
การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือน
ของผูสําเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย

1.  ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
2.  การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูสําเร็จการศึกษา
     จากประเทศออสเตรเลีย
3.  รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย
4.  แหลงขอมูลอางอิง
5.  แหลงขอมูลอ่ืนๆ เกี่ยวกับการศึกษาของประเทศออสเตรเลียทางออนไลน
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การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูสําเร็จการศึกษา
จากประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย  ประกอบดวยรัฐ  6  รัฐ  และเขตปกครองตนเอง  2  มณฑล คือ   
รัฐ  New South Wales (NSW) เมืองหลวง  คือเมือง Sydney
รัฐ  Victoria (VIC) เมืองหลวง  คือเมือง Melbourne
รัฐ  Queensland (QLD) เมืองหลวง  คือเมือง Brisbane
รัฐ  Western Australia (WA) เมืองหลวง  คือเมือง Perth
รัฐ  South Australia (SA) เมืองหลวง  คือเมือง Adelaide
รัฐ  Tasmania (TAS) เมืองหลวง  คือเมือง Hobart
และ 2  มณฑล  คือ  Northern Territory (NT) เมืองหลวง  คือเมือง Darwin
Australian Capital Territory (ACT) เมืองหลวง คือเมือง Canberra

1.  ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียมี 4 ระดับ คือ อนุบาล  ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  การศึกษาภาคบังคับของออสเตรเลียเริ่มตั้งแตประถมศึกษา
ปที่ 1 - 10 (Year 1 - 10) รับผูมีอายุระหวาง 6 - 15 ป เขาศึกษา

ระดับอนุบาล (Pre-School)
เริ่มตั้งแตอายุ 3 - 5 ขวบ เปนการศึกษาโดยสมัครใจ ไมเนนวิชาการและการเรียน

ในหองเรียน

ระดับประถมศึกษา  (Primary School)
การศึกษาภาคบังคับจะเริ่มตั้งแตอายุ  6  ขวบ  สวนใหญจะเขาเรียนเมื่ออายุ 

5  ขวบ  ประถมศึกษาจึงเริ่มตั้งแต ป.1 – ป.6 (Year 1 - 6) บางรัฐมีถึงปที่ 7  วิชาที่สอนไดแก 
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษา  ศิลปะ  ดนตรี  สุขศึกษา  และมีวิชาศีลธรรมและศาสนา
เปนวิชาเลือก
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ระดับมัธยมศึกษา  (Secondary School)  แบงการศึกษาออกเปน 2 ระดับ
1.  มัธยมตน  (Junior Secondary)  เริ่มตั้งแตปที่ 7 - 10  และ
2.  มัธยมปลาย  (Senior Secondary)  เริ่มตั้งแตปที่ 11 – 12  เมื่อสําเร็จการศึกษา

แลวจะไดรับ  High School Certificate  เพื่อเตรียมตัวเขามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเทคนิค

ระดับอุดมศึกษา  (Tertiary Education)
สถาบันที่เปดสอนระดับอุดมศึกษา ไดแก วิทยาลัยเทคนิค และการศึกษาตอเนื่อง

หรือที่เรียกสั้น ๆ วา TAFE (Technical and Further Education)  และสถาบันการศึกษาชั้นสูง 
ซึ่งไดแก วิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยี  และมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาตอเนื่อง  (TAFE) TAFE  หรือ Technical and Further 
Education เปนสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่กระจายอยูทั่วภูมิภาคของประเทศ  เปนสถาบัน
การศึกษาและการฝกอบรมดานวิชาชีพ ปจจุบันสถาบันเทคนิคอาชีวศึกษาที่ใหญที่สุดและมี
ขอบเขตกวางขวางที่สุดในออสเตรเลียมีประมาณกวา 230 แหง หลักสูตรที่เปดสอนใน TAFE มี
ทั้งชางฝกหัด  ชางฝมือ  ชางฝมือชั้นสูง  ชางเทคนิค  ตลอดจนหลักสูตรพาณิชย  เกษตร   
วิทยาศาสตร  ฯลฯ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ระดับ คือ

