การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน
ของผู้สําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
1. ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริ กา
2. การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริ กา
3. การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากสหรัฐอเมริ กา
- การพิจารณารับรองคุณวุฒิของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากสหรัฐอเมริ กา
- การกําหนดอัตราเงินเดือนของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากสหรัฐอเมริ กา
- ข้อยกเว้นบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
4. วิธีการและขั้นตอนการใช้หนังสื อ Accredited Institutions of Postsecondary Education
5. แหล่งข้อมูลอ้างอิง
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การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน
ของผู้สําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
1. ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา
การศึกษาของสหรัฐอเมริกา แบ่ งออกเป็ น 3 ระดับใหญ่ ๆ 1 คือ
1. ระดับประถมและมัธยมศึกษา (Elementary and Secondary Education)
2. ระดับอาชีวศึกษา (Vocational Education)
3. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)
ระดับประถมและมัธยมศึกษา (Elementary and Secondary Education)
สหรัฐอเมริ กาได้กาํ หนดระบบการศึกษาที่ต่าํ กว่าระดับอุดมศึกษา คือ การศึกษา
ในชั้นประถมศึกษากับมัธยมศึกษา รวม 12 ชั้น หรื อ 12 ปี เท่ากับการศึกษาในประเทศไทย
เป็ นการศึกษาที่อาํ นวยประโยชน์แก่ทุกคนเพราะเป็ นการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้มีความเสมอภาคในโอกาสที่ จะศึ กษาหาความรู้ และ
พัฒ นาตนเองให้มี ค วามก้า วหน้า สู ง สุ ด เท่ า ที่ จ ะทํา ได้ โดยอเมริ ก าถื อ ว่า การศึ ก ษาเป็ นสิ ท ธิ
ของบุคคลโดยเฉพาะ แต่เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งบริ การไปยังประชาชนทั้งประเทศให้มีการศึกษาในระดับ
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถและระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคลด้วย
การศึ ก ษาในระดับ ประถมและมัธ ยมศึ ก ษาที่ มี ร ะยะเวลาศึ ก ษา 12 ปี นั้น
แบ่งออกเป็ นแบบต่าง ๆ 3 แบบ คือ
แบบที่ 1 ระดับประถม เริ่ มตั้งแต่ Grade 1-8 ใช้เวลาศึกษา 8 ปี
ระดับมัธยม เริ่ มตั้งแต่ Grade 9-12 ใช้เวลาศึกษา 4 ปี
แบบที่ 2 ระดับประถม เริ่ มตั้งแต่ Grade 1-6 ใช้เวลาศึกษา 6 ปี
ระดับมัธยม เริ่ มตั้งแต่ Grade 7-12 ใช้เวลาศึกษา 6 ปี
แบบที่ 3 ระดับประถม เริ่ มตั้งแต่ Grade 1-6 ใช้เวลาศึกษา 6 ปี
ระดับมัธยม เริ่ มตั้งแต่ Grade 7-9 ใช้เวลาศึกษา 3 ปี
เรี ยกว่า Junior High และ Grade 10-12 ใช้เวลาศึกษา 3 ปี
เรี ยกว่า Senior High
1

