถิ่น
ซึ่งเรียกวา City หรือ Community College
- Junior College ของเอกชน (Private) และ
- Junior College ภายใตอุปการะของศาสนา
2. วิ ท ยาลั ย (College) มี ห ลั ก สู ต ร 4 ป ให ป ริ ญ ญาตรี Arts หรื อ Sciences
มีคณะ (Department) ซึ่งเปดสอนในสาขาวิชาตาง ๆ เชน รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ศิลปศาสตร
การศึกษา เปนตน บางแหงมีการเปดสอนระดับปริญญาโทดวย โดยทั่วไปวิทยาลัยมีมาตรฐาน
การศึกษาไมแตกตางไปจากมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัย (University) คือ สถาบันที่ประกอบดวย College หรือ School
ในสาขาวิชาตาง ๆ รวมทั้ง Professional School และบั ณ ฑิ ตวิท ยาลัย (Graduate School) ดวย
เป น การศึ ก ษาที่ ได รั บ ปริ ญ ญาตรี โท เอก หรือ ปริญ ญาทางวิ ช าชี พ มี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 - 5 ป แล ว แต ส าขาวิ ช า หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท 1 - 2 ป และหลั ก สู ต ร
ปริญญาเอก 3 ป เปนอยางนอย
4. สถาบั น เทคโนโลยี (Institute of Technology) เป น สถาบั น ที่ ทํ า การสอน
เฉพาะสาขาวิช าวิทยาศาสตร และ Technology มีการสอนในระดับ ปริญ ญาตรี โท และเอก
เช น Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) หรื อ California Institute of Technology
เปนตน
5. Professional School เป น สถาบั น เอกชนที่ เป ด สอนในสาขาวิ ช าชี พ เช น
แพทยศาสตร ทั น ตแพทยศาสตร กฎหมาย วิ ศ วกรรมศาสตร ดนตรี และศิ ล ปะ เป น ต น
มีหลักสูตร 3 - 7 ป แลวแตสาขาวิชา
สวนประเภทของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษานี้ก็แบงตามที่มาของเงินทุน
เหมือน Junior College คือ
1. วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ (State College or University)
2. วิ ท ยาลั ย หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ของเอกชน (Private College or University)
ซึ่งรวมถึงสถาบันการศึกษาที่อยูในความอุปการะของศาสนาดวย
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2. การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา
โดยที่ ระบบการศึกษาในระดับ อุ ด มศึ กษาของสหรัฐอเมริก าไม ได ดําเนิ น การ
โดยตรงจากรัฐบาลกลาง มลรัฐแตละรัฐเปนผูวางนโยบาย เงื่อนไขและกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
ในการจั ด ตั้ ง สถาบั น การศึ ก ษาภายในรั ฐ นั้ น ๆ เอง ซึ่ ง เป น ความรั บ ผิ ด ชอบที่ กํ า หนดไว
เปนกฎหมายในแตละรัฐ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีความแตกตาง
กัน มากในคุ ณ ลั ก ษณะคุ ณ ภาพของการจัด การศึ ก ษา รวมทั้ งมาตรฐานการศึ ก ษาของแต ล ะ
มหาวิ ท ยาลั ย ในแต ล ะรั ฐ อาจแตกต า งกั น ได เพื่ อ เป น หลั ก ประกั น คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพใกลเคียงกัน จึงไดมีการจัดตั้งสมาคมอิสระขึ้นมา
เพื่อควบคุมมาตรฐานการศึกษาในขั้นอุดมศึกษาของรัฐตาง ๆ เรียกวา The Council for Higher
Education Accreditation (CHEA) อันเปนองคกรเอกชนที่ไมขึ้นกับรัฐบาล และไมใชองคกร
ที่ดําเนินการเพื่อหวังผลกําไร (nonprofit) แตจะทําหนาที่ในดานสงเสริมมาตรฐานการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย โดยการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานสาขาวิชาชีพตามความสมัครใจ
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการรับรองวิทยฐานะดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
การรับรองวิทยฐานะ แบงออกเปน 2 อยาง คือ
1. การรับรองวิทยฐานะสถาบัน (Institutional Accreditation หรือ Inst. Acc.)
2. การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ (Professional Accreditation หรือ Prof. Acc.)
การรับรองวิทยฐานะสถาบัน (Inst. Acc.)
ดํ าเนิ นการโดยสมาคมรั บรองวิ ทยฐานะสถาบั นระดั บภู มิ ภาค (Regional Institutional
Accrediting Bodies) และองค ก รอื่ น ๆ ที่ รั บ รองส ถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ลั ก ษณ ะพิ เศษ
สําหรับองคกรที่รับรองวิทยฐานะสถาบันที่ ก.พ. อางอิงนั้น เปนสมาคมรับรองวิทยฐานะสถาบัน
ระดั บ ภู มิ ภ าค 6 สมาคม และองค ก รระดั บ ชาติ (National Institutional Accrediting Bodies)
อีก 2 องคกร ไดแก
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1. Middle State Association of Colleges and Schools,Commission on Higher
Education (MSA) 2 : ทําหนาที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในรัฐ Delaware, District of
Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands
ซึ่งสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.msache.org 3 หัวขอ Members & Candidates : Directory
2. Northwest Commission on Colleges and Universities (NASC) 4 : ทํ าห น าที่
รั บ รองวิ ท ยฐานะสถาบั น การศึ ก ษาในรั ฐ Alaska, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah,
Washington ซึ่งสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.nwccu.org5 หัวขอ Directory of Institutions
3. North Central Association of Colleges and Schools, The Higher Learning
Commission (NCA) 6 : ทํ าหน าที่ รับ รองวิท ยฐานะสถาบั น การศึ ก ษาในรั ฐ Arizona, Arkansas,
Colorado, IIIinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, New Mexico,
Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, West Virginia, Wisconsin,
Wyoming ซึ่งสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.ncahigherlearningcommission.org 7 หัวขอ
Directory of Institutions
4. New England Association of Schools and Colleges (NEASC)8 : ทํ า หน า ที่
รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในรัฐ Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire,
Rhode Island, Vermont ซึ่ ง สามารถตรวจสอบข อ มู ล ได ที่ www.neasc.org9 หั ว ข อ CIHE
(Institutions of Higher Education) : Accredited and Candidate Institutions
5. Southern Association of Colleges and Schools (SACS) 10 : ทํ า ห น า ที่
รั บ รองวิ ท ยฐานะสถาบั น การศึ ก ษาในรั ฐ Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana,
Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia ซึ่งสามารถตรวจสอบ
ข อ มู ล ได ที่ www.sacscoc.org 11 หั ว ข อ Commission on Colleges : Institutional Membership
Information : *Search the COC Database for all Member, Candidate, and Applicant Colleges
and Universities, includes links to institutional web sites and details of accreditation status
หรือ Accreditation Actions taken December 8, 2003
2