1.  ประกาศนียบัตร (Certificate)  เปนหลักสูตรระยะสั้นประมาณ 1 ป รับจาก
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ year 10  เปนหลักสูตรวิชาชีพพ้ืนฐานเนนความรูในระดับปฏิบัติงาน 
ซึ่งผูสําเร็จหลักสูตรสามารถไปประกอบอาชีพได

2.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Advanced Certificate) หลกัสูตรประมาณ 1 - 2 ป 
รับจากผูสําเร็จการศึกษาในระดับ year 10  แลวแตสาขาวิชาและคุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
เนนความรูดานวิชาชีพทางเทคนิค

3.  ประกาศนยีบตัรชัน้สงู (Associate Diploma) หลกัสตูรประมาณ 2 ป รบัจาก
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ year 12 เปนหลักสูตรทั้งระดับปฏิบัติงานและวางแผน  เหมาะสําหรับ
ผูที่ตองการความกาวหนา

4.  อนุปริญญา (Diploma) หลักสูตรประมาณ 3 ป เปนหลักสูตรสูงสุดที่เปดสอน
ใน TAFE รับจากผูสําเร็จการศึกษาในระดับ year 12
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มหาวิทยาลัย  (University)

มหาวิทยาลัยสวนใหญของประเทศออสเตรเลียเปนมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 
แตก็มีบางมหาวิทยาลัยที่เปนของเอกชน  เชน  Bond University,  The University of Notre Dame 
Australia และ Melbourne University Private

สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลียสวนใหญเปดสอนตั้งแตระดับปริญญาตรี
ถึงปริญญาเอก บางแหงเปดสอนระดับ  Associate Diploma  และ  Diploma  สาขาที่เปดสอน
มีทั้งสาขาวิชาชีพและวิชาการ  เชน  แพทยศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  เกษตรศาสตร  
สถาปตยกรรมศาสตร  ภาษา  วรรณคดี  จิตรกรรม  ดนตรี  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  รัฐศาสตร  
เศรษฐศาสตร  ธุรกิจ  บัญชี  เลขานุการ  การจัดการ  การโรงแรม  เปนตน

1.  ระดับปริญญาตรี  (Bachelor’s degree)  หลักสูตรทั่วไป 3 ป แตบางสาขา
อาจใชเวลามากกวานี้  เชน  แพทยศาสตร 6 ป สถาปตยกรรมศาสตรและทันตแพทยศาสตร 5 ป 
วิศวกรรมศาสตร 4 ป เปนตน  สําหรับผูที่ไดรบัคะแนนเฉลีย่ในระดบัปรญิญาตรคีอนขางดี
จะมสีทิธิเ์ขาศกึษาเพือ่รบัปรญิญาตรเีกยีรตินิยม โดยใชระยะเวลาศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 1 ป ในกรณี
ที่คะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีดีมากคือไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง บางมหาวิทยาลัย
อาจยอมรบัใหเขาศกึษาตอในระดบัปรญิญาเอกไดโดยไมตองผานการศึกษาระดับปริญญาโท 1

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร  Postgraduate Certificate  หลักสูตรระยะสั้นประมาณ          
6  เดอืน ตอจากปรญิญาตร ี และหลกัสตูร Postgraduate Diploma หลกัสตูร 1 ป ตอจากปรญิญาตรี       
ซึ่งเปนหลักสูตรสําหรับผูที่สนใจและประสงคจะเพิ่มพูนความรูเฉพาะดาน ซึ่งอาจจะสัมพันธ
หรือไมสัมพันธกับปริญญาตรีที่สําเร็จมาก็ได  2

2.  ปริญญาโท  (Master’s degree) หลักสูตร 2 ป ตอจากปริญญาตรีหลักสูตร 3 ป 
และ 1 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม (4 ป) การศึกษาระดับดังกลาวมีดวยกัน 2 ระบบ 
คือ

-  Master’s Degree by course work เปนหลักสูตรที่กําหนดรายวิชาศึกษาใน 
ชั้นเรียน  โดยมีการสอบไลและเสนอวิทยานิพนธ

-  Master’s Degree by research หลักสูตรดังกลาวไมตองเขาศึกษาในชั้นเรียน              
มีแตการวิจัย  การเสนอผลการวิจัย  และการสอบ Comprehensive