= เอกสารอ้างอิง 1
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โรงเรี ยนในระดับประถมและมัธยมศึกษานี้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
- โรงเรี ยนที่เป็ นของรัฐ (Public School)
- โรงเรี ยนที่เป็ นของเอกชน (Private School)
ระดับอาชีวศึกษา (Vocational Education)
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาต่อจากระดับสามัญ แต่หลักสู ตร
เน้นหนักไปทางวิชาชีพ เป็ นต้นว่า เลขานุการ ซ่อมเครื่ องยนต์ วิชาถ่ายภาพ หรื อวิชาการพิมพ์
ฯลฯ การศึกษาระดับนี้เป็ นการศึกษาที่อาจต่อเนื่ องจาก Grade 10 หรื อ Grade 12 ก็ได้ แล้วแต่
โรงเรี ยนสําหรับวิชาชีพนั้น ๆ จะกําหนด
ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)
การศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาที่ต่อจากระดับ High School
(Grade 12 หรื อเทียบเท่า ม.ศ. 5 , ม.6) และเป็ นการศึกษาเพื่อประกาศนี ยบัตร อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี โท เอก หรื อปริ ญญาทางวิชาชี พสาขาต่าง ๆ เป็ นต้น แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท
ได้ดงั นี้
1. ระดับอนุปริ ญญา (Junior College) หลักสู ตร 2 ปี เมื่อเรี ยนสําเร็ จแล้ว
จะได้รับอนุปริ ญญา (Associate Degree) Junior College มีระบบการสอนที่แบ่งเป็ น 2 program
ซึ่ งอาจรวมกันอยูใ่ น Junior College เดียวกันหรื อแยกก็ได้ คือ
แบบที่ 1 Transferable Program มีระบบการเรี ยนเหมือน 2 ปี แรก
ของมหาวิทยาลัยที่ มีหลักสู ตร 4 ปี วิชาที่ ศึกษาเป็ นวิชาทัว่ ๆ ไปในทาง Liberal Arts
หรื อ Science ผูท้ ี่จบจาก Junior College ประเภทนี้ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในปี ที่ 3
ของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อไปจนจบหลักสู ตรปริ ญญาตรี ได้
แบบที่ 2 Occupational หรื อ Terminal Program เป็ นการเรี ยนสําหรับผูท้ ี่
ไม่มีทุนทรัพย์ หรื อสติปัญญาพอที่จะศึกษาต่อไปจนจบปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัยได้ ฉะนั้น
จึงเป็ นหลักสู ตรที่เน้นหนักไปในทางวิชาชี พ ซึ่ งเมื่อจบหลักสู ตร 2 ปี ของ Junior College
ประเภทนี้แล้วจะได้รับอนุปริ ญญาและสามารถประกอบวิชาชีพได้ทนั ที
Junior College ทั้ง 2 แบบนี้ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
ตามที่มาของเงินทุนที่ใช้บริ หารวิทยาลัยดังนี้
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- Junior College ของรัฐโดยปกติหมายถึงวิทยาลัยประจําท้องถิ่น
ซึ่ งเรี ยกว่า City หรื อ Community College
- Junior College ของเอกชน (Private) และ
- Junior College ภายใต้อุปการะของศาสนา
2. วิทยาลัย (College) มีหลักสู ตร 4 ปี ให้ปริ ญญาตรี Arts หรื อ Sciences
มีคณะ (Department) ซึ่งเปิ ดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์
การศึกษา เป็ นต้น บางแห่งมีการเปิ ดสอนระดับปริ ญญาโทด้วย โดยทัว่ ไปวิทยาลัยมีมาตรฐาน
การศึกษาไม่แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัย (University) คือ สถาบันที่ประกอบด้วย College หรื อ School
ในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้ง Professional School และบัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School) ด้วย
เป็ นการศึ กษาที่ ได้รั บปริ ญญาตรี โท เอก หรื อปริ ญญาทางวิชาชี พ มี หลัก สู ตรการศึ กษา
ในระดับปริ ญญาตรี 4 - 5 ปี แล้วแต่สาขาวิชา หลักสู ตรปริ ญญาโท 1 - 2 ปี และหลักสู ตร
ปริ ญญาเอก 3 ปี เป็ นอย่างน้อย
4. สถาบันเทคโนโลยี (Institute of Technology) เป็ นสถาบันที่ทาํ การสอน
เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ Technology มีการสอนในระดับปริ ญญาตรี โท และเอก
เช่น Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) หรื อ California Institute of Technology
เป็ นต้น
5. Professional School เป็ นสถาบันเอกชนที่เปิ ดสอนในสาขาวิชาชีพ เช่น
แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ ดนตรี และศิ ลปะ เป็ นต้น
มีหลักสู ตร 3 - 7 ปี แล้วแต่สาขาวิชา
ส่ วนประเภทของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษานี้ ก็แบ่งตามที่มาของเงินทุน
เหมือน Junior College คือ
1. วิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยของรัฐ (State College or University)
2. วิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยของเอกชน (Private College or University)
ซึ่ งรวมถึงสถาบันการศึกษาที่อยูใ่ นความอุปการะของศาสนาด้วย
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2. การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา
โดยที่ ระบบการศึ กษาในระดับ อุดมศึ กษาของสหรั ฐอเมริ กาไม่ ได้ด าํ เนิ นการ
โดยตรงจากรัฐบาลกลาง มลรัฐแต่ละรัฐเป็ นผูว้ างนโยบาย เงื่อนไขและกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่า
ในการจัด ตั้ง สถาบัน การศึ ก ษาภายในรั ฐ นั้น ๆ เอง ซึ่ งเป็ นความรั บ ผิ ด ชอบที่ ก ํา หนดไว้
เป็ นกฎหมายในแต่ละรัฐ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริ กาจึงมีความแตกต่าง
กัน มากในคุ ณลัก ษณะคุ ณภาพของการจัด การศึ ก ษา รวมทั้งมาตรฐานการศึ ก ษาของแต่ ล ะ
มหาวิ ท ยาลัย ในแต่ ล ะรั ฐ อาจแตกต่ า งกัน ได้ เพื่ อ เป็ นหลัก ประกัน คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน จึงได้มีการจัดตั้งสมาคมอิสระขึ้นมา
เพื่อควบคุมมาตรฐานการศึกษาในขั้นอุดมศึกษาของรัฐต่าง ๆ เรี ยกว่า The Council for Higher
Education Accreditation (CHEA) อันเป็ นองค์กรเอกชนที่ไม่ข้ ึนกับรัฐบาล และไม่ใช่องค์กร
ที่ดาํ เนิ นการเพื่อหวังผลกําไร (nonprofit) แต่จะทําหน้าที่ในด้านส่ งเสริ มมาตรฐานการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย โดยการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานสาขาวิชาชี พตามความสมัครใจ
ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งการรับรองวิทยฐานะดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
การรับรองวิทยฐานะ แบ่งออกเป็ น 2 อย่าง คือ
1. การรับรองวิทยฐานะสถาบัน (Institutional Accreditation หรื อ Inst. Acc.)
2. การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ (Professional Accreditation หรื อ Prof. Acc.)
การรับรองวิทยฐานะสถาบัน (Inst. Acc.)
ดําเนิ นการโดยสมาคมรับรองวิทยฐานะสถาบันระดับภูมิภาค (Regional Institutional
Accrediting Bodies)
และองค์กรอื่น ๆ ที่ รับรองสถาบันการศึ กษาที่มีลกั ษณะพิเศษ
สําหรับองค์กรที่รับรองวิทยฐานะสถาบันที่ ก.พ. อ้างอิงนั้น เป็ นสมาคมรับรองวิทยฐานะสถาบัน
ระดับภูมิภาค 6 สมาคม และองค์กรระดับชาติ (National Institutional Accrediting Bodies)
อีก 2 องค์กร ได้แก่
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1. Middle State Association of Colleges and Schools,Commission on Higher
Education (MSA) 2 : ทําหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในรัฐ Delaware, District of
Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands
ซึ่ งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.msche.org 3 หัวข้อ Members & Candidates : Directory
2. Northwest Commission on Colleges and Universities (NASC) 4 : ทําหน้าที่
รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในรัฐ Alaska, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah,
Washington ซึ่ งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.nwccu.org5 หัวข้อ Directory of Institutions
3. North Central Association of Colleges and Schools, The Higher Learning
Commission (NCA) 6 : ทําหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในรัฐ Arizona, Arkansas,
Colorado, IIIinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, New Mexico,
Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, West Virginia, Wisconsin,
Wyoming ซึ่ งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.ncahigherlearningcommission.org 7 หัวข้อ
Directory of Institutions
4. New England Association of Schools and Colleges (NEASC)8 : ทําหน้าที่
รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในรัฐ Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire,
Rhode Island, Vermont ซึ่ งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.neasc.org9 หัวข้อ CIHE
(Institutions of Higher Education) : Accredited and Candidate Institutions
5. Southern Association of Colleges and Schools (SACS) 10 : ทําหน้าที่
รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในรัฐ Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana,
Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia ซึ่ งสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ที่ www.sacscoc.org 11 หัวข้อ 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
หรื อ Accreditation Actions taken December 8, 2003
2