= เอกสารอางอิง 2

5

= website อางอิง 2

8

= เอกสารอางอิง 2

3

= website อางอิง 1

6

= เอกสารอางอิง 2

9

= website อางอิง 4

4

= เอกสารอางอิง 2

7

= website อางอิง 3

10

= เอกสารอางอิง 2

11

= website อางอิง 6
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6. Western Association of Schools and Colleges (WASC) 12 : ทําหนาที่รับรอง
วิทยฐานะสถาบันการศึกษาในรัฐ California, Hawaii, Guam ซึ่งสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่
www.wascweb.org 13 หัวขอ The Senior College Commission : Directory หรือ Accreditation
7. Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS) 14 :
ทําหนาที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาของเอกชนที่เปดสอนดานธุรกิจ สามารถตรวจสอบ
ขอมูลไดที่ www.acics.org 15 หัวขอ Resources : School Directory
8. Accrediting Commission of Career Schools and Colleges of Technology
(ACCSCT) 16 : ทําหนาที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาของเอกชนที่เปดสอนดานการคา
และดานเทคนิค สามารถตรวจสอบขอมูลไดที่ www.accsct.org 17 หัวขอ Resources : Directory :
School Directory
หมายเหตุ สถาบันการศึกษาใดในสหรัฐอเมริกาที่อยูในสถานภาพการรับรองแบบ Candidate
ถือวาสถาบันการศึกษานั้น ๆ ยังไมไดรับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน
การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ (Prof. Acc.) 18
เปนการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพตาง ๆ โดยสมาคมวิชาชีพแตละสาขาวิชาชีพ
ก.พ. กําหนดให ผูมี คุณ วุฒิ ในวิช าชี พ 21 สาขาวิช าที่ เกี่ ยวของกับ ความปลอดภั ยของชุ ม ชน
ตองจบจากสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ ไดแก 19
1. Architecture : www.naab.org
2. Chiropractic Education : www.cce-usa.org
3. Dental Auxiliary : www.ada.org
4. Dentistry : www.ada.org
5. Dietetics : www.eatright.org/caade
6. Engineering, Engineering Technology : www.abet.org
7. Industrial Technology : www.nait.org
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= เอกสารอางอิง 2
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= เอกสารอางอิง 2
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= เอกสารอางอิง 2
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= เอกสารอางอิง 1
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= website อางอิง 7
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8. Law
: America Bar Association : www.abanet.org/legaled
: Association of American Law Schools : www.aals.org
9. Medicine : www.ama-assn.org
10. Medicine Assistant and Medical-Laboratory Technician
- Medical Assisting : Commission on Accreditation of Allied Health
Education Programs : www.caahep.org
: Accrediting Bureau of Health Education Schools :
www.abhes.org
- Medical – Laboratory Technology : Accrediting Bureau of Health
Education Schools www.abhes.org
11. Nursing : www.nlnac.org
12. Optometry : www.aoanet.org
13. Osteopathic Medicine : www.aoa-net.org
14. Pharmacy : www.acpe-accredit.org
15. Physical Theraphy : www.apta.org
16. Podiatry : www.apma.org
17. Public Health : www.ceph.org
18. Rehabilitation Counseling : www.core-rehab.org
19. Speech Pathology & Audiology : www.asha.org
20. Teacher Education
: National Council for Accreditation of Teacher Education : www.ncate.org
: Teacher Education Accreditation Council : www.teac.org
21. Veterinary Medicine : www.avma.org
หมายเหตุ การตรวจสอบรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน หรือ
สถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ สามารถตรวจสอบขอมูลไดจาก
website ของแตละสมาคมดังที่กลาวขางตน
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3. การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูสําเร็จการศึกษา
จากสหรัฐอเมริกา
การตรวจสอบวาคุ ณ วุฒิ จากสถาบั น ใดที่ ก.พ. รับ รองให บ รรจุเข ารับ ราชการ
เปนขาราชการพลเรือนไดหรือไมนั้น สามารถตรวจสอบจากหนังสือ Accredited Institutions of
Postsecondary Education ตามปที่ ผูนั้ น สํ าเร็จการศึกษา ซึ่งหนั งสือดังกลาวจัดพิ มพ เป นรายป
โดย American Council on Education และสามารถสั่งซื้อไดที่ Praeger Publishers, 88 Post Road
West, Westport, Connecticut 06881-5007 (203) 226-3571 หรือ (800) 225-5800 หรื อ จะสมั ค ร
เป น สมาชิ ก แบบ Standing member เพื่ อ ที่ จ ะให สํ านั ก พิ ม พ ห นั งสื อ จั ด ส งหนั งสื อ นี้ ให เป น
ประจําตอเนื่องก็ได สําหรับวิธีการขั้นตอนการใชหนังสือดังกลาวในการตรวจสอบคุณวุฒิได
อธิบายรายละเอียดไวในหนา 27
การพิจารณารับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา 20
โดยหลักการ ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ตางประเทศที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลประเทศนั้น ๆ ใหบรรจุเขารับราชการได
แตสําหรับสหรัฐอเมริกา รัฐบาลมิไดเปนผูทําหนาที่รับรองวิทยฐานะโดยตรง แตจะดําเนินการ
โดยสมาคมต าง ๆ ดั งกล าวข างต น ดั ง นั้ น ก.พ. กํ าหนดหลั ก เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ
ผูสําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาไวดังนี้
1. ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ไดรับ Inst. Acc. และ/หรือ
ไดรับ Prof. Acc. เทานั้น คือ
- ตองสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได Inst. Acc. หรือ
- หากมีคุณวุฒิใน 21 สาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนดวาตองไดรับ Prof. Acc. ก็จะ
ตองสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ไดรับ Inst. Acc. และ/หรือ
ไดรับ Prof. Acc.
2. ผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ไม ไ ด Inst. Acc. และ Prof. Acc.
ก.พ. จะไมรับรองคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการ
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3. ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าชี พ ที่ ต อ งได รั บ Prof. Acc. 21 สาขาวิ ช า
แตสถาบันการศึกษานั้นไดรับ Inst. Acc. เพียงอยางเดียว จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิต่ํากวาผูที่
สําเร็จการศึกษาที่ไดรับทั้ง Inst. Acc. และ Prof. Acc
4. สถาบั น การศึ ก ษาใดที่ ได รั บ Prof. Acc. สาขาใด แม จะเป น เพี ยงระดั บ เดี ยว
ก็อนุ โลมให ถื อวาได รับ Prof. Acc. ทุ กระดั บ ตั วอยางเช น University of San Francisco ไดรับ
Prof. Acc. สาขา Nursing ในระดับปริญญาตรี (B) เพียงระดับเดียวก็อนุโลมวาไดรับ Prof. Acc.
สาขา Nursing ในทุกระดับ
การกําหนดอัตราเงินเดือนของผูสําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
การกํ าหนดอั ต ราเงิน เดื อ นผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาจากสหรั ฐ อเมริ ก ามี ห ลั ก เกณฑ
และเงื่อนไขดังนี้
1. ระดั บปริ ญ ญาตรี หลั กสู ตรปริ ญ ญาตรีในสหรัฐอเมริกา โดยปกติ กํ าหนด
หลักสูตรไว 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ก.พ. กําหนดอัตราเงินเดือนไวดังนี้
1.1 ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป สาขาวิชาทั่ว ๆ ไป
- กรณี ที่ ไม ต อ งดู Prof. Acc. สาขาวิ ช า และสถาบั น ได รั บ Inst. Acc.
จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ไดในอัตรา
เงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท
- กรณี ที่ ต อ งดู Prof. Acc. สาขาวิ ช า และสถาบั น ได รั บ Prof. Acc.
(ไมวาจะไดรับ Inst. Acc หรือไมก็ตาม) จะไดรับการพิจารณาคุณ วุฒิใหบรรจุเขารับราชการ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท
- กรณีที่ตองดู Prof. Acc. สาขาวิชา และสถาบันไดรับเฉพาะ Inst. Acc.
แต ไ ม ไ ด รั บ Prof. Acc. จะได รั บ การพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ ให บ รรจุ เข ารั บ ราชการเป น ข าราชการ
พลเรือนสามัญไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท. 3 ขั้น 6,560 บาท
1.2 ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ป สาขาเภสัชศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร
- กรณี ที่ สถาบั นได รั บ Prof. Acc. (ไม ว าจะได รั บ Inst. Acc. หรื อไม ก็ ต าม)
จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญไดในอัตรา
เงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,960 บาท
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- กรณีสถาบันไดรับเฉพาะ Inst. Acc. แตไมไดรับ Prof. Acc จะไดรับ
การพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญไดในอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท
อนึ่ ง กรณี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญา Doctor of Pharmacy จากสถาบั น การศึ ก ษา
ที่ ไ ด รั บ Prof.Acc. (ไม ว า จะได รั บ Inst. Acc. หรื อ ไม ก็ ต าม) อาจบรรจุ เข า รั บ ราชการเป น
ขาราชการพลเรือนสามัญไดในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท
1.3 ปริญญาแพทยศาสตรและทันตแพทยศาสตร
หลักสูตรปริญญาแพทยศาสตรและทันตแพทยศาสตรในสหรัฐอเมริกา
โดยปกติกําหนดหลักสู ตรการศึกษาไว 4 ป ต อจากผู สํ าเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี ซึ่ งมี
หลักสูตรการศึกษาไมนอยกวา 3 ปขึ้นไป
ผูสําเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร หรือปริญญาทันตแพทยศาสตร
จากสถาบั นการศึ กษาที่ ได รั บ Prof. Acc. สาขาแพทยศาสตร หรื อ Prof. Acc. สาขาทั น ตแพทยศาสตร
(ไม ว าจะได รั บ Inst. Acc. หรื อ ไม ก็ ต าม) และได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
จากแพทยสภาหรือทันตแพทยสภา จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิ ใหบรรจุเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท. 4 ขั้น 9,320 บาท
2. ระดับ ปริญ ญาโท หลักสูตรปริญ ญาโทในสหรัฐอเมริกา โดยปกติกําหนด
หลักสูตรการศึกษาไว 1 - 2 ป ตอจากปริญ ญาตรี หรือประมาณ 30 หนวยกิตขึ้นไปในระบบ
semester หรือประมาณ 45 หนวยกิตขึ้นไปในระบบ quarter ก.พ. กําหนดอัตราเงินเดือนไวดังนี้
2.1 ปริญญาโทสาขาวิชาทั่ว ๆ ไป
- กรณี ไม ต องดู Prof. Acc. สาขาวิ ชา และสถาบั นได รั บ Inst. Acc. จะได รั บ
การพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญไดในอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท
- กรณีตองดู Prof. Acc. สาขาวิชา และสถาบันไดรับ Prof. Acc. (ไมวา
จะได รับ Inst. Acc. หรือ ไม ก็ต าม) จะได รับ การพิ จารณาคุ ณ วุ ฒิ ให บ รรจุเข ารับ ราชการเป น
ขาราชการพลเรือนสามัญไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท
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- กรณี ต องดู Prof. Acc. สาขาวิ ชา และสถาบั นได รั บ Inst. Acc. แต ไม ได รั บ
Prof. Acc. จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญได
ในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,020 บาท
2.2 ปริญญาโทสาขาเภสัชศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร
- กรณีสถาบันไดรับ Prof. Acc. (ไมวาจะไดรับ Inst. Acc. หรือไมก็ตาม)
จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญไดในอัตรา
เงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,760 บาท
- กรณี สถาบั น ไดรับเฉพาะ Inst. Acc. แต ไมได รับ Prof. Acc. จะไดรับ
การพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญไดในอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท
2.3 ผูมีพื้นปริญ ญาตรีหลักสู ตร 5 ป หรือแพทยศาสตร ทั นตแพทยศาสตร
และสัตวแพทยศาสตร
- ผู มี พื้ น ความรู ป ริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต ร 5 ป เช น สาขาเภสั ช ศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร และไดรับคุณ วุฒิ ป ริญ ญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพิ่ มขึ้ น จะไดรับ
การพิ จารณาคุณ วุฒิ ใหบ รรจุเขารับ ราชการเปน ขาราชการพลเรือนสามัญ ในตําแหนงที่ ก.พ.
กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 9,760 บาท
- ผูมีพื้นความรูปริญญาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และสัตวแพทยศาสตร
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาหรือทันตแพทยสภา และไดรับคุณวุฒิ
ปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,200 บาท
3. ระดั บ ปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกในสหรั ฐ อเมริ ก า ปกติ กํ าหนด
หลักสูตรไวประมาณ 3 ป ตอจากปริญญาโท ก.พ. กําหนดอัตราเงินเดือนไวดังนี้
- กรณีไมตองดู Prof. Acc. สาขาวิชา และสถาบันไดรับ Inst. Acc. จะไดรับ
การพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญไดในอัตราเงินเดือน
ไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,000 บาท
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- กรณี ต องดู Prof. Acc. สาขาวิช า และสถาบั น ได รับ Prof. Acc. (ไม วาจะ
ได รั บ Inst. Acc. หรื อ ไม ก็ ต าม) จะได รั บ การพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ ใ ห บ รรจุ เข า รั บ ราชการเป น
ขาราชการพลเรือนสามัญไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,000 บาท
- กรณี ต อ งดู Prof. Acc. สาขาวิ ช า และสถาบั น ได รั บ เฉพาะ Inst. Acc.
จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญไดในอัตรา
เงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 10,920 บาท
- ผูมีพื้นความรูปริญญาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาหรือทันตแพทยสภา และไดรับคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน
สามัญ ในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณ วุฒิ ดังกลาวเปน คุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงได
ในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,530 บาท
ขอยกเวนบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ
นอกจากหลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาข า งต น แล ว ยั ง มี เงื่ อ นไขข อ ยกเว น หรื อ
ขอพิจารณาพิเศษดังนี้
1. กรณีการพิจารณาคุณวุฒิ 21 สาขาวิชา
การพิ จารณาคุณ วุฒิ ผูสํ าเร็จการศึกษาใน 21 สาขา ที่ ก.พ. กําหนดวาตอง
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ไดรับ Prof. Acc. ดังกลาวแลวขางตน หากไดตรวจสอบแลววา
สถาบันนั้นไมไดรับ Prof. Acc. ในสาขาวิชานั้น ๆ ก็ใหดําเนินการตามที่กลาวไวในสวนของ
การกําหนดอัตราเงินเดือนของผูสําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
2. กรณีการพิจารณาคุณวุฒิทางการศึกษา (Teacher Education)
2.1 ในทางปฏิบัติมีขอยกเวนสําหรับบางมหาวิทยาลัยที่แมจะไมไดรับการ
รับรองในสาขาวิชา Teacher Education ก็ไดรับการยกเวนในเรื่อง Prof. Acc. โดยใหพิจารณา
คุณวุฒิในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรองสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ดวย เชน University
of Hawaii, University of California at Davis และ Cornell University
2.2 สาขาวิ ชา Art Education ไม ว าจะอยู ใน School of Art หรื อ School of Education
ถาสถาบันนั้นไดรับการรับรองในสาขาวิชา Art หรือ Teacher Education สาขาใดสาขาหนึ่ง
ใหถือวาไดรับ Prof. Acc. ในสาขาวิชา Art Education
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2.3 ปริญญาทาง Education ที่ไมอยูในขอบขายการไดรับ Prof. Acc. ไดแก
- Adult Education
- General Education
- Higher Education
- Comparative International Education
- History and Philosophy of Education
- Vacational Rehabilitation
- Cultural Foundation หรือ Educational Foundation
- Teaching English as a second Language
- International Development Education
- Ph.D. in Education Planning
3. กรณีการพิจารณาคุณวุฒิสาขาวิชา Computer Science
สาขาวิชา Computer Science ที่อยูใน School of Business และมีวิชา Business
ในหลักสูตรของปริญญานั้น ๆ มากกวา 25% สําหรับปริญญาตรี และ50% สําหรับปริญญาโท
จะอยูในขอบขายของสาขาวิชา Business Administration
สาขาวิชา Computer Science ที่เกี่ยวของกับ Engineering ประเภท Hardware
เช น (การออกแบบ Computer) เท านั้ น ที่ อยู ในขอบข ายการรั บรองของสมาคม ABET (Accreditation
Board for Engineering and Technology)
สาขาวิชา Computer Science ที่เปนวิชาเอกเทศที่ไมเกี่ยวของกับวิชา Business
และ Engineering ไมอยูในขอบขายการรับรองของสมาคมทางวิชาชีพใด ๆ
4. กรณีการพิจารณาคุณวุฒิสาขาวิชากฎหมาย
4.1 ปริ ญ ญา J.D. (Juris Doctor) หรื อ L.L.B. (Bachelor of Law) หลั ก สู ต ร
3 ป เป น first degree in Law กําหนดพื้ น ฐานก อ นเข าศึก ษาวาจะต องสํ าเร็จการศึ ก ษาไดรับ
ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปมาแลว ผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญานี้จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิ
