
                             
 

    
                                
  
          ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เร่ือง    วุฒิท่ี ก.พ. กําหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ  
          พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เรียน   (กระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้างถึง  ๑.  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ ว ๒๐ ลงวันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
  ๒.  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ ว ๑๖ ลงวันท่ี  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. รายช่ือวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
   ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๒. แบบรายงานการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
  ๓. คําอธิบายรายละเอียดวุฒิท่ี ก.พ. กําหนด 

  ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ๑  แจ้งมติ ก.พ. ให้ส่วนราชการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุบุคคลซึ่งสําเร็จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ ท่ี ก.พ. กําหนดเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนดตามหนังสือท่ีอ้างถึง ๒  
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๔  มาเพ่ือถือปฏิบัติ  ความแจ้งแล้ว  น้ัน 

    บัดน้ี  ก.พ. ได้พิจารณามีมติกําหนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคล   
ซึ่งสําเร็จการศึกษาในวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑  เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 
พลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้
สําหรับวิธีการคัดเลือกน้ันให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. กําหนดตาม 
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖  ลงวันท่ี  ๑๑  ธันวาคม ๒๕๕๑  ต่อไป โดย
บรรจุและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และมีรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ดังน้ี   

๑. วุฒิท่ีจะคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งต้องเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง 

ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๒๗ สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ 



 
๒ 

 

๒. ในกรณีท่ีส่วนราชการพิจารณาเห็นว่าอาจมีผู้สมัครจํานวนมาก ให้กําหนด
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกท่ีครอบคลุมการทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะท่ีจําเป็นของตําแหน่งมากกว่าหน่ึงวิธี 

๓. ห้ามส่วนราชการโอนผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง 
ต่าง ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  

๔. เม่ือได้ดําเนินการคัดเลือกเสร็จส้ินแล้วในแต่ละคร้ัง ให้รายงานผลการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการไปยังสํานักงาน ก.พ. ทุกคร้ังตามแบบรายงาน 
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒ 

๕. ในกรณีท่ีส่วนราชการได้ดําเนินการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้ รับการ
คัดเลือกโดยถูกต้องไว้ก่อนวันส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  และมิได้ประกาศกําหนดการ
หมดอายุบัญชีภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ให้ผู้มีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๕๗  
ดําเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีเหลืออยู่ในบัญชีดังกล่าวต่อไปได้ตามท่ี
เห็นสมควร 

ท้ังน้ี ส่วนราชการท่ีจะดําเนินการคัดเลือกควรศึกษาและทําความเข้าใจเก่ียวกับ
คําอธิบายรายละเอียดวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓ เพ่ือจะได้ดําเนินการได้อย่าง
ถูกต้องต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป  ท้ังน้ี  ได้แจ้งให้กรมและ 
จังหวัดทราบด้วยแล้ว 

      ขอแสดงความนับถือ 

         

     (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
   เลขาธิการ ก.พ. 

 
 
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 
โทร.  ๐  ๒๕๔๗  ๑๙๔๑ - ๑๙๔๘   
โทรสาร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๙๕๔ 



 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ๑ 

รายช่ือวุฒิที่ ก.พ. กําหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๖ 

     (แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๒๗  ลงวันท่ี  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๔) 

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

๑. ปริญญาเอก 
๒. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ

หนังสืออนุมัติฯ ของแพทยสภา 
๓. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือ

หนังสืออนุมัติฯ ของทันตแพทยสภา 
๔. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือ

หนังสืออนุมัติฯ ของสภาเภสัชกรรม 
๕. ปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
๖. ปริญญาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
๗. ปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
๘. ปริญญาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
๙. ปริญญาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
๑๐. ปริญญาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
๑๑. ปริญญาสาขาวิชากายภาพบําบัด 
๑๒. ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทางรังสีเทคนิค 
๑๓. ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
๑๔. ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทางชีวเวชศาสตร์ 
๑๕. ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ทางพันธุศาสตร์ 
๑๖. ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ทางพฤกษศาสตร์ 
๑๗. ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ทางจุลชีววิทยา 
๑๘. ปริญญาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 



๒ 

 

 

๑๙. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทางการออกแบบภายใน หรือ 
ทางการตกแต่งภายใน 