= เอกสารอ้างอิง 2

5

= website อ้างอิง 2

8

= เอกสารอ้างอิง 2

3

= website อ้างอิง 1

6

= เอกสารอ้างอิง 2

9

= website อ้างอิง 4

4

= เอกสารอ้างอิง 2

7

= website อ้างอิง 3

10

= เอกสารอ้างอิง 2

11

= website อ้างอิง 6
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6. Western Association of Schools and Colleges (WASC) 12 : ทําหน้าที่รับรอง
วิทยฐานะสถาบันการศึกษาในรัฐ California, Hawaii, Guam ซึ่ งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่
www.wascweb.org 13 หัวข้อ The Senior College Commission : Directory หรื อ Accreditation
7. Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS) 14 :
ทําหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาของเอกชนที่เปิ ดสอนด้านธุรกิจ สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ที่ www.acics.org 15 หัวข้อ Resources : School Directory
8. Accrediting Commission of Career Schools and Colleges of Technology
(ACCSCT) 16 : ทําหน้าที่รับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาของเอกชนที่เปิ ดสอนด้านการค้า
และด้านเทคนิค สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.accsct.org 17 หัวข้อ Resources : Directory :
School Directory
หมายเหตุ สถาบันการศึกษาใดในสหรัฐอเมริ กาที่อยูใ่ นสถานภาพการรับรองแบบ Candidate
ถือว่าสถาบันการศึกษานั้น ๆ ยังไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน
การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ (Prof. Acc.) 18
เป็ นการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพต่าง ๆ โดยสมาคมวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาชีพ
ก.พ. กําหนดให้ผมู ้ ีคุณวุฒิในวิชาชีพ 21 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชุมชน
ต้องจบจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ ได้แก่ 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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= เอกสารอ้างอิง 2

14

= เอกสารอ้างอิง 2

16

= เอกสารอ้างอิง 2

18

= เอกสารอ้างอิง 1

13

= website อ้างอิง 7

15

= website อ้างอิง 8

17

= website อ้างอิง 9

19

= เอกสารอ้างอิง 2
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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 การตรวจสอบรายชื่ อสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน หรื อ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรั บรองวิทยฐานะสาขาวิชาชี พ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จาก
website ของแต่ละสมาคมดังที่กล่าวข้างต้น