ใหบรรจุเขารับ ราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ไดในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณวุฒิ
ดั ง กล าวเป น คุ ณ สมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บ ตํ าแหน ง ได ใ นอั ต ราเงิ น เดื อ นไม สู ง กว า อั น ดั บ ท.4
ขั้น 8,870 บาท
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4.2 ปริ ญ ญา M.C.L. (Master of Comparative Law) และ L.L.M. (Master of
Laws) เป น advanced degree in Law ที่ ศึ ก ษาต อ จาก first degree in Law (L.L.B. หรื อ J.D.)
หลั ก สู ต รไม น อ ยกว า 1 ป แม วา M.C.L. หรื อ L.L.M. จะเป น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท
ทางกฎหมายเหมือนกันแตมีลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือ
- หลัก สูตร M.C.L. นั้ น สถานศึกษาสวนใหญ จัดหลักสู ตรไวสํ าหรับ
ชาวตางชาติ เนื้อหาในหลักสูตรจะเนนทางการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอเมริกันกับกฎหมาย
ในประเทศของผูศึกษาและกฎหมายระหวางประเทศ หลักสูตร 1 ป จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิ
ใหบรรจุเขารับราชการไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท
- หลักสูตร L.L.M. สวนใหญเปนหลักสูตรสําหรับคนอเมริกันที่ไดรับ
ปริ ญ ญา L.L.B. หรื อ J.D. จากมหาวิ ท ยาลั ย ในสหรั ฐ อเมริ ก าแล ว แต นั ก เรี ย นไทยที่ ไ ด รั บ
ปริ ญ ญาตรี ท างกฎหมายโดยได รั บ คะแนนสู ง ขั้ น เกี ย รติ นิ ย ม ก็ อ าจจะได รั บ การพิ จ ารณา
ให เข า ศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา L.L.M. ได เช น กั น หลั ก สู ต ร L.L.M. มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให
ผูเขาศึกษามีความรูกวางขวางในวิชากฎหมายเฉพาะอยาง เชน Federal Tax Law เปนตน ก.พ.
พิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
สํ า หรั บ ผู ที่ เข า ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร L.L.M. ตั้ ง แต ภ าค Fall 1996 (เดื อ น
กันยายน 2539) เปนตนไป ก.พ. กําหนดใหบรรจุเขารับราชการไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท
4.3 ป ริ ญ ญ า S.L.D. (Doctorate in Law) ห รื อ J.S.D. (Doctor of Jurisdical
Science) เปนปริญญาสูงสุดทางกฎหมาย เปน Advanced Research Degree สําหรับผูประสงค
จะศึกษาวิชากฎหมายมีหลักสูตร 2 - 4 ป ตอจาก L.L.B. หรือ J.D. โดยไมตองศึกษา L.L.M. กอน
ผูจบหลักสูตรนี้จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
ในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตรา
เงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,000 บาท
หมายเหตุ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญา Master of Arts in Law and Diplomacy จาก The Fletcher
School of Law and Diplomacy, Tuft University บรรจุเขารับราชการไดไมสูงกวาอันดับ ท.4
ขั้น 8,870 บาท
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5. กรณี ก ารพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ ผู ไ ด รั บ วุ ฒิ บั ต รเป น ผู เชี่ ย วชาญเฉพาะทาง
แพทยศาสตร และทันตแพทยศาสตร จาก American Board ของสหรัฐอเมริกา
การศึ ก ษาอบรมเพื่ อ รั บ วุ ฒิ บั ต รเป น ผู เชี่ ย วชาญเฉพาะทางแพทยศาสตร
และทันตแพทยศาสตรของสหรัฐอเมริกา กําหนดระยะเวลาการศึกษาอบรมของแตละสาขาวิชา
ไวแตกตางกัน และกําหนดการสอบเพื่อรับวุฒิบัตรไวเปนขั้นตอนดังนี้
5.1 Board Eligible หรือ Board Approval หมายถึง ผูที่ผานการศึกษาอบรม
ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติที่จะยื่นขอสอบ
5.2 Part I หมายถึง การสอบขอเขียนตามที่หลักสูตรกําหนด
5.3 Part II หมายถึง การสอบปากเปลาตามที่หลักสูตรกําหนด
วุฒิบัตรเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางแพทยศาสตร ที่มีหลักสูตรการศึกษาอบรม 3 ป
เป นหลักสู ตรศึก ษาอบรม 3 ป ตอจากผูมี คุณ วุฒิ ป ริญ ญาแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต
มีการสอบขอเขียนและสอบปากเปลา (Part I และ Part II) จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุ
เข ารั บ ราชการเป น ข าราชการพลเรื อ นสามั ญ ในตํ าแหน งที่ ก.พ. กํ าหนดว าคุ ณ วุ ฒิ ดั งกล าว
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,000 บาท
เชน สาขา Internal Medicine, Pediatrics, Dermatology
สํ า หรั บ ผู ไ ด รั บ วุ ฒิ บั ต รและฝ ก งานต อ ในแขนงของ Subspecialty ในสาขา
ที่ ตรงกับ ทาง Board กําหนดไวและมี การสอบ จะพิ จารณาให ได รับอั ตราเงินเดื อนไม สู งกวา
อันดับ ท.5 ขั้น 12,530 บาท
วุฒิบัตรเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางแพทยศาสตร ที่มีหลักสูตรการศึกษาอบรม 4 ปขึ้นไป
เปนหลักสูตรศึกษาอบรม 4 ปขึ้นไป มีการสอบขอเขียนและสอบปากเปลา (Part I
และ Part II) จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
ในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตรา
เงิ นเดื อนไม สู งกว าอั นดั บ ท.5 ขั้ น 12,530 บาท เช น สาขา Anesthesiology Surgery, Neurological,
Psychiatry and Neurology
สํ า หรั บ ผู ไ ด รั บ วุ ฒิ บั ต รและฝ ก งานต อ ในแขนงของ Subspecialty ในสาขา
ที่ตรงกับทาง Board กําหนดไวและมีการสอบ จะพิจารณาใหไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.5 ขั้น 12,530 บาท
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วุฒิบัตรเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางทันตแพทยศาสตร จาก American Board
เปนหลักสูตรศึกษาอบรม 4 ปขึ้นไป มีการสอบขอเขียนและสอบปากเปลา (Part I
และ Part II) ประกอบดวยสาขาวิชาดังตอไปนี้
1. สาขา Dental Public Health
2. สาขา Endodontics
3. สาขา Oral Pathology
4. สาขา Orthodontics
5. สาขา Pediatric Dentistry
6. สาขา Periodontology
7. สาขา Prosthodontics
8. สาขา Oral & Maxillofacial Surgery
ผูมีพื้นความรูปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับวุฒิบัตรเปนผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางทันตแพทยศาสตรเพิ่มขึ้ น จะได รับการพิ จารณาคุ ณวุฒิ ให บรรจุเขารับราชการเป น
ขาราชการพลเรือนสามัญ ในตําแหน งที่ ก.พ. กําหนดวาคุณ วุฒิ ดั งกลาวเปน คุณ สมบั ติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,530 บาท
6. กรณี ก ารพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ ผู ได รับ วุ ฒิ บั ต รเป น ผู เชี่ ย วชาญเฉพาะทางสาขา
เภสัชศาสตร จาก Board of Pharmaceutical Specialties หรือ BPS
วุ ฒิ บั ต รเป น ผู เชี่ ย วชาญเฉพาะทางสาขาเภสั ช ศาสตร (Board Certified
Pharmacotherapy Specialist) เปนคุณวุฒิสูงสุดในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร เปนการศึกษาอบรม
เพื่ อ เป น ผู เชี่ ย วชาญเฉพาะทางสาขาเภสั ช ศาสตร โดยมี อ งค ก รวิ ช าชี พ เป น ผู ดํ า เนิ น การ
ควบคุมดูแลใหมีมาตรฐาน มีระยะเวลาในการศึกษาอบรม 3 - 7 ป ตอจากผูมีคุณวุฒิปริญญา
เภสั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต (Doctor of Pharmacy) มี ก ารทดสอบและประเมิ น ความรู เป น ระยะ ๆ
มี ผ ลงานตี พิ ม พ ใ นวารสาร เสนอผลงานวิ จั ย และสอบปากเปล า (Oral Examination)
กับคณะกรรมการ จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน
สามัญในตําแหน งที่ ก.พ. กําหนดวาคุณ วุฒิ ดังกลาวเปน คุณ สมบัติเฉพาะสํ าหรับ ตําแหน งได
ในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,000 บาท
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4. วิธีการและขั้นตอนการใชหนังสือ Accredited Institutions of Postsecondary
Education
วิ ธี ก ารตรวจสอบรายชื่ อ ของสถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจาก
สหรัฐอเมริกา ตรวจสอบไดตามรายชื่ออักษร A - Z จากหนาสารบัญทายเลมของหนังสือ
สาระสํ า คั ญ ของหนั ง สื อ ดั ง กล า วแบ ง เป น 2 ส ว น คื อ ในส ว นของสถาบั น
การศึกษาที่ ไดรับ การรับ รองในระดับ อุด มศึกษาและส วนของสถาบั น การศึกษาที่ ไดรับ การ
รับรองในระดับต่ํากวาอุดมศึกษา
จากขอมูลของแตละสถาบันที่ปรากฏในหนังสือมีรายละเอียดดังนี้ 21
Clarion University of Pennsylvania
Clarion 16214
Type : Public, state, four year
System : Pennsylvania State System of Higher Education
6
Degrees : A, B, M
Enroll : 5,644
URL : http://www.clarion.edu
Phone (814) 393-2000
Calendar : Sem. Plan
8
Inst. Accred : MSA (1948/2002 )
Prog. Accred. : Business (AACSB), Librarianship, Music
Speech-Language Pathology, Teacher Education (NCATE)