1  =  เอกสารอางอิง 1
2  =  เอกสารอางอิง 2
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3.  ปริญญาเอก  (Doctoral’s degree)  หลกัสตูรโดยทัว่ไปจะกาํหนดไว 3 – 5  ป 
เปนหลักสูตรที่เนนการทาํวิจัย และทาํวิทยานิพนธ โดยกําหนดคุณสมบัติผู เขาศึกษาไววา
ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือบางสถาบันอาจกําหนดวาตองไดรับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และตองมีผลงานทางวิชาการกอน ในกรณีที่คุณสมบัติไมครบถวน
ตามที่ทางสถาบันกําหนดอาจไดรับการพิจารณาใหเรียน Preliminary กอน 1 ป เพื่อพิจารณาวา
ผูสมัครสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาเอกซึ่งเปนหลักสูตรวิจัยไดหรือไม 3

2.  การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูสําเร็จการศึกษา
     จากประเทศออสเตรเลีย

ก.พ.  จะพิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ
หรือของเอกชนที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะจากหนวยงานที่ทําหนาที่รับรองวิทยฐานะของ
รัฐบาลประเทศออสเตรเลียดวยวิธีการศึกษาตามหลักสูตรปกติ (full time) ใหบรรจุเขารับ
ราชการในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงได
ในอัตราเงินเดือนเทากับผูมีคุณวุฒิระดับเดียวกันกับคุณวุฒิในประเทศดังนี้

1.  ผูมคุีณวฒุปิรญิญาตรสีาขาตาง  ๆ  (Bachelor’s  degree)  ยกเวนสาขาเภสชัศาสตร  
สถาปตยกรรมศาสตร  แพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร  และสัตวแพทยศาสตร จะไดรับ
การพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ. 
กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.3 ข้ัน 7,260 บาท

2.  ผูมคุีณวฒุปิรญิญาโทสาขาตาง ๆ (Master’s degree)  ยกเวนสาขาเภสชัศาสตร  
สถาปตยกรรมศาสตร  แพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร  และสัตวแพทยศาสตร  จะไดรับ
การพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ. 
กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวา 
อันดับ ท.4 ข้ัน 8,870 บาท

3.  ผูมีพ้ืนความรูปริญญาตรีหลักสูตร  5  ป  เชน  สาขาวิชาเภสัชศาสตร  
สถาปตยกรรมศาสตร  และไดรับคุณวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น จะไดรับ

3 = เอกสารอางอิง 1
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การพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ. 
กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
อันดับ ท.4 ข้ัน 9,760 บาท

4.  ผูมพ้ืีนความรูปรญิญาแพทยศาสตร   ทนัตแพทยศาสตร  และสตัวแพทยศาสตร
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาหรือทันตแพทยสภา  และไดรับคุณวุฒิ
ปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุเขารับราชการ
เปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.4 ข้ัน 10,200 บาท

5.  ผูมีคุณวุฒิปริญญาเอก (Doctoral’s degreehy)  ยกเวนผูมีพ้ืนความรูปริญญา     
แพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร  สัตวแพทยศาสตร  จะไดรับการพิจารณาคุณวุฒิใหบรรจุ
เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปน
คุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนงไดในอตัราเงนิเดอืนไมสงูกวาอนัดบั ท.5  ข้ัน 12,000 บาท

6.  ผูมีพ้ืนความรูปริญญาแพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร  สัตวแพทยศาสตร 
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาหรือทันตแพทยสภา และไดรับคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น  จะไดรับการพิจารณาคุณวฒุใิหบรรจุเขารบัราชการเปนขาราชการพลเรือน
สามัญในตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดวาคุณวุฒิดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงได
ในอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ ท.5 ข้ัน 12,530 บาท
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ตารางสรุปการพิจารณาคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย

คุณวุฒิ อัตราเงินเดือน
ปริญญาตรี (Bachelor’s degree)
(ยกเวนสาขาเภสัชศาสตร  สถาปตยศาสตร            
แพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร  สัตวแพทยศาสตร)