20

3. การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนของผู้สําเร็จการศึกษา
จากสหรัฐอเมริกา
การตรวจสอบว่าคุณวุฒิจากสถาบันใดที่ ก.พ. รับรองให้บรรจุเข้ารับราชการ
เป็ นข้าราชการพลเรื อนได้หรื อไม่น้ นั สามารถตรวจสอบจากหนังสื อ Accredited Institutions of
Postsecondary Education ตามปี ที่ผนู้ ้ นั สําเร็ จการศึกษา ซึ่ งหนังสื อดังกล่าวจัดพิมพ์เป็ นรายปี
โดย American Council on Education และสามารถสั่งซื้ อได้ที่ Praeger Publishers, 88 Post Road
West, Westport, Connecticut 06881-5007 (203) 226-3571 หรื อ (800) 225-5800 หรื อจะสมัคร
เป็ นสมาชิกแบบ Standing member เพื่อที่จะให้สาํ นักพิมพ์หนังสื อจัดส่ งหนังสื อนี้ ให้เป็ น
ประจําต่อเนื่ องก็ได้ สําหรับวิธีการขั้นตอนการใช้หนังสื อดังกล่าวในการตรวจสอบคุณวุฒิได้
อธิบายรายละเอียดไว้ในหน้า 27
การพิจารณารับรองคุณวุฒขิ องผู้สําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา 20
โดยหลักการ ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรั ฐบาลประเทศนั้น ๆ ให้บรรจุเข้ารับราชการได้
แต่สําหรับสหรัฐอเมริ กา รัฐบาลมิได้เป็ นผูท้ าํ หน้าที่รับรองวิทยฐานะโดยตรง แต่จะดําเนิ นการ
โดยสมาคมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ก.พ. กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณวุฒิ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากสหรัฐอเมริ กาไว้ดงั นี้
1. ต้องเป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับ Inst. Acc. และ/หรื อ
ได้รับ Prof. Acc. เท่านั้น คือ
- ต้องสําเร็ จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้ Inst. Acc. หรื อ
- หากมีคุณวุฒิใน 21 สาขาวิชาที่ ก.พ. กําหนดว่าต้องได้รับ Prof. Acc. ก็จะ
ต้องสําเร็ จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับ Inst. Acc. และ/หรื อ
ได้รับ Prof. Acc.
2. ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้ Inst. Acc. และ Prof. Acc.
ก.พ. จะไม่รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการ
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3. ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในสาขาวิชาชี พที่ตอ้ งได้รับ Prof. Acc. 21 สาขาวิชา
แต่สถาบันการศึกษานั้นได้รับ Inst. Acc. เพียงอย่างเดียว จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิต่าํ กว่าผูท้ ี่
สําเร็ จการศึกษาที่ได้รับทั้ง Inst. Acc. และ Prof. Acc
4. สถาบันการศึกษาใดที่ได้รับ Prof. Acc. สาขาใด แม้จะเป็ นเพียงระดับเดียว
ก็อนุโลมให้ถือว่าได้รับ Prof. Acc. ทุกระดับ ตัวอย่างเช่น University of San Francisco ได้รับ
Prof. Acc. สาขา Nursing ในระดับปริ ญญาตรี (B) เพียงระดับเดียวก็อนุโลมว่าได้รับ Prof. Acc.
สาขา Nursing ในทุกระดับ
การกําหนดอัตราเงินเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
การกํา หนดอัต ราเงิ น เดื อ นผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาจากสหรั ฐ อเมริ ก ามี ห ลัก เกณฑ์
และเงื่อนไขดังนี้
1. ระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรปริ ญญาตรี ในสหรั ฐอเมริ กา โดยปกติ ก าํ หนด
หลักสูตรไว้ 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ก.พ. กําหนดอัตราเงินเดือนไว้ดงั นี้
1.1 ปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี สาขาวิชาทัว่ ๆ ไป
- กรณี ที่ไม่ตอ้ งดู Prof. Acc. สาขาวิชา และสถาบันได้รับ Inst. Acc.
จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารั บราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญได้ในอัตรา
เงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท
- กรณี ที่ตอ้ งดู Prof. Acc. สาขาวิชา และสถาบันได้รับ Prof. Acc.
(ไม่วา่ จะได้รับ Inst. Acc หรื อไม่ก็ตาม) จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการ
เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท
- กรณี ที่ตอ้ งดู Prof. Acc. สาขาวิชา และสถาบันได้รับเฉพาะ Inst. Acc.
แต่ไม่ได้รับ Prof. Acc. จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการ
พลเรื อนสามัญได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท. 3 ขั้น 6,560 บาท
1.2 ปริ ญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
- กรณี ที่สถาบันได้รับ Prof. Acc. (ไม่วา่ จะได้รับ Inst. Acc. หรื อไม่ก็ตาม)
จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารั บราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญได้ในอัตรา
เงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ขั้น 7,960 บาท
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- กรณี สถาบันได้รับเฉพาะ Inst. Acc. แต่ไม่ได้รับ Prof. Acc จะได้รับ
การพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญได้ในอัตราเงินเดือน
ไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ขั้น 7,260 บาท
อนึ่ ง กรณี คุณวุฒิปริ ญญา Doctor of Pharmacy จากสถาบันการศึกษา
ที่ได้รับ Prof.Acc. (ไม่ว่าจะได้รับ Inst. Acc. หรื อไม่ก็ตาม) อาจบรรจุเข้ารับราชการเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนสามัญได้ในตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนดว่าคุณวุฒิดงั กล่าวเป็ นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท
1.3 ปริ ญญาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
หลักสู ตรปริ ญญาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ในสหรัฐอเมริ กา
โดยปกติ กาํ หนดหลักสู ตรการศึ กษาไว้ 4 ปี ต่ อจากผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ซึ่ งมี
หลักสูตรการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ขึ้นไป
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาปริ ญญาแพทยศาสตร์ หรื อปริ ญญาทันตแพทยศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับ Prof. Acc. สาขาแพทยศาสตร์ หรื อ Prof. Acc. สาขาทันตแพทยศาสตร์
(ไม่วา่ จะได้รับ Inst. Acc. หรื อไม่ก็ตาม) และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภาหรื อทันตแพทยสภา จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารั บราชการเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนสามัญได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท. 4 ขั้น 9,320 บาท
2. ระดับปริ ญญาโท หลักสู ตรปริ ญญาโทในสหรั ฐอเมริ กา โดยปกติ กาํ หนด
หลักสู ตรการศึกษาไว้ 1 - 2 ปี ต่อจากปริ ญญาตรี หรื อประมาณ 30 หน่วยกิตขึ้นไปในระบบ
semester หรื อประมาณ 45 หน่วยกิตขึ้นไปในระบบ quarter ก.พ. กําหนดอัตราเงินเดือนไว้ดงั นี้
2.1 ปริ ญญาโทสาขาวิชาทัว่ ๆ ไป
- กรณี ไม่ตอ้ งดู Prof. Acc. สาขาวิชา และสถาบันได้รับ Inst. Acc. จะได้รับ
การพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญได้ในอัตราเงินเดือน
ไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท
- กรณี ตอ้ งดู Prof. Acc. สาขาวิชา และสถาบันได้รับ Prof. Acc. (ไม่วา่
จะได้รับ Inst. Acc. หรื อไม่ก็ตาม) จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนสามัญได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท

23

- กรณี ตอ้ งดู Prof. Acc. สาขาวิชา และสถาบันได้รับ Inst. Acc. แต่ไม่ได้รับ
Prof. Acc. จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญได้
ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ขั้น 8,020 บาท
2.2 ปริ ญญาโทสาขาเภสัชศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์
- กรณี สถาบันได้รับ Prof. Acc. (ไม่วา่ จะได้รับ Inst. Acc. หรื อไม่กต็ าม)
จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารั บราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญได้ในอัตรา
เงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ขั้น 9,760 บาท
- กรณี สถาบันได้รับเฉพาะ Inst. Acc. แต่ไม่ได้รับ Prof. Acc. จะได้รับ
การพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญได้ในอัตราเงินเดือน
ไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท
2.3 ผูม้ ีพ้ืนปริ ญญาตรี หลักสู ตร 5 ปี หรื อแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
และสัตวแพทยศาสตร์
- ผูม้ ี พ้ื น ความรู ้ ป ริ ญ ญาตรี ห ลัก สู ต ร 5 ปี เช่ น สาขาเภสั ช ศาสตร์
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ และได้รับคุณวุฒิปริ ญญาโทในสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้องเพิ่มขึ้ น จะได้รับ
การพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุ เข้ารั บราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญในตําแหน่ งที่ ก.พ.
กําหนดว่าคุณวุฒิดงั กล่าวเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่า
อันดับ ท.4 ขั้น 9,760 บาท
- ผูม้ ีพ้ืนความรู้ปริ ญญาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาหรื อทันตแพทยสภา และได้รับคุณวุฒิ
ปริ ญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการ
เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญในตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนดว่าคุณวุฒิดงั กล่าวเป็ นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ขั้น 10,200 บาท
3. ระดับปริญญาเอก หลักสู ตรปริ ญญาเอกในสหรัฐอเมริ กา ปกติกาํ หนด
หลักสู ตรไว้ประมาณ 3 ปี ต่อจากปริ ญญาโท ก.พ. กําหนดอัตราเงินเดือนไว้ดงั นี้
- กรณี ไม่ตอ้ งดู Prof. Acc. สาขาวิชา และสถาบันได้รับ Inst. Acc. จะได้รับ
การพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญได้ในอัตราเงินเดือน
ไม่สูงกว่าอันดับ ท.5 ขั้น 12,000 บาท
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- กรณี ตอ้ งดู Prof. Acc. สาขาวิชา และสถาบันได้รับ Prof. Acc. (ไม่วา่ จะ
ได้รับ Inst. Acc. หรื อไม่ก็ตาม) จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนสามัญได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.5 ขั้น 12,000 บาท
- กรณี ตอ้ งดู Prof. Acc. สาขาวิชา และสถาบันได้รับเฉพาะ Inst. Acc.
จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารั บราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญได้ในอัตรา
เงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.5 ขั้น 10,920 บาท
- ผูม้ ีพ้ืนความรู้ปริ ญญาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาหรื อทันตแพทยสภา และได้รับคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกเพิ่มขึ้น จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อน
สามัญในตําแหน่ งที่ ก.พ. กําหนดว่าคุณวุฒิดงั กล่าวเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรั บตําแหน่ งได้
ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.5 ขั้น 12,530 บาท
ข้ อยกเว้ นบางประการเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ การพิจารณาคุณวุฒิ
นอกจากหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาข้า งต้น แล้ ว ยัง มี เ งื่ อ นไขข้อ ยกเว้น หรื อ
ข้อพิจารณาพิเศษดังนี้
1. กรณีการพิจารณาคุณวุฒิ 21 สาขาวิชา
การพิจารณาคุณวุฒิผสู้ าํ เร็ จการศึกษาใน 21 สาขา ที่ ก.พ. กําหนดว่าต้อง
สําเร็ จการศึกษาจากสถาบันที่ได้รับ Prof. Acc. ดังกล่าวแล้วข้างต้น หากได้ตรวจสอบแล้วว่า
สถาบันนั้นไม่ได้รับ Prof. Acc. ในสาขาวิชานั้น ๆ ก็ให้ดาํ เนิ นการตามที่กล่าวไว้ในส่ วนของ
การกําหนดอัตราเงินเดือนของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากสหรัฐอเมริ กา
2. กรณีการพิจารณาคุณวุฒทิ างการศึกษา (Teacher Education)
2.1 ในทางปฏิบตั ิมีขอ้ ยกเว้นสําหรั บบางมหาวิทยาลัยที่แม้จะไม่ได้รับการ
รับรองในสาขาวิชา Teacher Education ก็ได้รับการยกเว้นในเรื่ อง Prof. Acc. โดยให้พิจารณา
คุณวุฒิในระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ด้วย เช่น University
of Hawaii, University of California at Davis และ Cornell University
2.2 สาขาวิชา Art Education ไม่วา่ จะอยูใ่ น School of Art หรื อ School of Education
ถ้าสถาบันนั้นได้รับการรับรองในสาขาวิชา Art หรื อ Teacher Education สาขาใดสาขาหนึ่ ง
ให้ถือว่าได้รับ Prof. Acc. ในสาขาวิชา Art Education
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2.3 ปริ ญญาทาง Education ที่ไม่อยูใ่ นขอบข่ายการได้รับ Prof. Acc. ได้แก่
- Adult Education
- General Education
- Higher Education
- Comparative International Education
- History and Philosophy of Education
- Vacational Rehabilitation
- Cultural Foundation หรื อ Educational Foundation
- Teaching English as a second Language
- International Development Education
- Ph.D. in Education Planning
3. กรณีการพิจารณาคุณวุฒสิ าขาวิชา Computer Science
สาขาวิชา Computer Science ที่อยูใ่ น School of Business และมีวิชา Business
ในหลักสู ตรของปริ ญญานั้น ๆ มากกว่า 25% สําหรับปริ ญญาตรี และ50% สําหรับปริ ญญาโท
จะอยูใ่ นขอบข่ายของสาขาวิชา Business Administration
สาขาวิชา Computer Science ที่เกี่ยวข้องกับ Engineering ประเภท Hardware
เช่น (การออกแบบ Computer) เท่านั้น ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองของสมาคม ABET (Accreditation
Board for Engineering and Technology)
สาขาวิชา Computer Science ที่เป็ นวิชาเอกเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชา Business
และ Engineering ไม่อยูใ่ นขอบข่ายการรับรองของสมาคมทางวิชาชีพใด ๆ
4. กรณีการพิจารณาคุณวุฒสิ าขาวิชากฎหมาย