1
2
4
5
7
9
10
11

12

21

= เอกสารอางอิง 3

Venango Campus
West First St., Oil City 16301
Phone (814) 676-6591
Prog. Accred : Nursing

3
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1. ชื่อของสถาบัน
2. สถานที่ตั้ง
3. ประเภทของสถาบัน (รัฐหรือเอกชน)
4. ระบบการศึกษา
5. ระดับของคุณวุฒิที่ไดรับการรับรอง
6. จํานวนผูลงทะเบียนเรียน
7. ชื่อเว็บไซดของสถาบันการศึกษา
8. รูปแบบของปการศึกษา (เชน semester หรือ quarter)
9. หมายเลขโทรศัพท
10. ชื่อของสมาคมที่เปนผูรับรองสถาบันการศึกษานั้น ตามดวยปที่ไดรับ
การรับรองครั้งแรก(หรือปที่ไดสมัคร) / ปที่เริ่มไดรับการรับรองใหม
11. สาขาวิชาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสาขาวิชาชีพ (Prog. Acc.) จากองคกร
วิชาชีพนั้น ๆ
12. วิทยาเขต
จากขอมูล ดังกลาวขางตน เปนการตรวจสอบรายชื่อสถาบั นการศึกษาทั้ งหมด
ที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานในสหรัฐอเมริกา แตสถาบันการศึกษาทั้งหมดที่ปรากฏใน
หนั งสื อดังกลาวนั้ น ไม ใช ทุ กสถาบั น ที่ ก.พ. รับ รองให ผูมี คุณ วุฒิ จากสถาบั น แห งนั้ น บรรจุ
เข า รั บ ราชการ แต ก ารตรวจสอบว า ผู มี คุ ณ วุ ฒิ จ ากสถาบั น ใดที่ ก.พ. รั บ รองให บ รรจุ
เขารับราชการไดนั้นตองตรวจสอบวาสมาคมที่ใหการรับรองสถาบันนั้นเปนสมาคมหรือองคกร
ดังตอไปนี้หรือไม 22
1. MSA :
Middle States Association of Colleges and Schools,
Commission on Higher Education
2. NASC :
Northwest Commission on Colleges and Universities
3. NCA :
North Central Association of Colleges and Schools,
Higher Learning Commission
22

= เอกสารอางอิง 3
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4. NEASC-CIHE : New England Association of Schools and Colleges,
Inc./Commission on Institutions of Higher Education
NEASC-CTCI : New England Association of Schools and Colleges,
Inc./Commission on Technical and Career Institutions
5. SACS
: Southern Association of Colleges and Schools/
Commission on Colleges
6. WASC-ACCJC : Western Association of Schools and Colleges/
Accrediting Commission for Community and Junior
Colleges
WASC-ACSCI : Western Association of Schools and Colleges/
Accrediting Commission for Senior Colleges and
Universities
7. ACICS
: Accrediting Council for Independent Colleges and
Schools
8. ACCSCT
: Accrediting Commission for Career Schools and
Colleges of Technology
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5. แหลงขอมูลอางอิง
เอกสารอางอิง
1. ศู น ย ห ลั ก สู ต รและคุ ณ วุ ฒิ สํ านั ก พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลภาครั ฐ .
คู มื อ การพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสหรั ฐ อเมริ ก าและแคนาดา. กรุ ง เทพฯ :
สํานักงาน ก.พ., 2542
2. American Council on Education. Accredited Institutions of Postsecondary
Education 2001 – 2002. Connecticut :The Oryx Press, 2002.
3. American Council on Education. Accredited Institutions of Postsecondary
Education 2003 – 2004. Connecticut :Praeger Publishers, 2004.
WEBSITE อางอิง
1. Middle States Association of Colleges and Schools,Commission on Higher
Education : www.msache.org
2. Northwest Commission on Colleges and Universities : www.nwccu.org
3. North Central Association of Colleges and Schools, Higher Learning
Commission : www.ncahigherlearningcommission.org
4. New England Association of Schools and Colleges, Commission on
Institutions of Higher Education : www.neasc.org
5. New England Association of Schools and Colleges, Commission on
Technical and Career Institutions : www.neasc.org
6. Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges :
www.sacscoc.org
7. Western Association of Schools and Colleges, Accrediting Commission for
Senior Colleges and Universities : www.wascweb.org
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8. Accrediting Council for Independent Colleges and Schools : www.acics.org
9. Accrediting Commission for Career Schools and Colleges of Technology :
www.accsct.org

การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน
ของผูสําเร็จการศึกษาจากประเทศแคนาดา
1. ระบบการศึกษาของประเทศแคนาดา
2. การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูสําเร็จการศึกษาจาก
ประเทศแคนาดา
3. รายชื่อสถาบันการศึกษาของประเทศแคนาดา
4. แหลงขอมูลอางอิง
5. แหลงขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาของประเทศแคนาดาทางออนไลน
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การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน
ของผูสําเร็จการศึกษาจากประเทศแคนาดา
ประเทศแคนาดาแบ งเขตการปกครองออกเป น 10 มณฑล และ 2 แทริท อรี่
ซึ่งอยูภายใตการปกครองของรัฐบาลกลาง คือ 1
1. New Foundland
เมืองหลวงคือ
St.John’s
2. Prince Edward Island เมืองหลวงคือ
Charlottetown
3. Nova Scotia
เมืองหลวงคือ
Halifax
4. New Brunswick
เมืองหลวงคือ
Fredericton
5. Ontario
เมืองหลวงคือ
Toronto
6. Quebec
เมืองหลวงคือ
Quebec City
7. Manitoba
เมืองหลวงคือ
Winnipeg
8. Saskatchewan
เมืองหลวงคือ
Regina
9. Alberta
เมืองหลวงคือ
Edmonton
10. British Columbia
เมืองหลวงคือ
Victoria
และ 2 teritories คือ Yukon Territory และ Northwest Territories

1. ระบบการศึกษาของประเทศแคนาดา
การศึกษาในแคนาดาจะอยูในความรับ ผิดชอบของแตละมณฑลตามกฎหมาย
ของแคนาดา ในแตละมณฑลจะมีระบบการศึกษาที่ แตกตางกัน ไป โดยทั่ วไปแลวนักเรียน
ชาวแคนาดาจะเขาโรงเรียนอนุบาลเมื่อมีอายุครบ 4 - 5 ป และใชเวลาเรียน 1 - 2 ป ทั้งนี้แลวแต
สมัครใจ เมื่อมีอายุครบ 6 ป จะตองเขาเรียนชั้นเกรด 1 โดยปกติโรงเรียนจะเริ่มปการศึกษาตั้งแต
ชวงเดือนกันยายนถึงเดือนมิถุนายน โรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีไปจนถึงเกรด 11, 12 หรือ (OAC)
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับมณฑลนั้น ๆ เพื่อศึกษาตอยังมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ CEGEP ของควิเบค

1

= เอกสารอางอิง 1
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ประเทศแคนาดาไดจัดระบบการศึกษาขั้น กอนเขามหาวิทยาลัย หรือขั้น กอน
ระดับอุดมศึกษาเปน grade 12 2
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาไมมีการรับรองวิทยฐานะสถาบั น การศึกษาและ
วิชาชีพแบบสหรัฐอเมริกา สถานศึกษาในแคนาดาซึ่งไดแก University และ College ก็มิไดเปน
ของรัฐบาล แตไดรับการอุดหนุนและรับรองจากรัฐบาลทั้งสิ้น
การศึกษาตอจากระดับมัธยมศึกษา มีหลายแบบคือ 3
Community College หมายถึ ง สถาบั น ที่ ทํ า การสอนทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ต า ง ๆ
เช น College of Applied Arts and Technology ซึ่ งมี อ ยู ห ลายแห ง ในแคนาดา สถาบั น เหล านี้
มีสาขาวิช าใหเลือกมากมาย และคาธรรมเนียมการศึกษาก็ไม สู งจนเกิ น ไป จุดประสงคของ
สถาบันเหลานี้คือการสงเสริมความรูท างดานวิชาชีพใหกับผูที่มีความสนใจในแตละมณฑล
มีระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3 ป เหมาะสํ าหรับ ผู ที่ ตองการจบการศึก ษาเร็ว หรือผูที่ มี
เวลานอยในการเรียน
สาขาวิชาที่เปดสอนคือ
1. การศึกษาทางดานศิลปะและเทคโนโลยี
2. หลักสูตรวิชาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพทางดานการคา อุตสาหกรรม และ
หลักสูตรกึ่งวิชาชีพ เชน บริหารธุรกิจ สาธารณสุขศาสตร ศิลปศาสตร และสังคมสงเคราะห
เปนตน
3. หลั ก สู ต รการศึ ก ษาสํ าหรั บ พั ฒ นาทั ก ษะในการเรี ยนการใช ภ าษาทั้ งภาษา
อังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
4. บางหลักสูตรสามารถเทียบโอนไปยังมหาวิทยาลัยบางแหงได เชน มณฑล
British Columbia และมณฑล Alberta หลั ก สู ต รที่ ส ามารถเที ย บโอนได แ ก ศิ ล ปศึ ก ษา
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรบริสุทธิ์

