
 

 

ทีไ  นร ํ์์๐/ว ๎์  สำนักงาน ก.พ. 
            ถนนตวิานนท ์จังหวัดนนทบรุี ํํ์์์ 

       ๎ํ  กันยายน  ๎๑๒๐ 

รืไอง   วุฒิทีไ ก.พ. กำหนด฿หຌคัดลือกพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ – พ.ศ. ๎๑๒๒ 

รียน   ิวียนกระทรวง กรม ละจังหวัดี 

อຌางถึง ํ. หนงัสอืสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ํ๓ ลงวันทีไ ํ๙ กันยายน ๎๑๒๎ 

๎. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐.ํ/ว ํ๒ ลงวันทีไ ํํ ธันวาคม ๎๑๑ํ 

สิไงทีไสงมาดຌวย  ํ. รายชืไอวุฒิทีไ ก.พ. กำหนด฿หຌคัดลือกพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๎๑๒๑ – พ.ศ. ๎๑๒๒ 

 ๎. บบรายงานการคัดลือกพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ 

 ๏. คำอธิบายรายละอียดวุฒิทีไ ก.พ. กำหนด฿หຌคัดลือกพืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ 

ตามหนังสือทีไอຌางถึง ํ จຌงมติ ก.พ. ฿หຌสวนราชการดำนินการคัดลือกบรรจุบุคคล  

ซึไงสำรใจการศึกษา฿นวุฒิทีไ ก.พ. กำหนด ขຌารับราชการป็นขຌาราชการพลรือนสามัญละตงตัๅง฿หຌดำรง
ตำหนงตาง โ ตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขทีไ  ก.พ. กำหนดตามหนังสือทีไอຌางถึง ๎ สำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ – พ.ศ. ๎๑๒๐ มาพืไอถือปฏิบัติ ความจຌงลຌว นัๅน  

บัดนีๅ ก.พ. เดຌมีมติกำหนด฿หຌสวนราชการอาจคัดลือกพืไอบรรจุบุคคลซึไงสำรใจการศึกษา 

฿นวุฒิทีไ ก.พ. กำหนดตามสิไงทีไสงมาดຌวย ํ ขຌารับราชการป็นขຌาราชการพลรือนสามัญละตงตัๅง฿หຌดำรง
ตำหนง฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ – พ.ศ. ๎๑๒๒ เดຌ สำหรับการคัดลือก฿หຌดำนินการตามหลักกณฑ์ละวิธีการ
ทีไ ก.พ. กำหนดตามหนังสือทีไอຌางถึง ๎ ดยบรรจุละตงตัๅง฿หຌลຌวสรใจภาย฿นวันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๒๒  
ละมีงืไอนเขพิไมติม ดังนีๅ 

ํ. วุฒิทีไจะคัดลือกพืไอบรรจุละตงตัๅงจะตຌองป็นคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนงของ
ตำหนงทีไจะบรรจุละตงตัๅง 

๎. ผูຌเดຌรับการคัดลือกซึไงเดຌรับการบรรจุละตงตัๅงตามวุฒิทีไกำหนด฿นขຌอ ํ ตຌองอยูปฏิบัติ
ราชการ฿นสวนราชการนัๅนป็นวลาเมนຌอยกวา ํ ปี ดยหຌามอนเปสวนราชการอืไน 

๏. มืไอเดຌดำนินการคัดลือกสรใจสิๅนลຌว฿นตละครัๅง ฿หຌรายงานผลการคัดลือกพืไอบรรจุ
บุคคลขຌารับราชการมายังสำนักงาน ก.พ. ทุกครัๅงตามบบรายงานตามสิไงทีไสงมาดຌวย ๎ 

 

 

๐. กรณ.ี.. 