อันดับ ท.3  ข้ัน 7,260 บาท

ปริญญาโท (Master’s degree) อันดับ ท.4  ข้ัน 8,870 บาท
ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ป + ปริญญาโท
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

อันดับ ท.4  ข้ัน 9,760 บาท

ปริญญาแพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร
สัตวแพทยศาสตร + ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ +
ปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

อันดับ ท.4  ข้ัน 10,200 บาท

ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy) อันดับ ท.5  ข้ัน 12,000 บาท
ปริญญาแพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร
สัตวแพทยศาสตร + ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ +
ปริญญาเอก

อันดับ ท.5  ข้ัน 12,530 บาท
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3.   รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาล
      ประเทศออสเตรเลีย
Australian  Capital  Territory  (ACT)

The Australian National University
University of Canberra

New South Wales (NSW)
Charles Sturt University
Macquarie University
Southern Cross University
The University of Newcastle
The University of New England
University of New South Wales
The University of Sydney
University of Technology, Sydney
University of Western Sydney
The University of Wollongong

Queensland (QLD)
Bond University *
Central Queensland University
Griffith University
James Cook University
Queensland University of Technology
The University of Queensland
University of Southern Queensland
University of the Sunshine Coast

*  มหาวิทยาลัยเอกชน
รายชื่อสถาบันการศึกษาอางอิงจากเว็บไซดของ The Australian Qualifications Framework และ
Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students
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South Australia (SA)
The Flinders University
The University of Adelaide
University of South Australia

Victoria (VIC)
Deakin University
La Trobe University
Melbourne University Private *
Monash University
Royal Melbourne Institute of Technology
Swinburne University of Technology
University of Ballarat
The University of Melbourne
Victoria University

Western Australia (WA)
Curtin University of Technology
Edith Cowan University
Murdoch University
The University of Western Australia
The University of Notre Dame Australia *

Northern Territory (NT)
Northern Territory University

Tasmania (TAS)
University of Tasmania

*มหาวิทยาลัยเอกชน
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4.   แหลงขอมูลอางอิง
เอกสารอางอิง

1.  ศูนยหลักสูตรและคุณวุฒิ  สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ.          
คูมือการพิจารณาคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย. กรุงเทพฯ : สํานักงาน ก.พ.,   
2542.

2.  ขาวการศึกษาตางประเทศ ฉบับที่ 1/38  เดือนมกราคม - มีนาคม 2538  
สวนการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ สํานักงาน ก.พ.

WEBSITE อางอิง
1.  The Australian Qualifications  Framework  :  www.aqf.edu.au
2.  Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students :

cricos.detya.gov.au

http://www.aqf.edu.au/
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5.   แหลงขอมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการศึกษาของประเทศออสเตรเลียทางออนไลน

แหลงขอมูล ชื่อเว็บไซด ชื่อขอมูล

  1.  UNESCO www.unesco.org/iau Higher  Education Linkes คลิก
Higher Education Systems คลิก
Australian

2.  The Australian Qualifications www.aqf.edu.au AQF Register (Accreditation)
Framework

3.  Commonwealth Register of www.cricos.detya.gov.au -  Course Search
Institutions and Courses for -   Institution Search
Overseas Students (CRICOS)

4.  Technical And Further www.tafensw.edu.au Campuses & Institutes คลิก
Education  (TAFE) NSW All Locations

5.  Technical And Further  www.tafe.qld.gov.au Institute websites
Education  (TAFE) Queensland

6.  Technical And Further www.tafe.sa.gov.au Institutes & Campuses
Education (TAFE) South Australia

7.  Technical And Further www.tafe.vic.gov.au Study Areas@TAFE
Education (TAFE) Victoria

8.  Technical And Further www.tafe.wa.edu.au Location
Education (TAFE) Western
Australia

9.  Technical And Further www.tafe.tas.edu.au The Institute
Education (TAFE) Tasmania

http://www.unesco.org/iau
http://www.aqf.edu.au/
http://www.cricos.detya.gov.au/
http://www.tafensw.edu.au/
http://www.tafe.qld.gov.au/
http://www.tafe.sa.gov.au/
http://www.tafe.vic.gov.au/
http://www.tafe.wa.edu.au/
http://www.tafe.tas.edu.au/
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