2

= เอกสารอางอิง 2

3

= เอกสารอางอิง 1
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โดยทั่ว ๆ ไปหลักสูตรประกาศนียบัตรและอนุป ริญ ญาจะมีการเรียนการสอน
ในระดับวิทยาลัยเทานั้น จะไมมีการศึกษาระดับนี้ที่มหาวิทยาลัย และการเทียบโอนแตละที่จะมี
ระเบียบการโอนแตกตางกันไป ดังนั้นนักศึกษาจะตองตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่จะทําการ
เทียบโอนหนวยกิตดวยตนเอง โดยสงหลักสูตรการศึกษา (Curriculum) และรายละเอียดวิชา
ที่ศึกษา (Course description) ไปดวย
มหาวิทยาลัย (University)
โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะมีระบบการศึกษาแบบ 2 ภาค คือ ภาคแรกเริ่มจาก
เดื อ นกั น ยายนถึ ง เดื อ นธั น วาคม และภาคที่ ส องเริ่ ม จากเดื อ นมกราคมถึ ง เดื อ นเมษายน
และมหาวิทยาลัยบางแหงเปดภาคฤดูรอน (Summer) ซึ่งจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมหรือเดือน
กรกฎาคมถึ ง เดื อ นสิ ง หาคม นั ก ศึ ก ษาแคนาดาส ว นใหญ จ ะไม นิ ย มเรี ย นในภาคฤดู ร อ น
เพราะเปนชวงหยุดภาคฤดูรอน
ระยะเวลาการศึกษาในแตละหลักสูตร
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Bachelor ’s degree)
โดยปกติใชเวลาในการศึกษาประมาณ 3 - 5 ป ในแคนาดาจะมีหลักสูตรปริญญา
ตรีอยู 2 ประเภท คือ
- General Pass Degrees และ
- Honours Degrees ในหลั ก สู ต ร Honours Degrees นี้ นั ก ศึ ก ษาจะต อ งเรี ย น
เพื่อใหมีหนวยกิตมากกวาหลักสูตรสอบ General Pass Degrees และจะตองเขียนวิทยานิพนธ
ดวย หากนั ก ศึ ก ษาจะศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริญ ญาโทควรเรีย นในหลั ก สู ต รประเภท Honours
Degrees
ในมหาวิท ยาลั ยบางแห งการเรียนหลั ก สู ต รปริญ ญาตรีป ระเภท Pass Degrees
ใช เวลาเพี ย ง 3 ป และหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ป ระเภท Honours ใช เวลาในการศึ ก ษา 4 ป
แต ใ นมหาวิ ท ยาลั ย บางแห งหลั ก สู ต รทั้ ง 2 ประเภท จะใช เวลาในการศึ ก ษามากกว า 5 ป
จะเป นหลักสูตรวิชาชีพซึ่งจะตองมีการฝกงาน โดยการรวมมือกัน ระหวางมหาวิท ยาลัยและ
หนวยงานที่ นั กศึกษาจะไปฝกงาน สํ าหรับ หลักสู ตรที่ จําเปน ตองฝก งานคือ หลัก สู ตรบัญ ชี
สถาปตยกรรมศาสตร และวิศวกรรมศาสตร
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2. หลักสูตรปริญญาโท (Master ’s degree)
มี ร ะยะเวลาในการศึ ก ษา 1 ป ค รึ่ งถึ ง 2 ป ขึ้ น อยู กั บ สถาบั น และขึ้ น อยู กั บ ว า
นั ก ศึ ก ษาจะต อ งเรี ย นวิ ช าพื้ น ฐานของแต ล ะหลั ก สู ต รและต อ งสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) หรืออาจตองทําวิจัยหรือเขียนรายงานวิทยานิพนธ หรืออาจทั้ง
เรียนวิช าพื้ น ฐานของแตล ะหลัก สู ตรพรอมทั้ งเขี ยนวิท ยานิ พ นธดวยก็ ได และงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธนี้สามารถนําไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอกไดดวย
3. หลักสูตรปริญญาเอก (Doctoral หรือ Ph.D. Degree)
ใชเวลาในการศึกษาอยางนอย 2 ป ตอจากปริญญาโท หรือ 3 ป ตอจากปริญญาตรี
แตอยางไรก็ตาม นักศึกษาตองใชเวลาเฉลี่ยอยางนอย 3 - 5 ป หลังจากจบปริญญาโท หลักสูตร
ปริญ ญาเอกนี้จะประกอบดวยวิชาพื้นฐาน การรวมสัมมนาทางวิชาการ การคนควางานวิจัย
การเขียนรายงานวิชาการ การนําเสนอ และการเขียนวิทยานิพนธ เปนตน
4. การศึกษาภาคปฏิบัติ (Co-op Education)
การศึ ก ษาภาคปฏิ บั ติ ห รื อ การฝ ก งานเป น ส ว นหนึ่ ง ของระบบการศึ ก ษา
โดยสถาบั นการศึกษาไดรวมมื อกับสถานประกอบการทางธุรกิ จตาง ๆ ซึ่ งจะเป ดโอกาสให
นักศึกษาไดปฏิบัติงานจริง เพราะหากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวแตขาดประสบการณในการ
ทํางานอาจทําใหหางานทําไดยาก ดังนั้น เพื่อแกปญหานี้สถาบันการศึกษาตาง ๆ จึงมีหลักสูตร
การฝกปฏิบัติงานในหลายสาขา ดังนั้น นักศึกษาจึงตองเรียนในหลักสูตรภาคปฏิบัติในสาขาวิชา
ที่ ต นเรี ย นอยู ระยะเวลาในการฝ ก งานประมาณ 2 ภาคการศึ ก ษาก อ นที่ จ ะไปทํ างานตามที่
ทางมหาวิทยาลัยจัดไว และจะใชเวลาประมาณ 3 - 4 ภาคการศึกษา ฝกงานในหลักสูตร 5 ป
ของระดับปริญญาตรีกอนที่จะสําเร็จการศึกษา

2. การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูสําเร็จการศึกษา
จากประเทศแคนาดา
ก.พ. จะพิ จ ารณารั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ผู สํ าเร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาของ
ประเทศแคนาดาที่ศึกษาดวยวิธีการศึกษาตามหลักสูตรปกติ (full time) ใหบรรจุเขารับราชการ
เปนขาราชการพลเรือนในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนเทากับผูมีคุณวุฒิระดับเดียวกันกับคุณวุฒิในประเทศดังนี้
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1. ผูมีคุ ณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาต าง ๆ (Bachelor’s degree) ยกเว นสาขาเภสั ช ศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และสัตวแพทยศาสตร จะไดรับการ
พิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด
วาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.3
ขั้น 7,260 บาท
2. ผู มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทสาขาต า ง ๆ (Master’s degree) ยกเว น เภสั ช ศาสตร
สาขาสถาปตยกรรมศาสตร แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และสัตวแพทยศาสตร จะไดรับ
การพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ.
กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท
3. ผู มี พื้ น ความรู ป ริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต ร 5 ป เช น สาขาวิ ช าเภสั ช ศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร และไดรับคุณ วุฒิ ปริญ ญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพิ่ มขึ้น จะไดรับ
การพิจารณาคุณ วุฒิ ให บ รรจุเขารับ ราชการเปน ขาราชการพลเรือนสามั ญ ในตําแหน งที่ ก.พ.
กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ขั้น 9,760 บาท
4. ผูมีพื้นความรูปริญญาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และสัตวแพทยศาสตร ไดรับ
ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ เวชกรรมจากแพทยสภาหรือทั น ตแพทยสภา และได รับ คุณ วุฒิ
ปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ขั้น 10,200 บาท
5. ผู มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก (Doctoral’s degree) ยกเว น ผู มี พื้ น ความรู ป ริ ญ ญา
แพทยศาสตร ทั น ตแพทยศาสตร สั ต วแพทยศาสตร จะได รับ การพิ จารณาคุ ณ วุฒิ ให บรรจุ
เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,000 บาท
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6. ผูมีพื้นความรูปริญ ญาแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาหรือทันตแพทยสภา และไดรับคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน
สามั ญ ในตํ าแหน งที่ ก.พ. กํ าหนดวาคุ ณวุฒิ ดั งกลาวเป นคุณสมบั ติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหน งได
ในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ขั้น 12,530 บาท
ตารางสรุปการพิจารณาคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาจากประเทศแคนาดา
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี (Bachelor’s degree)
(ยกเวนสาขาเภสัช สถาปตย แพทย ทันตแพทย
สัตวแพทย)

อัตราเงินเดือน
อันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท

ปริญญาโท (Master’s degree)
ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ป + ปริญญาโท ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ
ปริญญาแพทย ทันตแพทย สัตวแพทย + ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ + ปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ปริญญาเอก (Doctoral’s degree)
ปริญญาแพทย ทันตแพทย สัตวแพทย + ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ + ปริญญาเอก

อันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท
อันดับ ท.4 ขั้น 9,760 บาท
อันดับ ท.4 ขั้น 10,200 บาท
อันดับ ท.5 ขั้น 12,000 บาท
อันดับ ท.5 ขั้น 12,530 บาท
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3. รายชื่อสถาบันการศึกษาของประเทศแคนาดา *
A
Acadia University
Alberta College of Art and Design
Algoma University College
Algonquin College of Applied Arts and Technology
Assiniboine Community College
Assumption University
Athabasca University
Atlantic School of Theology
Aurora College

B
Banff Centre for Continuing Education
BC Open College
BC Open University
Bishop's University
Bow Valley College
Brandon University
Brescia University College
Briercrest College
British Columbia Institute of Technology (BCIT)
Brock University

*

รายชื่อสถาบันการศึกษา อางอิงจากเว็บไซดของ Canadian Information Centre for International Credentials

