
                             
 

    
                                
  
          ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘ 

เรื่อง วุฒิท่ี ก.พ. กําหนดให�คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)   

อ�างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๔ ลงวันท่ี  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 ๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๕ ลงวันท่ี  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑ ลงวันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ:  ๒๕๕๘ 
๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันท่ี  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑  

สิ่งท่ีส;งมาด�วย ๑. รายชื่อวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดให�คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในป&งบประมาณ 
                       พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๒. แบบรายงานการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ 
    ๓. คําอธิบายรายละเอียดวุฒิท่ี ก.พ. กําหนด 

  ตามหนังสือท่ีอ�างถึง ๑ – ๓ แจ�งมติ ก.พ. ให�ส;วนราชการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล
ซ่ึงสําเร็จการศึกษาในวุฒิต;าง ๆ ท่ี ก.พ. กําหนด เข�ารับราชการเปAนข�าราชการพลเรือนสามัญและแต;งต้ังให�ดํารง
ตําแหน;งต;าง ๆ ตามหลักเกณฑ: วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดตามหนังสือท่ีอ�างถึง ๔ สําหรับป&งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเพ่ือถือปฏิบัติ ความแจ�งแล�ว นั้น 

    โดยท่ี ก.พ. ได�มีมติกําหนดให�ส;วนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลซ่ึงสําเร็จการศึกษาในวุฒิ   
ท่ี ก.พ. กําหนดตามสิ่งท่ีส;งมาด�วย ๑ เข�ารับราชการเปAนข�าราชการพลเรือนสามัญและแต;งต้ังให�ดํารงตําแหน;งต;าง ๆ 
ในป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐ ได� สําหรับวิธีการคัดเลือกนั้นให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ:และ
วิธีการท่ี ก.พ. กําหนดตามหนังสือท่ีอ�างถึง ๔ ต;อไป โดยบรรจุและแต;งต้ังให�แล�วเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
และมีรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้   

๑. วุฒิท่ีจะคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต;งต้ังต�องเปAนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน;งของ
ตําแหน;งท่ีจะบรรจุและแต;งต้ัง 

๒. ห�ามส;วนราชการโอนผู�ได�รับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต;งต้ังตามข�อ ๑ เปAนเวลาไม;น�อยกว;า ๑ ป&  
๓. เม่ือได�ดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล�วในแต;ละครั้ง ให�รายงานผลการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ

บุคคลเข�ารับราชการไปยังสํานักงาน ก.พ. ทุกครั้งตามแบบรายงานตามสิ่งท่ีส;งมาด�วย ๒ 

ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ สํานักงาน ก.พ. 
ถนนติวานนท: จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 



 
๒ 

 

๔. ในกรณีท่ีส;วนราชการได�ดําเนินการคัดเลือกและข้ึนบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกโดยถูกต�องไว�
ก;อนวันสิ้นป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงผู�มีรายชื่อดังกล;าวมีวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดให�คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล  
เข�ารับราชการในป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ให�ผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต;งต้ังตามมาตรา ๕๗ 
ดําเนินการบรรจุและแต;งต้ังผู�ได�รับการคัดเลือกท่ีเหลืออยู;ดังกล;าวต;อไปได�ตามท่ีเห็นสมควร 

ท้ังนี้ ส;วนราชการท่ีจะดําเนินการคัดเลือกควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับคําอธิบาย
รายละเอียดวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดตามสิ่งท่ีส;งมาด�วย ๓ เพ่ือจะได�ดําเนินการได�อย;างถูกต�องต;อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต;อไป ท้ังนี้ ได�แจ�งให�กรมและจังหวัดทราบด�วยแล�ว 

         ขอแสดงความนับถือ 
     

                                                          
          (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 

เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
 
ศูนย:สรรหาและเลือกสรร 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑, ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓ – ๑๙๔๔    
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔ 



รายช่ือวุฒิที่ ก.พ. กําหนดให�คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ 

ในป งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     (แนบท�ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

-------------------------- 

ปริญญาเอกและวุฒิบัตร 
 

๑. ปริญญาเอก 
๒. วุฒิบัตรแสดงความรู�ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสืออนุมัติฯ ของ

แพทยสภา 
๓. วุฒิบัตรแสดงความรู�ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือหนังสืออนุมัติฯ ของ 

ทันตแพทยสภา 
๔. วุฒิบัตรแสดงความรู�ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือหนังสืออนุมัติฯ ของ

สภาเภสัชกรรม 
 
 