สิไงทีไสงมาดຌวย ํ 

 

รายช่ือวุฒิท่ี ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๑ – พ.ศ. ๒๑๒๒ 

ินบทຌายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ๎์  ลงวนัทีไ ๎ํ กันยายน ๎๑๒๐ี 
------------------------------ 

วุฒิบัตร 
ํ. วุฒิบัตรสดงความรูຌความชำนาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรมหรือหนังสืออนุมัติฯ ของ  

พทยสภา                                                                  
๎. วุฒิบัตรสดงความรูຌความชำนาญ฿นการประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือหนังสืออนุมัติฯ ของ

ทันตพทยสภา 

๏. วุฒิบัตรสดงความรูຌความชำนาญ฿นการประกอบวิชาชีพภสัชกรรมหรือหนังสืออนุมัติฯ ของ
สภาภสัชกรรม 

ปริญญา ิเฉพาะระดับที่กำหนดี 
๐. ปริญญาอก ทุกสาขาวิชา 
๑.  ปริญญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางคมี หรือทางคมีวิคราะห์ 
๒. ปริญญาทสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาเทย หรือทางวรรณคดีเทย 

๓.  ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางลหิตวิทยา 

๘. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางจุลชีววิทยา 

๕. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางพิษวิทยา 

ํ์. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางวิศวกรรมปຂตรลียม 

ํํ. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางปฐพีวิทยา หรอืทางปฐพีศาสตร์ 
ํ๎. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ หรือทางทคนลยีธรณี 
ํ๏. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางสัตววิทยา ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์ 
ํ๐. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางรคพืช หรือทางรคพืชวิทยา 

ํ๑. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางอาชญาวิทยา หรือทางการบริหารงานยุติธรรม 

ปริญญา ิทุกระดับี 
ํ๒.  ปริญญาสาขาวิชาพทยศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ํ๓. ปริญญาสาขาวิชาทันตพทยศาสตร์ 
ํ๘. ปริญญาสาขาวิชาสัตวพทยศาสตร์ 
ํ๕. ปริญญาสาขาวิชาภสัชศาสตร์ 
๎์.  ปริญญาสาขาวิชาการพทย์ผนเทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาการพทย์ผนเทย 

๎ํ. ปริญญาสาขาวิชาทคนิคการพทย์ 
๎๎. ปริญญาสาขาวิชากายภาพบำบัด 



๎ 

 

๎๏.  ปริญญาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๎๐.  ปริญญาสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ 
๎๑.  ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟຂสิกส์ 
๎๒. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางรังสีทคนิค 

๎๓.  ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางชีววชศาสตร์ 
๎๘. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางพันธุศาสตร์ 
๎๕. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางพฤกษศาสตร์ 
๏์. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางนิวคลียร์ทคนลยี 
๏ํ. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางวัสดุศาสตร์ 
๏๎. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางวชศาสตร์การกຌเขความผิดปกติของการสืไอความหมาย 

๏๏. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางการศึกษาพิศษ 

๏๐. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางการออกบบภาย฿น หรือทางการตกตงภาย฿น 

๏๑. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางผังมือง 

๏๒. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางประติมากรรม ทางประติมากรรมเทย ทางประติมากรรมสากล 

๏๓. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางศิลปะเทย 

 ๏๘. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางนาฏศิลป์ ทางคีตศิลป์ ทางดุริยางคศิลป์ หรือทางการละคร 
 

ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา 

 ๏๕. ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การพทย์ หรือประกาศนียบัตรพนักงาน
หຌองปฏิบัติการชันสูตรรค ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง  
ทางวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางพนักงานวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางรังสีวิทยา ทางรังสีทคนิค 
หรือทางรังสีการพทย์ 

 ๐์. ประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณ์สริมละทียม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชา฿ด
สาขาวิชาหนึไง ทางทคนิคกายอุปกรณ์ 

๐ํ. ประกาศนียบัตรทางภสัชกรรม 

 ๐๎. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ หรือทางดุริยางคศิลป์ หรือทางดุริยศิลป์ หรือทางคีตศิลป์ 
 ๐๏. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการพิมพ์ อนุปริญญาสาขาวิชาทคนลยีการพิมพ์ 

ทางการพิมพ์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชาการพิมพ์ 

 ๐๐. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางทคนลยีการถายภาพ ทางการถายภาพ 
ทางการถายภาพละวีดิทัศน์ ทางการถายภาพละภาพยนตร์ ทางทคนลยีการถายภาพละวีดิทัศน์ 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง สาขาวิชาทคนลยีการถายภาพละวีดิทัศน์ 

 ๐๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
 ๐๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชาการออกบบ 



๏ 

 

 ๐๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชาชางทองหลวง 
 ๐๘. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางทคนิคงานรัก หรือทางลหะรูปพรรณ

ละครืไองประดับ 

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่กำหนดให้คัดเลือกเฉพาะตำหนง 
 ๐๕. ปริญญาทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ พืไอบรรจุบุคคลขຌารับ