๒๐. ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางวัสดุศาสตร์ 
๒๑. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทางธรณีวิทยา  ทางธรณีศาสตร์  หรือ   

ทางเทคโนโลยีธรณี 
๒๒. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทางเทคโนโลยียาง 
๒๓. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง  ทางผังเมือง 
๒๔. ปริญญาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  ทางประติมากรรม 
๒๕. ปริญญาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  ทางศิลปะไทย   
๒๖. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง  ทางการศึกษาพิเศษ 
๒๗. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง  ทางความผิดปกติของการ 
      ส่ือความหมาย 

๒๘. ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทางโลหิตวิทยา 
๒๙. ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทางกายวิภาคศาสตร์ 
๓๐. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง  ทางเคมี  หรือทางเคมีวิเคราะห์ 
๓๑. ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ทางพิษวิทยา 
๓๒. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง  ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม 
๓๓. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง  ทางปฐพีวิทยา  หรือ 

  ทางปฐพีศาสตร์  

๓๔. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทางสัตววิทยา  ทางสัตวบาล  หรือ  
ทางสัตวศาสตร์  

๓๕. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทางกีฏวิทยา   
๓๖. ปริญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ทางโรคพืช  หรือ 

ทางโรคพืชวิทยา  
๓๗. ปริญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ทางพืชสวน หรือทางพืชไร่ 
๓๘. ปริญญาโทสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์   

ทางอาชญาวิทยา หรือทางการบริหารงานยุติธรรม   



๓ 

 

 

๓๙. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทางภาษาอังกฤษ หรือ 
ทางภาษาไทย 

๔๐. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์  หรือทางดุริยางคศิลป์ หรือทางดุริยศิลป์  
หรือทางคีตศิลป์  หรือปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทางนาฏศิลป์  
ทางคีตศิลป์  หรือทางดุริยางคศิลป์  

๔๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง  ทางเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพ  หรือทางช่างภาพ  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์  หรือทางช่างภาพ  หรือ 
ทางการถ่ายภาพ   

๔๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการพิมพ์  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
สาขาวิชาการพิมพ์ 

๔๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
๔๔. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาขาวิชาการออกแบบ 
๔๕. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม  ทางเทคนิคงานรัก  

ทางโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดับ 
๔๖. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาขาวิชาช่างทองหลวง 
๔๗. ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์  ทางพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์   ทางรังสีเทคนิค  หรือ 
ทางรังสีการแพทย์ 

๔๘. ประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  สาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทางเทคนิคกายอุปกรณ์ หรือปริญญา
สาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ 

๔๙. ประกาศนียบัตรทางเคมีทุกแขนง 
๕๐. ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม 
๕๑. ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทางวิทยาการเดินเรือ หรือปริญญา

หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง และประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดิน
ทะเล ขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่า  ประกาศนียบัตรต้นเรือของ 
เรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ตันกรอส  ประกาศนียบัตร 



๔ 

 

 

ต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่า  
ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ตันกรอส  
หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส
หรือมากกว่า 

๕๒. ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมเรือ   
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ  ทางวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ   
ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล  หรือทางวิศวกรรมโยธา หรือปริญญาหรือคุณวุฒิ
อย่างอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  และ
ประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคล่ือน ๗๕๐ – 
๓,๐๐๐ กิโลวัตต์  ประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล  
ขนาดกําลังขับเคล่ือน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์หรือมากกว่า  หรือ
ประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคล่ือน  
๓,๐๐๐ กิโลวัตต์หรือมากกว่า 

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่กําหนดให้คัดเลือกฯ  เฉพาะบางตําแหน่ง 

๕๓. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง  ทางจิตวิทยาคลินิก เพ่ือเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ และตําแหน่งนักจิตวิทยา
ปฏิบัติการ 

๕๔. ปริญญาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  ทางจิตรกรรม  เพ่ือเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งจิตรกรปฏิบัติการ 

๕๕. ปริญญาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี  ทางโบราณคดี เพ่ือเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ 

๕๖. ปริญญาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพ่ือเข้ารับราชการในตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการ 

๕๗. ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทางนิติวิทยาศาสตร์  เพ่ือเข้า
รับราชการในตําแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