ปริญญาตรี หรือ ปริญญาตรี โท เอก 
 

๕. ปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร6 
๖. ปริญญาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร6 
๗. ปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร6 
๘. ปริญญาสาขาวิชาเภสัชศาสตร6 
๙. ปริญญาสาขาวิชาการแพทย6แผนไทยประยุกต6 หรือสาขาวิชาการแพทย6แผนไทย 

๑๐. ปริญญาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย6 
๑๑. ปริญญาสาขาวิชากายภาพบําบัด  
๑๒. ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร6กายภาพ ทางฟ<สิกส6 
๑๓. ปริญญาสาขาวิชาสถาป>ตยกรรมศาสตร6 
๑๔. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางรังสีเทคนิค 
๑๕. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางชีวเวชศาสตร6 
๑๖. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางพันธุศาสตร6 
๑๗. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางพฤกษศาสตร6 
๑๘. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนิวเคลียร6เทคโนโลยี 
๑๙. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร6 
๒๐. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการออกแบบภายใน หรือทางการตกแตDงภายใน 

 

สิ่งท่ีสDงมาด�วย  ๑ 



๒ 

 
๒๑. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง  
๒๒. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางประติมากรรม 
๒๓. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางศิลปะไทย 
๒๔. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการศึกษาพิเศษ 
๒๕. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชศาสตร6การแก�ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

 
 

ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท 
 

๒๖. ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร6กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห6 
๒๗. ปริญญาโทสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาไทย หรือทางวรรณคดีไทย 
๒๘. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโลหิตวิทยา 
๒๙. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจุลชีววิทยา 
๓๐. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางพิษวิทยา  
๓๑. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมป<โตรเลียม 
๓๒. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร6 
๓๓. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร6 หรือทางเทคโนโลยีธรณี 
๓๔. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตววิทยา ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร6 
๓๕. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโรคพืช หรือทางโรคพืชวิทยา 
๓๖. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางอาชญาวิทยา หรือทางการบริหารงานยุติธรรม 
๓๗. คุณวุฒิและประกาศนียบัตร ดังนี้  

๑. คุณวุฒิอยDางใดอยDางหนึ่งดังตDอไปนี้ 
    (๑) ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการเดินเรือ  
    (๒) ปริญญาหรือคุณวุฒิอยDางอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดวDาใช�เปIนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนDง 
และ 
๒. ประกาศนียบัตรอยDางใดอยDางหนึ่งดังตDอไปนี้ 
    (๑) ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝLายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ ตันกรอส     
         หรือมากกวDา 
    (๒) ประกาศนียบัตรต�นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ตันกรอส  
    (๓) ประกาศนียบัตรต�นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกวDา 
    (๔) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ตันกรอส 
    (๕) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส หรือมากกวDา  
 

 



๓ 

 
๓๘. คุณวุฒิและประกาศนียบัตร ดังนี้  

๑. คุณวุฒิอยDางใดอยDางหนึ่งดังตDอไปนี้ 
    (๑) ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร6 ทางวิศวกรรมเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
         ทางวิศวกรรมตDอเรือและเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโยธา  
    (๒) ปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร6 ทางวิศวกรรมเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  
         ทางวิศวกรรมตDอเรือและเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโยธา  
    (๓) ปริญญาหรือคุณวุฒิอยDางอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดวDาใช�เปIนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนDง 
และ 
๒. ประกาศนียบัตรอยDางใดอยDางหนึ่งดังตDอไปนี้ 
    (๑) ประกาศนียบัตรรองต�นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต6 
         หรือมากกวDา 
    (๒) ประกาศนียบัตรต�นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ – ๓,๐๐๐ กิโลวัตต6  
    (๓) ประกาศนียบัตรต�นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต6 หรือ 
         มากกวDา  

 
 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปริญญา 
 

๓๙. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลปP หรือทางดุริยางคศิลปP หรือทางดุริยศิลปP หรือทางคีตศิลปP หรือปริญญา 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลปP ทางคีตศิลปP ทางดุริยางคศิลปP หรือทางการละคร 

๔๐. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีการถDายภาพ หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถDายภาพและวีดิทัศน6 

๔๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการพิมพ6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการพิมพ6  
๔๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาวิจิตรศิลปP 
๔๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการออกแบบ 
๔๔. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคงานรัก หรือทางโลหะรูปพรรณ

และเครื่องประดับ 
๔๕. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาชDางทองหลวง  
๔๖. ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร6การแพทย6 ทางพนักงาน

