
                                   การกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับตาง ๆ ของสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม อื่น ๆ มีดังนี้

                                   2. ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรระดับตน หรือประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก หรือประกาศนียบัตร-
                                       โสตทัศนศึกษาปที่ 2 (เวชสาธิต)  หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร หรือประกาศนียบัตรอื่น หลักสูตรไมนอยกวา 2 ป ตอจาก
                                       มัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  6,220  บาท

                                   6.  โรงเรียนเสนารักษ  กรมแพทยทหารบก กองทัพบก  

                                   8.  กรมกําลังพลทหารเรือ
                                   7.  โรงเรียนพยาบาล  กรมแพทยทหารเรือ กองทัพเรือ

                                   9.  โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

30.สถานศึกษาในสังกัด  กระทรวง  กรม  อื่น ๆ
                                   ประกอบดวยหลักสูตรของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ดังนี้

                                   4.  โรงเรียนชางฝมือทหาร  กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
                                   5.  โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

                                   2.  กระทรวงวัฒนธรรม (วิทยาลัยชางศิลป  กรมศิลปากร / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป )
                                   3.  โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

                                   1.  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                                 11.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

                                   1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรไมนอยกวา 3 ป ตอจากมธัยมศึกษาตอนตน  ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.1  ขั้น  5,530  บาท

                                 10.  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  กรมแพทยทหารอากาศ
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                                       ไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรศิลปชั้นกลาง  
                                        ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  6,820  บาท
                                   6. ปริญญาตรี หลักสูตรไมนอยกวา 4 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไมนอยกวา 2 ป ตอจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
                                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทา ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.3  ขั้น  7,630  บาท

                                   5. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย  สาขาวิชารังสีเทคนิค หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตร 

                                   3. ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวชั้นสูง พ.ศ.2539 ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  6,220  บาท
                                   4. ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวชั้นสูง พ.ศ.2540 ไดรับอัตราเงินเดือนไมสูงกวาอันดับ  ท.2  ขั้น  6,820  บาท
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล หลักสูตรตอเนื่อง 2 ป/เทียบเทาปริญญาตรี
สถาบันพระบรมราชชนกสถาบันสมทบ

2 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร 
(สาธารณสุขชุมชน)

ไมระบุสาขาวิชาเอก การสาธารณสุข, การอนามัย หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย

3 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร
(ทันตสาธารณสุข)

ไมระบุสาขาวิชาเอก ทันตาภิบาล, ทันตสาธารณสุข หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย

4 ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร
(เทคนิคเภสัชกรรม)

ไมระบุสาขาวิชาเอก เภสัชกรรม, เทคนิคเภสัชกรรม หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย

5 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสุพรรณบุรี
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

6 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเพชรบุรี
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

7 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล

8 ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษา  
ปที่ 2 (เวชสาธิต)

ไมระบุสาขาวิชาเอก เวชสาธิต, โสตทัศนศึกษา หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย
และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

9 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย ไมระบุสาขาวิชาเอก พยาธิวิทยาคลินิก,
วิทยาศาสตรการแพทย

หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย
และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมระบุสาขาวิชาเอก ศิลปกรรม หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เครื่องเคลือบดินเผา ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
เครื่องเคลือบดินเผา

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จิตรกรรม ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
วิจิตรศิลป, จิตรกรรม

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางเขียน ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
วิจิตรศิลป, ชางเขียน

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชางรัก ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
วิจิตรศิลป, ชางรัก

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ถายภาพ ศิลปประยุกต, ศิลปหัตถกรรม, ถายภาพ หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประติมากรรม ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
วิจิตรศิลป, ประติมากรรม

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาพพิมพ ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
วิจิตรศิลป, ภาพพิมพ

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศิลปะไทย ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม, ศิลปะไทย หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

10 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรม, สถาปตยกรรมไทย หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

11 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ออกแบบตกแตง ศิลปประยุกต, ศิลปหัตถกรรม,
ออกแบบตกแตง

หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ.2539

วิทยาลัยชางศิลป  กรมศิลปากร
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
12 ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง จิตรกรรม ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,

วิจิตรศิลป, จิตรกรรม
อัตราเงินเดือนตาม ขอ 5

13 ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง ชางสิบหมู ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม, ชางสิบหมู อัตราเงินเดือนตาม ขอ 5

14 ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง ประติมากรรม ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
วิจิตรศิลป, ประติมากรรม

อัตราเงินเดือนตาม ขอ 5

15 ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง ภาพพิมพ ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม,
วิจิตรศิลป, ภาพพิมพ

อัตราเงินเดือนตาม ขอ 5

16 ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง มัณฑนศิลป ศิลปประยุกต, ศิลปหัตถกรรม,
ออกแบบตกแตงภายใน, มัณฑนศิลป

อัตราเงินเดือนตาม ขอ 5

17 ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง ศิลปะไทย ศิลปกรรม, ศิลปหัตถกรรม, ศิลปะไทย อัตราเงินเดือนตาม ขอ 5

18 ประกาศนียบัตรศิลปศึกษาชั้นสูง สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรม, สถาปตยกรรมไทย อัตราเงินเดือนตาม ขอ 5

1 ปริญญาศิลปบัณฑิต การออกแบบตกแตงภายใน มัณทนศิลป, การออกแบบตกแตงภายใน หลักสูตรตอเนื่อง

2 ปริญญาศิลปบัณฑิต คีตศิลปไทย ศิลปกรรม, ดุริยางคศิลป, คีตศิลปไทย หลักสูตรตอเนื่อง

3 ปริญญาศิลปบัณฑิต จิตรกรรม ศิลปกรรม, จิตรกรรม หลักสูตรตอเนื่อง

4 ปริญญาศิลปบัณฑิต ดนตรีไทย ดุริยางคศิลป, ดนตรีไทย หลักสูตรตอเนื่อง

5 ปริญญาศิลปบัณฑิต นาฏศิลปไทย นาฏศิลป, นาฏศิลปไทย หลักสูตรตอเนื่อง

6 ปริญญาศิลปบัณฑิต ประติมากรรม ศิลปกรรม, ประติมากรรม หลักสูตรตอเนื่อง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
7 ปริญญาศิลปบัณฑิต ภาพพิมพ ศิลปกรรม, ภาพพิมพ หลักสูตรตอเนื่อง

8 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปไทย
แขนงวิชาการออกแบบ-
ศิลปสถาปตยกรรมไทย

ศิลปกรรม,
การออกแบบศิลปสถาปตยกรรมไทย

หลักสูตรตอเนื่อง

9 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปไทย
แขนงวิชาจิตรกรรมไทย

ศิลปกรรม, จิตรกรรมไทย หลักสูตรตอเนื่อง

10 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปไทย
แขนงวิชาชางสิบหมู (ชางเขียน)

ศิลปกรรม,
ชางสิบหมู (ชางเขียน)

หลักสูตรตอเนื่อง

11 ปริญญาศิลปบัณฑิต ศิลปไทย
แขนงวิชาชางสิบหมู (ชางรัก)

ศิลปกรรม,
ชางสิบหมู (ชางรัก)

หลักสูตรตอเนื่อง

12 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปไทยศึกษา การศึกษา, นาฏศิลป,
นาฏศิลปไทยศึกษา

หลักสูตรตอเนื่อง

13 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปสากลศึกษา
แขนงวิชาแจส

การศึกษา, นาฏศิลป,
นาฏศิลปสากลศึกษา, แจส

หลักสูตรตอเนื่อง

14 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฏศิลปสากลศึกษา
แขนงวิชาบลัเลต

การศึกษา, นาฏศิลป,
นาฏศิลปสากลศึกษา, บัลเลต

หลักสูตรตอเนื่อง

15 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา
แขนงวิชาคีตศิลปไทย

การศึกษา, ดุริยางคศิลป, 
ดนตรี, คีตศิลปไทย,
ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