ราชการ฿นตำหนงนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
๑์. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางกีฏวิทยา พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿น

ตำหนงนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ 

 ๑ํ. ปริญญาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมหมืองร พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ
฿นตำหนงวิศวกรหมืองรปฏิบัติการ 

 ๑๎. ปริญญาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมยธา – ชลประทาน 
พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นตำหนงวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 

 ๑๏. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางจิตวิทยาคลินิก พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿น
ตำหนงนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ หรือตำหนงนักจิตวิทยาปฏิบัติการ 

๑๐. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางวชศาสตร์การธนาคารลือด พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ
฿นตำหนงนักวิทยาศาสตร์การพทย์ปฏิบัติการ 

 ๑๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาลหะการ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิ ชา
ทคนิคลหะ ทางทคนิคการชืไอมลหะ สาขาวิชาทคนิคการหลอ ทางทคนิคการหลอ  
พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นตำหนงนายชางหลอปฏิบัติงาน 

๑๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาทคนลยีครืไองคลือบ
ดินผา สาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมลหะรูปพรรณละครืไองประดับ พืไอบรรจุบุคคลขຌารับ
ราชการ฿นตำหนงนายชางศิลปกรรมปฏิบัติงาน 

วุฒิท่ีเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำหนงละกำหนดให้คัดเลือกเฉพาะตำหนงนัๅน 

฿หຌ฿ชຌวุฒิตามทีไระบุ฿นมาตรฐานกำหนดตำหนงนัๅน พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นตำหนงทีไ
กำหนด ดังนีๅ 

๑๓. นักดินรือปฏิบัติการ 
๑๘. นายชางกลรือปฏิบัติการ 

๑๕. จຌาพนักงานตรวจทาปฏิบัติการ 

๒์. จຌาพนักงานตรวจรือปฏิบัติการ 
๒ํ. จิตรกรปฏิบัติการ 
๒๎. นักบราณคดีปฏิบัติการ 



๐ 

 

๒๏. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

๒๐. นักทคนลยีหัว฿จละทรวงอกปฏิบัติการ 

๒๑. ชางภาพการพทย์ปฏิบัติการ 
๒๒. ชางอาภรณ์ปฏิบัติงาน 

๒๓. พยาบาลทคนิคปฏิบัติงาน 

๒๘. ชางทันตกรรมปฏิบัติงาน 

๒๕. จຌาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

๓์. จຌาพนักงานวชสถิติปฏิบัติงาน 

๓ํ. จຌาพนักงานดินรือปฏิบัติงาน 

  

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



สิไงทีไสงมาดຌวย ๎ 

 

บบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ินบทຌายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ๎์  ลงวนัทีไ ๎ํ กันยายน ๎๑๒๐ี 
------------------------------ 

 

ํ. ชื่อสวนราชการ ........................................................................................ ทรศัพท.์...................................... 
๒. ตำหนงทีค่ัดเลือก 

ํี ชืไอตำหนง................................................................................................................................................. 
๎ี วุฒิทีไคัดลือก  คือ................................................................................................................ ....................... 

ซึไงตรงกับวุฒิทีไ ก.พ. กำหนด฿หຌคัดลือกประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ – พ.ศ. ๎๑๒๒ ลำดับทีไ.........  
๏ี จำนวนตำหนงวางครัๅงรก ........................ ตำหนง 

๏. ผลการดำเนินการคัดเลือก 

ํี จำนวนคน 

จำนวนผูຌสมัคร ............ คน จำนวนผูຌขຌารับการคัดลือก     ............ คน 

จำนวนผูຌผานการคัดลือก   ............ คน จำนวนผูຌเดຌรับการบรรจุ ............ คน 

๎ี ชืไอสถานศึกษาของผูຌสมัคร คือ...................................................................................................... .............. 
.............................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 

๏ี ชืไอสถานศึกษาของผูຌเดຌรับการบรรจุ คือ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
ิกรณีวุฒิตางประทศ ฿หຌระบุชืไอประทศดຌวยี 

๐. การสรรหาละการรับสมัคร 
ํี ชองทางการพรขาวละประชาสัมพันธ์ 
  วใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ.   วใบเซต์ของสวนราชการทีไรับสมัคร 