วิทยาศาสตร6การแพทย6 ทางรังสีวิทยา ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีการแพทย6 
๔๗. ประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณ6เสริมและเทียม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคกายอุปกรณ6 หรือปริญญาสาขาวิชากายอุปกรณ6ศาสตร6 
๔๘. ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม 

 
 



๔ 

 
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีกําหนดให�คัดเลือกฯ เฉพาะบางตําแหน2ง  
 

๔๙. ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร6การแพทย6 ทางนิติวิทยาศาสตร6 เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ
ในตําแหนDงนักนิติวิทยาศาสตร6ปฏิบัติการ 

๕๐. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางกีฏวิทยา เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในตําแหนDง    
นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ 

๕๑. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในตําแหนDง
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ หรือตําแหนDงนักจิตวิทยาปฏิบัติการ 

๕๒. ปริญญาสาขาวิชาวิจิตรศิลปPและประยุกต6ศิลปP ทางจิตรกรรม เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการใน
ตําแหนDงจิตรกรปฏิบัติการ  

๕๓. ปริญญาสาขาวิชาประวัติศาสตร6 โบราณคดี ทางโบราณคดี เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในตําแหนDง
นักโบราณคดีปฏิบัติการ 

๕๔. ปริญญาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร6 ทางวิศวกรรมเหมืองแรD เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในตําแหนDง
วิศวกรเหมืองแรDปฏิบัติการ 

๕๕. ปริญญาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร6 เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในตําแหนDงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๕๖. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ

ในตําแหนDงนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ 
๕๗. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชศาสตร6การธนาคารเลือด เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ

ในตําแหนDงนักวิทยาศาสตร6การแพทย6ปฏิบัติการ  
๕๘. ปริญญาสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชนิทัศน6 เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในตําแหนDงชDางภาพ

การแพทย6ปฏิบัติการ 
๕๙. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา 

สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการใน
ตําแหนDงนายชDางศิลปกรรมปฏิบัติงาน 

๖๐. ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรือทางการพยาบาลและผดุงครรภ6 เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ
ในตําแหนDงพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน  

๖๑. ประกาศนียบัตรทางชDางทันตกรรม เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในตําแหนDงชDางทันตกรรมปฏิบัติงาน  
๖๒. ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ทางทันตสาธารณสุข หรือทางทันตาภิบาล เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ

ในตําแหนDงเจ�าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๖๓. ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน เพ่ือบรรจุ

บุคคลเข�ารับราชการในตําแหนDงเจ�าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
 
 



๕ 

 
๖๔. คุณวุฒิและประกาศนียบัตรเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในตําแหนDงเจ�าพนักงานเดินเรือ

ปฏิบัติงาน ดังนี้  
๑. คุณวุฒิอยDางใดอยDางหนึ่งดังตDอไปนี้  
    (๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยDางอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ 
         ทางท่ีสDวนราชการเจ�าสังกัดเห็นวDาเหมาะสมกับหน�าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
         ท่ีปฏิบัติ  
    (๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยDางอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันหรืออนุปริญญา 
         หลักสูตร ๒ ปRตDอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทDาในสาขาวิชา 
         หรือทางท่ีสDวนราชการเจ�าสังกัดเห็นวDาเหมาะสมกับหน�าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
         ท่ีปฏิบัติ  
    (๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยDางอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันหรืออนุปริญญา 
         หลักสูตร ๓ ปRตDอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทDาในสาขาวิชา 
         หรือทางท่ีสDวนราชการเจ�าสังกัดเห็นวDาเหมาะสมกับหน�าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
         ท่ีปฏิบัติ หรือ  
    (๔) ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยDางอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดวDาใช�เปIนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
         ตําแหนDงเจ�าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน  
และ  
๒. ประกาศนียบัตรอยDางใดอยDางหนึ่งดังตDอไปนี้  
    (๑) ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝLายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล�ฝ>Sงขนาดตํ่ากวDา ๕๐๐ 
         ตันกรอสจากกรมเจ�าทDา หรือท่ีกรมเจ�าทDาเทียบให�ไมDต่ํากวDานี้  
    (๒) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล�ฝ>Sงขนาดตํ่ากวDา ๕๐๐ ตันกรอส จาก 
         กรมเจ�าทDา หรือท่ีกรมเจ�าทDาเทียบให�ไมDตํ่ากวDานี้  
    (๓)  ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝLายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล�ฝ>Sง ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ 
         ตันกรอส จากกรมเจ�าทDา หรือท่ีกรมเจ�าทDาเทียบให�ไมDต่ํากวDานี้ 

