ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑

สานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

การเพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง ๑. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
๒. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
๓. คาอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ก.พ. ได้แจ้งมติให้ส่วนราชการดาเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
ซึ่งสาเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กาหนดจานวน ๕๙ วุฒิ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และ
แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ และมี ม ติ ใ ห้ เ พิ่ ม รายชื่ อ วุ ฒิ ที่ ก.พ. ก าหนดให้ คั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ บุ ค คล
เข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๓ รายการ รวมเป็น ๖๒ วุฒิ ตามหนังสือ
ที่อ้างถึง ๒ ความแจ้งแล้ว นั้น
โดยที่ ก.พ. ได้มีมติให้เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘ ในตาแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ประกาศนียบัตรวิช าชีพ หรื อคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือ
ทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือ
ทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
๑.๔ ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
และ
๒. ประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๒.๑ ประกาศนียบัตรนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด
ต่ากว่า ๕๐๐ ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ากว่านี้
๒.๒ ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ากว่า ๕๐๐ ตันกรอส
จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ากว่านี้
๒.๓ ประกาศนียบัตรนายประจาเรือ ฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด
๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ากว่านี้
โดยเพิ่มวุฒิดังกล่าวในรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกฯ ในลาดับที่ ๖๑ รายละเอียดตาม
สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ๑ ทั้ ง นี้ หากส่ ว นราชการใดได้ ด าเนิน การคั ด เลื อ กเพื่อ บรรจุ บุ ค คลเข้ ารั บ ราชการโดยใช้
วุฒิที่ ก.พ. กาหนดตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ก่อนวันที่ ก.พ. มีมติให้เพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกฯ
ตามหนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ให้ ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง ๒ ต่ อ ไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
อนึ่ง เมื่อดาเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเสร็จสิ้น ให้ส่วนราชการรายงาน
ผลการด าเนิ น การตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ๒ ทั้ ง นี้ ในการด าเนิ น การคั ด เลื อ กขอให้ ส่ ว นราชการศึ ก ษาและ
ท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ค าอธิ บ ายรายละเอี ย ดวุ ฒิ ที่ ก.พ. ก าหนดให้ คั ด เลื อ กฯ ตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ๓
เพื่อจะได้ดาเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓ - ๑๙๔๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
รายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘
(แนบท้ายหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘)
-------------------------๑. ปริญญาเอก
๒. วุฒิ บั ตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิช าชีพเวชกรรม หรือหนังสื อ
อนุมัติฯ ของแพทยสภา
๓. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิช าชีพทันตกรรม หรือหนังสื อ
อนุมัติฯ ของทันตแพทยสภา
๔. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือหนังสือ
อนุมัติฯ ของสภาเภสัชกรรม
๕. ปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์
๖. ปริญญาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
๗. ปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
๘. ปริญญาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
๙. ปริญญาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
๑๐. ปริญญาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
๑๑. ปริญญาสาขาวิชากายภาพบาบัด
๑๒. ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์
๑๓. ปริญญาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๔. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางรังสีเทคนิค
๑๕. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางชีวเวชศาสตร์
๑๖. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางพันธุศาสตร์
๑๗. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางพฤกษศาสตร์
๑๘. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี
๑๙. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์
๒๐. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการออกแบบภายใน หรือทางการตกแต่งภายใน
๒๑. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง
๒๒. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางประติมากรรม
๒๓. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางศิลปะไทย
๒๔. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการศึกษาพิเศษ

๒๕. ปริ ญ ญาสาขาวิ ช าใดสาขาวิ ช าหนึ่ ง ทางเวชศาสตร์ ก ารแก้ ไ ขความผิ ด ปกติ ข อง
การสื่อความหมาย
๒๖. ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์
๒๗. ปริญญาโทสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาไทย หรือ
ทางวรรณคดีไทย
๒๘. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโลหิตวิทยา
๒๙. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจุลชีววิทยา
๓๐. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางพิษวิทยา
๓๑. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม
๓๒. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์
๓๓. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ หรือ
ทางเทคโนโลยีธรณี
๓๔. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตววิทยา ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์
๓๕. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโรคพืช หรือทางโรคพืชวิทยา
๓๖. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางอาชญาวิทยา หรือทางการบริหารงานยุติธรรม
๓๗. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ หรือทางดุริยางคศิลป์ หรือทางดุริยศิลป์ หรือทางคีตศิลป์
หรือปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางนาฏศิลป์ ทางคีตศิลป์ ทางดุริยางคศิลป์ หรือ
ทางการละคร
๓๘. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
๓๙. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการพิมพ์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการพิมพ์
๔๐. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๔๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการออกแบบ
๔๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคงานรัก หรือ
ทางโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ
๔๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาช่างทองหลวง
๔๔. ประกาศนี ยบัตรหรืออนุปริ ญญาสาขาวิชาใดสาขาวิ ชาหนึ่ ง ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ทางพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีวิทยา ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีการแพทย์
๔๕. ประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคกายอุปกรณ์ หรือปริญญาสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์
๔๖. ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม

๔๗. ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการเดินเรือ หรือปริญญาหรือคุณวุฒิ
อย่ า งอื่ น ที่ ก.พ. ก าหนดว่ า ใช้ เ ป็ น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง และ
ประกาศนียบัตรนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ ตันกรอส
หรือมากกว่า ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐
ตัน กรอส ประกาศนียบัต รต้น เรือ ของเรือกลเดิ นทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตัน กรอส
หรือมากกว่า ประกาศนียบัตรนายเรือของเรื อกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐
ตันกรอส หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส
หรือมากกว่า
๔๘. ปริ ญ ญาตรี ห รื อ ปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์ ทางวิ ศ วกรรมเรื อ
ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรม
เครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโยธา หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่ ก.พ. กาหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกล
เดิ น ทะเล ขนาดก าลั ง ขั บ เคลื่ อ น ๗๕๐ – ๓,๐๐๐ กิ โ ลวั ต ต์ ประกาศนี ย บั ต ร
รองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกาลังขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์หรือมากกว่า
หรื อประกาศนี ยบั ตรต้น กลของเรือ กลเดิน ทะเล ขนาดก าลั งขั บเคลื่ อน ๓,๐๐๐
กิโลวัตต์หรือมากกว่า
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่กาหนดให้คัดเลือกฯ เฉพาะบางตาแหน่ง
๔๙. ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
๕๐. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่ง
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ หรือตาแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
๕๑. ปริญญาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางจิตรกรรม เพื่อเข้ารับราชการใน
ตาแหน่งจิตรกรปฏิบัติการ
๕๒. ปริ ญ ญาสาขาวิ ช าประวัติศ าสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี เพื่อ เข้า รับ ราชการ
ในตาแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ
๕๓. ปริญญาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๕๔. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิช าหนึ่ง ทางเทคโนโลยีหัว ใจและทรวงอก เพื่อเข้ารับ
ราชการในตาแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ
๕๕. ปริ ญญาสาขาวิช าใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลื อด เพื่อเข้ารับ
ราชการในตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
๕๖. ปริญญาสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชนิทัศน์ เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่ง
ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ

๕๗. ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาวิ ช าศิ ล ปหั ต ถกรรม สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
เครื่ องเคลื อบดินเผา สาขาวิช าศิล ปหั ตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดั บ
เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน
๕๘. ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรือทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ เพื่อเข้ารั บ
ราชการในตาแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
๕๙. ประกาศนียบัตรทางช่างทันตกรรม เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน
๖๐. ประกาศนี ย บั ต รทางทั น ตกรรม ทางทั น ตสาธารณสุ ข หรื อ ทางทั น ตาภิ บ าล
เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
๖๑. คุณ วุ ฒิ แ ละประกาศนี ยบั ต รเพื่ อ เข้ า รั บราชการในต าแหน่ งเจ้ า พนั ก งานเดิน เรื อ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางที่ ส่ ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด เห็ น ว่ า เหมาะสมกั บ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
(๔) ประกาศนี ย บั ต รหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ ก.พ. ก าหนดว่ า ใช้ เ ป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
และ
๒. ประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรนายประจาเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
ขนาดต่ากว่า ๕๐๐ ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเที ยบให้ไม่ต่ากว่านี้
(๒) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ากว่า ๕๐๐
ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ากว่านี้
(๓) ประกาศนียบัตรนายประจาเรือฝ่ ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ ฝั่ ง
ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ากว่านี้