4.1 ปริ ญญา J.D. (Juris Doctor) หรื อ L.L.B. (Bachelor of Law) หลักสู ตร
3 ปี เป็ น first degree in Law กําหนดพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาว่าจะต้องสําเร็ จการศึกษาได้รับ
ปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี มาแล้ว ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาได้รับปริ ญญานี้ จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิ
ให้บรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญได้ในตําแหน่ งที่ ก.พ. กําหนดว่าคุณวุฒิ
ดัง กล่ า วเป็ นคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํา แหน่ ง ได้ใ นอัต ราเงิ น เดื อ นไม่ สู ง กว่ า อัน ดับ ท.4
ขั้น 8,870 บาท
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4.2 ปริ ญญา M.C.L. (Master of Comparative Law) และ L.L.M. (Master of
Laws) เป็ น advanced degree in Law ที่ศึกษาต่อจาก first degree in Law (L.L.B. หรื อ J.D.)
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี แม้วา่ M.C.L. หรื อ L.L.M. จะเป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท
ทางกฎหมายเหมือนกันแต่มีลกั ษณะที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
- หลักสู ตร M.C.L. นั้น สถานศึกษาส่ วนใหญ่จดั หลักสู ตรไว้สาํ หรับ
ชาวต่างชาติ เนื้ อหาในหลักสู ตรจะเน้นทางการศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายอเมริ กนั กับกฎหมาย
ในประเทศของผูศ้ ึกษาและกฎหมายระหว่างประเทศ หลักสูตร 1 ปี จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิ
ให้บรรจุเข้ารับราชการได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท
- หลักสู ตร L.L.M. ส่ วนใหญ่เป็ นหลักสู ตรสําหรับคนอเมริ กนั ที่ได้รับ
ปริ ญญา L.L.B. หรื อ J.D. จากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริ กาแล้ว แต่นกั เรี ยนไทยที่ได้รับ
ปริ ญ ญาตรี ท างกฎหมายโดยได้รั บ คะแนนสู ง ขั้น เกี ย รติ นิ ย ม ก็ อ าจจะได้รั บ การพิ จ ารณา
ให้เข้าศึกษาเพื่อรับปริ ญญา L.L.M. ได้เช่ นกัน หลักสู ตร L.L.M. มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ผูเ้ ข้าศึกษามีความรู้กว้างขวางในวิชากฎหมายเฉพาะอย่าง เช่น Federal Tax Law เป็ นต้น ก.พ.
พิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ขั้น 9,320 บาท
สําหรับผูท้ ี่เข้าศึกษาหลักสู ตร L.L.M. ตั้งแต่ภาค Fall 1996 (เดือน
กันยายน 2539) เป็ นต้นไป ก.พ. กําหนดให้บรรจุเข้ารับราชการได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่า
อันดับ ท.4 ขั้น 8,870 บาท
4.3 ปริ ญญา S.L.D. (Doctorate in Law) หรื อ J.S.D. (Doctor of Jurisdical
Science) เป็ นปริ ญญาสู งสุ ดทางกฎหมาย เป็ น Advanced Research Degree สําหรับผูป้ ระสงค์
จะศึกษาวิชากฎหมายมีหลักสูตร 2 - 4 ปี ต่อจาก L.L.B. หรื อ J.D. โดยไม่ตอ้ งศึกษา L.L.M. ก่อน
ผูจ้ บหลักสู ตรนี้จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ในตําแหน่ งที่ ก.พ. กําหนดว่าคุณวุฒิดงั กล่าวเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งได้ในอัตรา
เงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.5 ขั้น 12,000 บาท
หมายเหตุ คุณวุฒิปริ ญญา Master of Arts in Law and Diplomacy จาก The Fletcher
School of Law and Diplomacy, Tuft University บรรจุเข้ารับราชการได้ไม่สูงกว่าอันดับ ท.4
ขั้น 8,870 บาท
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5. กรณี ก ารพิ จ ารณาคุ ณ วุ ฒิ ผู้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ บั ต รเป็ นผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทาง
แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ จาก American Board ของสหรัฐอเมริกา
การศึ ก ษาอบรมเพื่ อ รั บ วุฒิ บ ัต รเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางแพทยศาสตร์
และทันตแพทยศาสตร์ ของสหรัฐอเมริ กา กําหนดระยะเวลาการศึกษาอบรมของแต่ละสาขาวิชา
ไว้แตกต่างกัน และกําหนดการสอบเพื่อรับวุฒิบตั รไว้เป็ นขั้นตอนดังนี้
5.1 Board Eligible หรื อ Board Approval หมายถึง ผูท้ ี่ผา่ นการศึกษาอบรม
ในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกําหนดและมีคุณสมบัติที่จะยืน่ ขอสอบ
5.2 Part I หมายถึง การสอบข้อเขียนตามที่หลักสู ตรกําหนด
5.3 Part II หมายถึง การสอบปากเปล่าตามที่หลักสู ตรกําหนด
วุฒบิ ัตรเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแพทยศาสตร์ ทีม่ ีหลักสู ตรการศึกษาอบรม 3 ปี
เป็ นหลักสู ตรศึ กษาอบรม 3 ปี ต่อจากผูม้ ี คุณวุฒิปริ ญญาแพทยศาสตรบัณฑิ ต
มีการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า (Part I และ Part II) จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุ
เข้ารั บราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญในตําแหน่ งที่ ก.พ. กําหนดว่าคุณวุฒิดงั กล่าว
เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.5 ขั้น 12,000 บาท
เช่น สาขา Internal Medicine, Pediatrics, Dermatology
สําหรับผูไ้ ด้รับวุฒิบตั รและฝึ กงานต่อในแขนงของ Subspecialty ในสาขา
ที่ตรงกับทาง Board กําหนดไว้และมีการสอบ จะพิจารณาให้ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่า
อันดับ ท.5 ขั้น 12,530 บาท
วุฒบิ ัตรเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแพทยศาสตร์ ทีม่ ีหลักสู ตรการศึกษาอบรม 4 ปี ขึน้ ไป
เป็ นหลักสู ตรศึกษาอบรม 4 ปี ขึ้นไป มีการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า (Part I
และ Part II) จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ในตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนดว่าคุณวุฒิดงั กล่าวเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งได้ในอัตรา
เงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.5 ขั้น 12,530 บาท เช่น สาขา Anesthesiology Surgery, Neurological,
Psychiatry and Neurology
สําหรับผูไ้ ด้รับวุฒิบตั รและฝึ กงานต่อในแขนงของ Subspecialty
ในสาขา
ที่ตรงกับทาง Board กําหนดไว้และมีการสอบ จะพิจารณาให้ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่า
อันดับ ท.5 ขั้น 12,530 บาท
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วุฒบิ ัตรเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทันตแพทยศาสตร์ จาก American Board