๖๕. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาโลหะการ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
ทางเทคนิคการเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคนิคการหลDอ ทางเทคนิคการหลDอ เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ
ในตําแหนDงนายชDางหลDอปฏิบัติงาน 

๖๖. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาผ�าและเครื่องแตDงกาย ทางออกแบบเสื้อผ�า หรือทางตัดเย็บเสื้อผ�า 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแตDงกาย ทางออกแบบ
เสื้อผ�าข้ันสูง เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในตําแหนDงชDางอาภรณ6ปฏิบัติงาน         

                  
--------------------------- 



 

 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย   ๒ 

แบบรายงานการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ 

(แนบท�ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวนัท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

ช่ือส�วนราชการ ................................................................................................................................................ 

ข�อมูลการคัดเลือก  

  ชื่อตําแหน�ง ....................................................................................................................................... 

  วุฒิ/ปริญญาท่ีคัดเลือก คือ ............................................................................................................... 

ตําแหน�งว�าง จํานวนผู�สมัคร จํานวนผู�เข�ารับ 
การคัดเลือก 

จํานวนผู�ผ�าน 
การคัดเลือก 

จํานวนผู�ได�รับ 
การบรรจุ 

     

  ชื่อสถานศึกษาของผู�สมัคร คือ........................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
  ชื่อสถานศึกษาของผู�ได�รับการบรรจุ คือ ........................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
  (กรณีวุฒิต�างประเทศ ให�ระบุชื่อประเทศด�วย) 

การดําเนินการ 
๑.วิธีการสรรหา 

�  การแพร�ข�าว        � เว็บไซต<ของสํานักงาน ก.พ.     � เว็บไซต<ของส�วนราชการ  
  �  หนังสือพิมพ<                      �  วิทย ุ
  �  สถานศึกษา                     �  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............. 

�  ติดต�อท่ีคณะ, ภาควิชา หรือมหาวิทยาลัยโดยตรง 
�  มีผู�แนะนํามา 
�  มาสมัครด�วยตนเอง 
�  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................ 



 

๒ 

 

 

๒. การคัดเลือก 

๒.๑ การแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก เม่ือวันท่ี............................................... 
๒.๒ กรรมการสัมภาษณ< จํานวน .............................. คน 
๒.๓ วธิีการคัดเลือก 

�  สอบสัมภาษณ<และสอบข�อเขียน 
 โดยสอบข�อเขียนวิชา ............................................................................................. 
�  สอบสัมภาษณ<และสอบปฏิบัติ 
 โดยสอบปฏิบัติด�วยวิธี ........................................................................................... 
�  สอบสัมภาษณ<อย�างเดียว  
�  วิธีการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

............................................................................................. 
๓. ระยะเวลาการดําเนินการ 

วันท่ีแพร�ข�าว ............................................วันท่ีสมัครสอบ................................................ 
วันท่ีสอบ ..................................................วันท่ีบรรจุ........................................................ 

๓.๑ จํานวนวันท่ีแพร�ข�าวจนถึงวันบรรจุ รวม ...................................วัน 
๓.๒ จํานวนวันท่ีรับสมัครจนถึงวันบรรจุ รวม .................................วัน 

ป ญหาและข�อเสนอแนะ  (เช�น ปEญหาเรื่องวุฒิท่ีคัดเลือก  วิธีการคัดเลือก จํานวนผู�สมัคร  คุณสมบัติของผู�สมัคร ฯลฯ ) 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

----------------------------- 

 หมายเหตุ  กรณีท่ีการดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นลง  โดยท่ีไม�มีผู�ได�รับการบรรจุ อาจจะเนื่องจากไม�มีผู�สมัคร 
หรือมีผู�สละสิทธิ ข้ันตอนใด ข้ันตอนหนึ่งก็ให�รายงานผลการคัดเลือกตามแบบรายงานนี้ไปยังสํานักงาน ก.พ. ด�วย 



สิ่งท่ีส�งมาด�วย ๓ 

คําอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กําหนด 

(แนบท�ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวนัท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘) 

วัตถุประสงค  เพ่ืออธิบายความหมายของวุฒิท่ี ก.พ. กําหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ความหมาย 

๕ – ๗  ปริญญาสาขาวิชา ... หมายถึง ปริญญาตรีในสาขาวิชาซ่ึงเป9นเนื้อหาของวิทยาการท่ีอยู�
ในหมวดวิชาเฉพาะ   

๘ – ๑๓ และ ๔๗  ปริญญาสาขาวิชา ... หมายถึง ปริญญาตรี โท เอก ในสาขาวิชาซ่ึงเป9นเนื้อหาของ
วิทยาการท่ีอยู�ในหมวดวิชาเฉพาะ 

๑๔ – ๑๙, ๒๒ – ๒๔ และ ๓๙  ปริญญาสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทาง ... 