หลักสูตรตอเนื่อง
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
16 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

แขนงวิชาดนตรีไทย
การศึกษา, ดุริยางคศิลป, 
ดนตรี, ดนตรีไทย, 
ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

หลักสูตรตอเนื่อง

17 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
แขนงวิชาคีตศิลปสากล

การศึกษา, ดุริยางคศิลป,
ดนตรี, คีตศิลปสากล,
ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

หลักสูตรตอเนื่อง

18 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา
แขนงวิชาดนตรีสากล

การศึกษา, ดุริยางคศลิป,
ดนตรี, ดนตรีสากล,
ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา

หลักสูตรตอเนื่อง

1 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย รังสีเทคนิค รังสีเทคนิค หลักสูตร 3 ป ตอจาก ม.ปลาย

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางซอมบํารุงเครื่องจักรกล ชางกลโรงงาน, ชางซอมบํารุงเครื่องจักรกล

2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเครื่องมือกล ชางกลโรงงาน, ชางเครื่องมือกล

3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเชื่อมโลหะ ชางเชื่อม, ชางเชื่อมโลหะ

4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางยานยนต ชางยนต, ชางยานยนต

5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเครื่องกลอุตสาหกรรม ชางกลโรงงาน, ชางเครื่องกลอุตสาหกรรม

6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางเครื่องกลเกษตร ชางกลโรงงาน, ชางเครื่องกลเกษตร

7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางไฟฟากําลัง ชางไฟฟา, ชางไฟฟากําลัง

โรงเรียนชางฝมือทหาร  กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

โรงเรียนรังสีเทคนิค  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ
8 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางอิเล็กทรอนิกส ชางไฟฟา, ชางอิเล็กทรอนิกส

9 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชางแมคคาทรอนิกส ชางกลโรงงาน, ชางแมคคาทรอนิกส 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม

ชางสํารวจ ชางโยธา, ชางสํารวจ

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตร, สาธารณสุขชุมชน

2 ประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบทหารบก
เหลาทหารแพทย(สาธารณสุขศาสตร)

ไมระบุสาขาวิชาเอก สาธารณสุขศาสตร หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย

1 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
(ระดับตน)

ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย

1 ประกาศนียบัตรหลักสูตร
นักเรียนชางกรมอูทหารเรือ

ไมระบุสาขาวิชาเอก นักเรียนชาง หลักสูตร 3 ป ตอจาก ม.ตน

1 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรระดับตน ไมระบุสาขาวิชาเอก การพยาบาล หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย

1 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรระดับตน ไมระบุสาขาวิชาเอก พยาบาลศาสตรระดับตน หลักสูตร 2 ป ตอจาก ม.ปลาย

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร  กองบัญชาการทหารสูงสุด

โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก  กองทัพบก

โรงเรียนพยาบาล  กรมแพทยทหารเรือ  กองทัพเรือ

กรมกําลังพลทหารเรือ

โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ
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ลําดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชา คุณวุฒิทาง หมายเหตุ

1 ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรม-
และการทองเที่ยวชั้นสูง

การจัดการทองเที่ยวและมัคคุเทศก การจัดการทองเที่ยวและมัคคุเทศก หลักสูตร พ.ศ.2539

2 ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรม-
และการทองเที่ยวชั้นสูง

การจัดการหองพัก การจัดการหองพัก หลักสูตร พ.ศ.2539

3 ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรม-
และการทองเที่ยวชั้นสูง

การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตร พ.ศ.2539

4 ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรม-
และการทองเที่ยวชั้นสูง

การจัดการทองเที่ยวและมัคคุเทศก การจัดการทองเที่ยวและมัคคุเทศก หลักสูตร พ.ศ.2540

5 ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรม-
และการทองเที่ยวชั้นสูง

การจัดการหองพัก การจัดการหองพัก หลักสูตร พ.ศ.2540

6 ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรม-
และการทองเที่ยวชั้นสูง

การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตร พ.ศ.2540

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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