เป็ นหลักสูตรศึกษาอบรม 4 ปี ขึ้นไป มีการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า (Part I
และ Part II) ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้
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
ผูม้ ีพ้ืนความรู ้ปริ ญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับวุฒิบตั รเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
เฉพาะทางทันตแพทยศาสตร์ เพิ่มขึ้น จะได้รับการพิจารณาคุ ณวุฒิให้บรรจุ เข้ารั บราชการเป็ น
ข้าราชการพลเรื อนสามัญในตําแหน่ งที่ ก.พ. กําหนดว่าคุณวุฒิดงั กล่าวเป็ นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.5 ขั้น 12,530 บาท
6. กรณี ก ารพิจ ารณาคุ ณ วุฒิผู้ ได้ รั บ วุ ฒิบั ตรเป็ นผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางสาขา
เภสั ชศาสตร์ จาก Board of Pharmaceutical Specialties หรือ BPS
วุฒิบตั รเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางสาขาเภสัชศาสตร์ (Board Certified
Pharmacotherapy Specialist) เป็ นคุณวุฒิสูงสุ ดในสายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ เป็ นการศึกษาอบรม
เพื่ อ เป็ นผู ้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางสาขาเภสั ช ศาสตร์ โดยมี อ งค์ก รวิ ช าชี พ เป็ นผู ้ด ํา เนิ น การ
ควบคุมดูแลให้มีมาตรฐาน มีระยะเวลาในการศึกษาอบรม 3 - 7 ปี ต่อจากผูม้ ีคุณวุฒิปริ ญญา
เภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy) มีการทดสอบและประเมินความรู้เป็ นระยะ ๆ
มี ผลงานตี พิมพ์ในวารสาร เสนอผลงานวิจยั และสอบปากเปล่า (Oral
Examination)
กับคณะกรรมการ จะได้รับการพิจารณาคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารั บราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อน
สามัญในตําแหน่ งที่ ก.พ. กําหนดว่าคุณวุฒิดงั กล่าวเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งได้
ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.5 ขั้น 12,000 บาท
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4. วิธีการและขั้นตอนการใช้ หนังสื อ Accredited Institutions of Postsecondary
Education
วิ ธี การตรวจสอบรายชื่ อ ของสถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
สหรัฐอเมริ กา ตรวจสอบได้ตามรายชื่ออักษร A - Z จากหน้าสารบัญท้ายเล่มของหนังสื อ
สาระสําคัญของหนังสื อดังกล่าวแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ในส่ วนของสถาบัน
การศึ กษาที่ ได้รับการรั บรองในระดับอุดมศึ กษาและส่ วนของสถาบันการศึ กษาที่ ได้รับการ
รับรองในระดับตํ่ากว่าอุดมศึกษา
จากข้อมูลของแต่ละสถาบันที่ปรากฏในหนังสื อมีรายละเอียดดังนี้ 21
1 1