๖๒. ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พสาขาวิ ช าโลหะการ หรือประกาศนี ยบัต รวิช าชีพ ชั้นสู ง
สาขาวิ ช าเทคนิ ค โลหะ ทางเทคนิ ค การเชื่ อ มโลหะ สาขาวิ ช าเทคนิ ค การหล่ อ
ทางเทคนิคการหล่อ เพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่งนายช่างหล่อปฏิบัติงาน
๖๓. ประกาศนียบัตรวิชาชี พ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ทางออกแบบเสื้อผ้า หรือ
ทางตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
การออกแบบเครื่ อ งแต่ ง กาย ทางออกแบบเสื้ อ ผ้ า ขั้ น สู ง เพื่ อ เข้ า รั บ ราชการใน
ตาแหน่งช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน
---------------------------

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(แนบท้ายหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘)
ชื่อส่วนราชการ ............................................................................................................................. ...................
ข้อมูลการคัดเลือก
ชื่อตาแหน่ง ..........................................................................................................
วุฒิ/ปริญญาที่คัดเลือก คือ ...................................................................................
ตาแหน่งว่าง

จานวนผู้สมัคร

จานวนผู้เข้ารับ
การคัดเลือก

จานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือก

จานวนผู้ได้รับ
การบรรจุ

ชื่อสถานศึกษาของผู้สมัคร คือ ..................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษาของผู้ได้รับการบรรจุ คือ ...................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(กรณีวุฒิต่างประเทศ ให้ระบุชื่อประเทศด้วย)
การดาเนินการ
๑.วิธีการสรรหา
 การแพร่ข่าว






 เว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ.  เว็บไซต์ของส่วนราชการ
 หนังสือพิมพ์
 วิทยุ
 สถานศึกษา
 อื่นๆ (โปรดระบุ).............
ติดต่อที่คณะ, ภาควิชา หรือมหาวิทยาลัยโดยตรง
มีผู้แนะนามา
มาสมัครด้วยตนเอง
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................

๒. การคัดเลือก
๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก เมื่อวันที่.............................................
๒.๒ กรรมการสัมภาษณ์ จานวน .............................. คน
๒.๓ วิธีการคัดเลือก
 สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
โดยสอบข้อเขียนวิชา .............................................................................................
 สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
โดยสอบปฏิบัติด้วยวิธี ...........................................................................................
 สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
 วิธีการอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................................
............................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................
๓. ระยะเวลาการดาเนินการ
วันที่แพร่ข่าว ............................................วันที่สมัครสอบ................................................
วันที่สอบ ..................................................วันที่บรรจุ........................................................
๓.๑ จานวนวันที่แพร่ข่าวจนถึงวันบรรจุ รวม ...................................วัน
๓.๒ จานวนวันที่รับสมัครจนถึงวันบรรจุ รวม .................................วัน
ปัญหาและข้อเสนอแนะ (เช่น ปัญหาเรื่องวุฒิที่คัดเลือก วิธีการคัดเลือก จานวนผู้สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร
ฯลฯ )
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ..........
....................................................................................................................... ........................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
----------------------------หมายเหตุ กรณีที่การดาเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นลง โดยที่ไม่มีผู้ได้รับการบรรจุ อาจจะเนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
หรือมีผู้สละสิทธิ ขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งก็ให้รายงานผลการคัดเลือกตามแบบรายงานนี้ไปยังสานักงาน ก.พ. ด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
คาอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(แนบท้ายหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘)
วัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายความหมายของวุฒิบางวุฒิหรือคาบางคา ว่ามีขอบเขตเพียงใด ซึ่งจะแยกชี้แจง
เป็นกรณี ๆ ดังนี้
ลาดับที่
ความหมาย
๕. – ๗. ปริญญาสาขาวิชา....…………..
หมายถึง ปริญญาตรีในสาขาวิชาซึ่งเป็นเนื้อหาของวิทยาการที่อยู่ในหมวด
วิชาเฉพาะ
๘. – ๑๐. , ๑๒. – ๑๓. และ ๔๕. ปริญญา หมายถึง ปริญญาตรี โท เอก ในสาขาวิชาซึ่งเป็นเนื้อหาของวิทยาการที่อยู่
สาขาวิชา....…
ในหมวดวิชาเฉพาะ
๑๑. ปริญญาสาขาวิชากายภาพบาบัด