หมายถึง ปริญญาตรี โท เอก ในสาขาวิชาซ่ึงเป9นเนื้อหาของ
วิทยาการท่ีอยู�ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและจําเป9นต�องใช�
ความรู�เฉพาะทาง หรือต�องคํานึงถึงวิชาเอก 

๒๐  ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการออกแบบ
ภายใน หรือทางการตกแต�งภายใน 

หมายรวมถึง ปริญญาตรี โท เอก ทางการออกแบบภายใน 
ทางการตกแต�งภายใน และทางการออกแบบตกแต�งภายใน  

๒๑  ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง หมายรวมถึง ปริญญาตรี โท เอก ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง 
ทางสถาปAตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการจัดการ
งานช�างและผังเมือง ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาค
และเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล�อม ทาง   
การวางผังเมืองและสภาพแวดล�อม และทางเทคโนโลยีภูมิทัศนC 

๒๕  ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชศาสตรC
การแก�ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

หมายรวมถึง ปริญญาตรี โท เอก ทางเวชศาสตรCการแก�ไข    
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย และทางความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย 

๒๖ – ๒๗  ปริญญาโทสาขาวิชา ... ทาง ... หมายถึง ปริญญาโทในสาขาวิชาซ่ึงเป9นเนื้อหาของวิทยาการท่ีอยู�
ในหมวดวิชาเฉพาะและจําเป9นต�องใช�ความรู�เฉพาะทาง หรือต�อง
คํานึงถึงวิชาเอก 

๒๘ – ๓๕  ปริญญาโทสาขาวชิาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง ...  หมายถึง ปริญญาโทในสาขาวิชาซ่ึงเป9นเนื้อหาของวิทยาการท่ีอยู�
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและจําเป9นต�องใช�ความรู�เฉพาะทาง 
หรือต�องคํานึงถึงวิชาเอก 



๒ 
 

ลําดับท่ี ความหมาย 

๓๖  ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง
อาชญาวิทยาหรือ ทางการบริหารงานยุติธรรม 

หมายรวมถึง ปริญญาโททางอาชญาวิทยา ทางการบริหารงาน
ยุติธรรม ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ทางการบริหารงาน
ยุ ติ ธรรมและความปลอดภัย  และทางอาชญาวิทยาและ    
การบริหารงานยุติธรรม 

๓๙  ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการละคร หมายรวมถึง ปริญญาตรี โท เอกทางการละคร ทางการละคอน  
และทางศิลปการละคร  

๔๐  ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางเทคโนโลยีการถ�ายภาพ   

หมายรวมถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางเทคโนโลยีการถ�ายภาพ
และวีดิทัศนC 

๓๙ และ ๔๑ – ๔๖  ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงสาขาวิชา ... ทาง ...  

หมายถึง ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาซ่ึงเป9นเนื้อหาของ
วิทยาการท่ีอยู�ในหมวดวิชาเฉพาะและจําเป9นต�องใช�ความรู�เฉพาะทาง 
หรือต�องคํานึงถึงวิชาเอก 

๔๘  ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม หมายถึง ประกาศนียบัตรท่ีเ ก่ียวข�องกับสาขาวิชาหรือทาง    
เภสัชกรรม ตัวอย�างเช�น ประกาศนียบัตรเจ�าพนักงานเภสัชกรรม 
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตรC (เทคนิคเภสัชกรรม)  

๔๙ – ๖๖  ปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีกําหนดให�
คัดเลือกฯ เฉพาะบางตําแหน�ง  

หมายถึง ปริญญาหรือประกาศนียบัตร สาขาวิชา วิชาเอก หรือ
เนื้อหาวิชาท่ีได�ศึกษาในแต�ละวุฒิการศึกษาตามท่ี ก.พ. รับรองว�า
เป9นปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาวิชา และหรือทางนั้น ๆ ให�
คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเฉพาะตําแหน�งท่ีระบุเท�านั้น  

  สําหรับการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในประเทศ สามารถตรวจสอบว�าเป9นสาขาวิชา/ทางใด

ได�จากหนังสือเวียนของ ก.พ. ท่ีรับรองคุณวุฒิต�าง ๆ   

------------------------ 