44

C
Cambrian College of Applied Arts and Technology
Camosun College
Campion College
Canadore College of Applied Arts and Technology
Capilano College
Carleton University
Carlton Trail Regional College
Cégep André-Laurendeau
Cégep Beauce-Appalaches
Cégep d'Ahuntsic
Cégep d'Alma
Cégep de Baie-Comeau
Cégep de Bois-de-Boulogne
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Drummondville
Cégep de Granby-Hauta-Yamaska
Cégep de Jonquière
Cégep de la Gaspésie et des Îles
Cégep de La Pocatière
Cégep de la région de l'amiante
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
Cégep de Lévis-Lauzon
Cégep de Limoilou
Cégep de l'Outaouais
Cégep de Maisonneuve
Cégep de Matane
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Cégep de Rimouski
Cégep de Rivière-du-Loup
Cégep de Rosemont
Cégep de Sainte-Foy
Cégep de Saint-Félicien
Cégep de Saint-Hyacinthe
Cégep de Saint-Jérôme
Cégep de Saint-Laurent
Cégep de Sept-Îles
Cégep de Sherbrooke
Cégep de Sorel-Tracy
Cégep de Trois-Rivières
Cégep de Valleyfield
Cégep de Victoriaville
Cégep du Vieux Montréal
Cégep Édouard-Montpetit
Cégep François-Xavier-Garneau
Cégep Gérald-Godin
Cégep Lionel-Groulx
Cégep Marie-Victorin
Cégep Montmorency
Cégep régional de Lanaudière
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Centennial College of Applied Arts and Technology
Central Pentecostal College
Centre for Nursing Studies

46
Champlain Regional College
Collège Boréal d'arts appliqués et de technologie
Collège d'Alfred
Collège d'arts appliqué et de technologie La Cité collégiale
Collège de Shawinigan
College of Emmanuel and St. Chad
College of New Caledonia
College of the North Atlantic
College of the Rockies
Collège universitaire de Saint-Boniface
Concordia University
Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning
Confederation College of Applied Arts and Technology
Conrad Grebel College
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec
Cumberland Regional College
Cypress Hills Regional College

D
Dalhousie University
Dawson College
Douglas College
Dumont Technical Institute
Durham College of Applied Arts and Technology
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E
École de technologie supérieure (Université du Québec)
École des hautes études commerciales
École nationale d'administration publique (Université du Québec)
École Polytechnique de Montréal
École technique et professionnelle (ETP) (Collège universitaire de Saint-Boniface)
Emily Carr Institute of Art and Design (ECIAD)
Emmanuel College of Victoria University

F
Fanshawe College of Applied Arts and Technology
First Nations University of Canada

G
Gabriel Dumont Institute of Native Studies and Applied Research
George Brown College of Applied Arts and Technology
Georgian College of Applied Arts and Technology
Grande Prairie Regional College
Grant MacEwan College

H
Heritage College
Holland College
Humber College Institute of Technology and Advanced Learning
Huntington University
Huron University College
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I
Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière
Institut de technologie agro-alimentaire, campus de Saint-Hyacinthe
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec
Institut national de la recherche scientifique (Université du Québec)
Institute of Indigenous Government

J
John Abbott College
Justice Institute of British Columbia

K
Keewatin Community College
Kemptville College (University of Guelph)
Keyano College
King's University College
Knox College
Kwantlen University College

L
Lakehead University
Lakeland College (Alberta)
Lakeland College (Saskatchewan)
Lambton College of Applied Arts and Technology
Langara College
Laurentian University
Lethbridge Community College
Loyalist College of Applied Arts and Technology
Luther College
Lutheran Theological Seminary

49

M
Macdonald College (McGill University)
Malaspina University-College
Marine Institute of Memorial University of Newfoundland
Maritime College of Forest Technology
McGill University
McMaster Divinity College
McMaster University
Medicine Hat College
Memorial University of Newfoundland
Michener Institute for Applied Health Sciences
Mohawk College of Applied Arts and Technology
Montreal Diocesan Theological College
Mount Allison University
Mount Royal College
Mount Saint Vincent University

N
New Brunswick Community College
Niagara College of Applied Arts and Technology
Nicola Valley Institute of Technology
Nipissing University
NorQuest College
North Island College
North West Regional College
Northern Alberta Institute of Technology (NAIT)
Northern College of Applied Arts and Technology
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Northern Lakes College
Northern Lights College
Northern Teacher Education Program/Northern Professional Access College
(NORTEP/NORPAC)
Northlands College
Northwest Community College
Nova Scotia Agricultural College
Nova Scotia College of Art and Design (NSCAD) (NSCAD University)
Nova Scotia Community College
Nunavut Arctic College

O
Okanagan University College
Olds College
Ontario College of Art and Design

P
Parkland Regional College
Portage College
Prairie West Regional College
Presbyterian College

Q
Queen's College
Queen's University

R
Red Deer College
Red River College of Applied Arts, Science and Technology
Regis College
Ridgetown College of Agricultural Technology
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Royal Military College of Canada
Royal Roads University
Ryerson University

S
Saint Mary's University
Saint Paul University
Saskatchewan Indian Institute of Technologies
Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology (SIAST)
Sault College of Applied Arts and Technology
Selkirk College
Seneca College of Applied Arts and Technology
Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning
Simon Fraser University
Sir Sandford Fleming College of Applied Arts and Technology
Sir Wilfred Grenfell College
Southeast Regional College
Southern Alberta Institute of Technology (SAIT)
St. Andrew's College (University of Manitoba)
St. Andrew's College (University of Saskatchewan)
St. Clair College of Applied Arts and Technology
St. Francis Xavier University
St. Jerome's University (University of Waterloo)
St. John's College
St. Lawrence College of Applied Arts and Technology
St. Paul's College
St. Peter's College
St. Thomas More College
St. Thomas University
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T
Télé-université (TÉLUQ) (Université du Québec)
Thornloe University
Trent University

U
United Theological College of Montreal
Université de Hearst
Université de Moncton
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) (Université du Québec)
Université du Québec à Montréal (UQAM) (Université du Québec)
Université du Québec à Rimouski (UQAR) (Université du Québec)
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) (Université du Québec)
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) (Université du Québec)
Université du Québec en Outaouais (UQO) (Université du Québec)
Université Laval
Université Sainte-Anne - Collège de l'Acadie
Université Sainte-Anne, Campus de Wellington
University College of Cape Breton
University College of the Cariboo
University College of the Fraser Valley
University of Alberta
University of British Columbia
University of Calgary
University of Guelph
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University of King's College
University of Lethbridge
University of Manitoba
University of New Brunswick
University of Northern British Columbia
University of Ontario Institute of Technology
University of Ottawa
University of Prince Edward Island
University of Regina
University of Saskatchewan
University of St. Michael's College
University of Sudbury
University of Toronto
University of Trinity College
University of Victoria
University of Waterloo
University of Western Ontario
University of Windsor
University of Winnipeg

V
Vancouver Community College
Vanier College
Victoria University

W
Wilfrid Laurier University
Wycliffe College
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Y
York University
Yukon College
Yukon Native Language Centre
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4. แหลงขอมูลอางอิง
เอกสารอางอิง
1. เอกสารประกอบการแนะแนวการศึ ก ษาต างประเทศ กลุ ม การศึ ก ษาและ
ฝกอบรมในตางประเทศ สํานักงาน ก.พ. 2546
2. ศู น ย ห ลั ก สู ต รและคุ ณ วุ ฒิ สํ านั ก พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลภาครั ฐ .
คู มื อ การพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสหรั ฐ อเมริ ก าและแคนาดา. กรุ ง เทพฯ :
สํานักงาน ก.พ. , 2542.
WEBSITE อางอิง
1. Canadian Information Centre for International Credentials (Centre d’
information canadien sur les diplomes internationaux) : www.cicic.ca
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5. แหลงขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาของประเทศแคนาดาทางออนไลน
แหลงขอมูล
1. UNESCO

ชื่อเว็บไซด

ชื่อขอมูล

www.unesco.org/iau Higher Education Linkes คลิก
Higher Education Systems คลิก

2. Canadian Information www.cicic.ca
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