หมายรวมถึง ปริญญาตรี โท เอก ทางกิจกรรมบาบัด ทางอาชีวบาบัด ทาง
กายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัดและงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

๑๔. – ๑๙. , ๒๒ – ๒๔ และ ๓๗. ปริญญา หมายถึง ปริญญาตรี โท เอก ในสาขาวิชาซึ่งเป็นเนื้อหาของวิทยาการที่อยู่
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง........
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและจาเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง หรือต้อง
คานึงถึงวิชาเอก
๒๐. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง
หมายรวมถึง ปริญญาตรี โท เอก ทางการออกแบบภายใน ทางการตกแต่ง
การออกแบบภายใน หรือทางการตกแต่งภายใน ภายใน และทางการออกแบบตกแต่งภายใน
๒๑. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หมายรวมถึง ปริญญาตรี โท เอก ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทาง
ทางผังเมือง
สถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการจัดการงานช่างและ
ผังเมือง ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการ
วางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ทางการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม และทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
๒๕. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หมายรวมถึง ปริญญาตรี โท เอก ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของ
ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อ การสื่อความหมาย และทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ความหมาย
๒๖. – ๒๗. ปริญญาโทสาขาวิชา....ทาง.....
หมายถึงปริญญาโทในสาขาวิชาซึ่งเป็นเนื้อหาของวิทยาการที่อยู่ในหมวด
วิชาเฉพาะและจาเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง หรือต้องคานึงถึงวิชาเอก
๒๘. – ๓๕. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หมายถึงปริญญาโทในสาขาวิชาซึ่งเป็นเนื้อหาของวิทยาการที่อยู่ในสาขาวิชา
ทาง.....
ใดสาขาวิชาหนึ่งและจาเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทางหรือต้องคานึงถึง
วิชาเอก

ลาดับที่
ความหมาย
๓๖. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หมายรวมถึง ปริญญาโททางอาชญาวิทยา ทางการบริหารงานยุติธรรม
ทางอาชญาวิทยา หรือ ทางการบริหารงานยุติธรรม ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ทางการบริหารงานยุติธรรมและความ
ปลอดภัย และทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
๓๗. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หมายรวมถึง ปริญญาตรี โท เอกทางการละคร ทางการละคอน และ
ทางการละคร
ทางศิลปการละคร
๓๘. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หมายรวมถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
วีดิทัศน์
๓๙. – ๔๕. ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมายถึง ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา หรือ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาซึ่งเป็นเนื้อหาของวิทยาการที่อยู่ใน
สาขาวิชา.........ทาง..............
หมวดวิชาเฉพาะและจาเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง หรือต้องคานึงถึงวิชาเอก
๔๖. ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม
หมายถึง ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือทางเภสัชกรรม
ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม)
๔๙. – ๖๓. ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่
กาหนดให้คัดเลือกฯ เฉพาะบางตาแหน่ง

หมายถึง ปริญญาหรือประกาศนียบัตร สาขาวิชา วิชาเอก หรือเนื้อหาวิชา
ที่ได้ศึกษาในแต่ละวุฒิการศึกษาตามที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรสาขาวิชา และหรือทางนั้น ๆ ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเฉพาะตาแหน่งที่ระบุเท่านั้น

สาหรับการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในประเทศ สามารถตรวจสอบว่าเป็นสาขาวิชา/ทางใด
ได้จากหนังสือเวียนของ ก.พ. ที่รับรองคุณวุฒิต่าง ๆ
------------------------