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)

2
4
5
7
9
10
11

12

21

= เอกสารอ้างอิง 3

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

3
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1. ชื่อของสถาบัน
2. สถานที่ต้ งั
3. ประเภทของสถาบัน (รัฐหรื อเอกชน)
4. ระบบการศึกษา
5. ระดับของคุณวุฒิที่ได้รับการรับรอง
6. จํานวนผูล้ งทะเบียนเรี ยน
7. ชื่อเว็บไซด์ของสถาบันการศึกษา
8. รู ปแบบของปี การศึกษา (เช่น semester หรื อ quarter)
9. หมายเลขโทรศัพท์
10. ชื่อของสมาคมที่เป็ นผูร้ ับรองสถาบันการศึกษานั้น ตามด้วยปี ที่ได้รับ
การรับรองครั้งแรก(หรื อปี ที่ได้สมัคร) / ปี ที่เริ่ มได้รับการรับรองใหม่
11. สาขาวิชาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสาขาวิชาชีพ (Prog. Acc.) จากองค์กร
วิชาชีพนั้น ๆ
12. วิทยาเขต
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็ นการตรวจสอบรายชื่ อสถาบันการศึ กษาทั้งหมด
ที่ได้รับการรั บรองจากหน่ วยงานในสหรั ฐอเมริ กา แต่สถาบันการศึกษาทั้งหมดที่ ปรากฏใน
หนังสื อดังกล่าวนั้นไม่ใช่ทุกสถาบันที่ ก.พ. รับรองให้ผูม้ ีคุณวุฒิจากสถาบันแห่ งนั้นบรรจุ
เข้ารั บราชการ แต่การตรวจสอบว่าผูม้ ี คุณวุฒิจากสถาบันใดที่ ก.พ.
รั บรองให้บรรจุ
เข้ารับราชการได้น้ นั ต้องตรวจสอบว่าสมาคมที่ให้การรับรองสถาบันนั้นเป็ นสมาคมหรื อองค์กร
ดังต่อไปนี้หรื อไม่ 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

= เอกสารอ้างอิง 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. แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
เอกสารอ้ างอิง
1. ศู น ย์ห ลัก สู ต รและคุ ณ วุฒิ สํา นัก พัฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลภาครั ฐ .
คู่มือการพิจารณาคุณวุฒิผูส้ ําเร็ จการศึ กษาจากสหรั ฐอเมริ กาและแคนาดา. กรุ งเทพฯ :
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 อ้ างอิง
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
8. Accrediting Council for Independent Colleges and Schools : www.acics.org
9. Accrediting Commission for Career Schools and Colleges of Technology :
www.accsct.org