๕๘. ปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์  เพ่ือเข้ารับราชการในตําแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ หรือตําแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 



๕ 

 

 

๕๙. ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล  หรือทางการพยาบาลและผดุงครรภ์  
เพ่ือเข้ารับราชการในตําแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน 

๖๐. ประกาศนียบัตรทางช่างทันตกรรม  เพ่ือเข้ารับราชการในตําแหน่ง 
ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน 

๖๑. ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม  ทางทันตสาธารณสุข  หรือทางทันตาภิบาล  
เพ่ือเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

๖๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาโลหะการ  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงสาขาวิชาเทคนิคโลหะ  ทางเทคนิคการเช่ือมโลหะ สาขาวิชาเทคนิค
การหล่อ  ทางเทคนิคการหล่อ  เ พ่ือเข้า รับราชการในตําแหน่ง 
นายช่างหล่อปฏิบัติงาน 

๖๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย  ทางออกแบบ
เส้ือผ้า หรือทางตัดเย็บเส้ือผ้า  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเคร่ืองแต่งกาย  ทางการตัดเย็บเส้ือผ้าขั้นสูง  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  ทางออกแบบเส้ือผ้า 
ขั้นสูง  หรือทางออกแบบเส้ือผ้าก่ึงอุตสาหกรรม  หรือทางออกแบบ
เส้ือผ้าอุตสาหกรรม  เพ่ือเข้ารับราชการในตําแหน่งช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน 

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



สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๒ 

แบบรายงานการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๒๗  ลงวันท่ี  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๔) 

ช่ือส่วนราชการ 

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

ข้อมูลการคัดเลือก  

  ช่ือตําแหน่ง .......................................................................................................... 

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

ตําแหน่งว่าง จํานวนผู้สมัคร จํานวนผู้เข้ารับ 
การคัดเลือก 

จํานวนผู้ผ่าน 
การคัดเลือก 

จํานวนผู้ได้รับ 
การบรรจุ 

     

  ช่ือสถานศึกษาของผู้สมัคร คือ...................................................................................... 

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

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

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

  ช่ือสถานศึกษาของผู้ได้รับการบรรจุ คือ ...................................................................... 

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

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

  (กรณีวุฒิต่างประเทศ ให้ระบุชื่อประเทศด้วย) 

 

 



 

๒ 

 

การดําเนินการ 

๑.วิธีการสรรหา 

�  การแพร่ข่าว        � เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.     � เว็บไซต์ของส่วนราชการ  

 �  หนังสือพิมพ์                      �  วิทยุ 

 �  สถานศึกษา                 �  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............. 

�  ติดต่อท่ีคณะ, ภาควิชา หรือมหาวิทยาลัยโดยตรง 

�  มีผู้แนะนํามา 

�  มาสมัครด้วยตนเอง 

�  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................ 

๒. การคัดเลือก 

๒.๑ การตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ได้ตั้งเม่ือวันท่ี............................................. 

๒.๒ กรรมการสัมภาษณ์ จํานวน .............................. คน 

๒.๓ วิธีการคัดเลือก 

�  สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน 

 โดยสอบข้อเขียนวิชา ............................................................................................. 

�  สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 

 โดยสอบปฏิบัติด้วยวิธี ........................................................................................... 

�  สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว  

�  วิธีการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................. 

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

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

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

 



 

๓ 

 

๓. ระยะเวลาการดําเนินการ 

วันท่ีแพร่ข่าว ............................................วันท่ีสมัครสอบ................................................ 

วันท่ีสอบ ..................................................วันท่ีบรรจุ........................................................ 

๓.๑ จํานวนวันท่ีแพร่ข่าวจนถึงวันบรรจุ รวม ...................................วัน 

๓.๒ จํานวนวันท่ีรับสมัครจนถึงวันบรรจุ รวม .................................วัน 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ  (เช่น  ปัญหาเร่ืองวุฒิท่ีคัดเลือก  วิธีการคัดเลือก จํานวนผู้สมัคร  คุณสมบัติ

ของผู้สมัคร ฯลฯ ) 

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

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

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

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

 หมายเหตุ  กรณีท่ีการดําเนินการคัดเลือกเสร็จส้ินลง  โดยท่ีไม่มีผู้ได้รับการบรรจุ อาจจะ

เน่ืองจากไม่มีผู้สมัคร หรือมีผู้สละสิทธิ ขั้นตอนใด ขั้นตอนหน่ึงก็ให้รายงานผลการคัดเลือกตามแบบ

รายงานน้ีไปยังสํานักงาน ก.พ. ด้วย 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๓ 

คําอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กําหนด 

(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๒๗  ลงวันท่ี  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๔) 

วัตถุประสงค์  เพ่ืออธิบายความหมายของวุฒิบางวุฒิหรือคําบางคํา ว่ามีขอบเขตเพียงใด  

        ซึ่งจะแยกช้ีแจงเป็นกรณี ๆ ดังน้ี 

ลําดับที ่ ความหมาย 

๕. – ๗.  ปริญญาสาขาวิชา....………….. หมายถึง   ปริญญาตรีในสาขาวิชาซึ่งเป็นเน้ือหาของวิทยาการ 
             ท่ีอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ   

๘. – ๑๐.และ ๑๘. ปริญญาสาขาวิชา....… หมายถึง   ปริญญาตรี โท เอกในสาขาวิชาซึ่งเป็นเน้ือหาของ 
              วิทยาการท่ีอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ 

๑๑.  ปริญญาสาขาวิชากายภาพบําบัด หมายรวมถึง   ปริญญาตรี โท เอกทางกิจกรรมบําบัด   
                 ทางอาชีวบําบัด และทางกายภาพบําบัด 

๑๒. – ๑๗. และ ๑๙. – ๒๗.  
ปริญญาสาขาวิชา......ทาง........ 

หมายถึง   ปริญญาตรี โท เอกในสาขาวิชาซึ่งเป็นเน้ือหาของ 
              วิทยาการท่ีอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะและจําเป็นต้องใช้ 
              ความรู้เฉพาะทาง หรือต้องคํานึงถึงวิชาเอก 

๒๘. – ๓๙. ปริญญาโทสาขาวิชา....ทาง..... หมายถึง   ปริญญาโทในสาขาวิชาซึ่งเป็นเน้ือหาของวิทยาการ 
              ท่ีอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะและจําเป็นต้องใช้ความรู้ 
              เฉพาะทาง หรือต้องคํานึงถึงวิชาเอก 
 

๔๐. – ๔๘. ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงสาขาวิชา.........ทาง.............. 

หมายถึง  ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  อนุปริญญา 
             หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาซึ่งเป็น 
             เน้ือหาของวิทยาการท่ีอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ 
             และจําเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง หรือต้องคํานึงถึง 
             วิชาเอก 

๔๙. ประกาศนียบัตรทางเคมีทุกแขนง หมายถึง  ประกาศนียบัตรท่ีมีคําว่า “เคมี” อยู่ในวิชาเอก 
             ตัวอย่างเช่น  ประกาศนียบัตรวิชาเอกเทคนิคทางเคมี 
             เทคนิคเคมีส่ิงทอ  เคมีส่ิงทอ  เคมีอุตสาหกรรม   
             เคมีปฏิบัติการ 



๒ 

 

ลําดับที ่ ความหมาย 

๕๐. ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม หมายถึง   ประกาศนียบัตรท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาหรือ 
              ทางเภสัชกรรม ตัวอย่างเช่น  
              ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม   
              ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิค 
              เภสัชกรรม)  

๕๓. – ๖๓. ปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ี
กําหนดให้คัดเลือกฯ เฉพาะบางตําแหน่ง  

หมายถึง  ปริญญาหรือประกาศนียบัตร สาขาวิชา วิชาเอก 
             หรือเน้ือหาวิชาท่ีได้ศึกษาในแต่ละวุฒิการศึกษา 
             ตามท่ี ก.พ. รับรองว่าเป็นปริญญาหรือ 
             ประกาศนียบัตรสาขาวิชา และหรือทางน้ัน ๆ ให้ 
             คัดเลือกเพ่ือบรรจุ และแต่งตั้งเฉพาะตําแหน่งท่ีระบุ 
             เท่าน้ัน  

  สําหรับการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในประเทศ สามารถตรวจสอบว่า 

เป็นสาขาวิชา/ทางใดได้จากหนังสือเวียนของ ก.พ. ท่ีรับรองคุณวุฒิต่าง ๆ   

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