  วใบเซต์อืไน ๆ ิปรดระบุี………………………..………….…….………  

  ทีไทำการของสวนราชการ 

  สวนราชการติดตอมหาวิทยาลัยดยตรง   
  สวนราชการติดตอสมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอืไน ๆ ิปรดระบุี................................................... 
  ชองทางอืไน ๆ ิปรดระบุี………………………..………….…….……… 

๎ี วิธีการรับสมัคร 

 สมัครดຌวยตนอง                  สมัครทางอินทอร์นใต 

 ชองทางอืไน ๆ ิปรดระบุี………………………..………….…….……… 



๎ 

 

๑. การคัดเลือก 

ํี  ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือก มืไอวันทีไ........................................... ................... จำนวน ................ คน 

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

 กรรมการอืไน ๆ ิถຌามีี ปรดระบุ......................................................................... จำนวน ................ คน 

๏ี  วิธีการคัดลือก  

 สอบสัมภาษณ์   
             สอบขຌอขียน วิชา.................................................................................................................................. 

 สอบปฏิบัติ เดຌก................................................................................................................................... 
 วิธีการอืไน ๆ ิปรดระบุี ....................................................................................................................... 

๒. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ํี วันทีไพรขาวรับสมัคร  

๎ี วันทีไรับสมัครสอบ  

๏ี วันทีไสอบ  

๐ี วันทีไประกาศผล  

๑ี วันทีไบรรจุ  

๒ี จำนวนวันทีไพรขาวรับสมัครจนถึงวันทีไบรรจุ   รวม ................ วัน 

๓ี จำนวนวันทีไรับสมัครจนถึงวันทีไบรรจุ  รวม ................ วัน 

๓. ปัญหาในการดำเนินการละข้อเสนอนะ  
............................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................................................................................................... ..................... 
 

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

 

หมายหตุ กรณีทีไการดำนินการคัดลือกสรใจสิๅน ดยเมมีผูຌเดຌรับการบรรจุ อาจนืไองจากเมมีผูຌสมัครหรือ 

มีผูຌสละสิทธิ฿นขัๅนตอน฿ดขัๅนตอนหนึไง กใ฿หຌรายงานผลการคัดลือกตามบบรายงานนีๅเปยังสำนักงาน ก.พ. ดຌวย 



สิไงทีไสงมาดຌวย ๏ 

 

คำอธิบายรายละเอียดวุฒิท่ี ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ินบทຌายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ๎์  ลงวนัทีไ ๎ํ กันยายน ๎๑๒๐ี 
------------------------------ 

 

วัตถุประสงค์  พืไออธิบายความหมายของวุฒิบางวุฒิ หรือคำบางคำ วามีขอบขตพียง฿ด พืไอ฿หຌสวนราชการ
ขຌา฿จชัดจนละดำนินการเดຌอยางถูกตຌอง ดังนีๅ 

วุฒ/ิลำดับที่ ความหมาย 

ปริญญา ิฉพาะระดับทีไกำหนดี  หมายถึง ปริญญาตามระดับทีไกำหนดเวຌ  
ปริญญา ิทุกระดับี  หมายถึง ปริญญาตรี ท หรืออก 

ปริญญาสาขาวิชา... หมายถึง ปริญญา฿นสาขาวิชาซึไ งป็น นืๅ อหาของ
วิทยาการทีไอยู฿นหมวดวิชาฉพาะ 

ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทาง... หมายถึง ปริญญา฿นสาขาวิชาซึไ งป็น นืๅ อหาของ
วิทยาการทีไ อยู ฿นสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไ งละ
จำป็นตຌอง฿ชຌความรูຌฉพาะทางหรือตຌองคำนึงถึงวิชาอก 

ปริญญาสาขาวิชา... ทาง... หมายถึง ปริญญา฿นสาขาวิชาซึไ งป็น นืๅ อหาของ
วิทยาการทีไอยู฿นหมวดวิชาฉพาะละจำป็นตຌอง฿ชຌ
ความรูຌฉพาะทางหรือตຌองคำนึงถึงวิชาอก 

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทีไกำหนด฿หຌคัดลือกฯ 
ฉพาะบางตำหนง 

หมายถึง ปริญญาหรือประกาศนียบัตร สาขาวิชา วิชาอก 
หรือนืๅอหาวิชาทีไเดຌศึกษา฿นตละวุฒิการศึกษาตาม 

ทีไ  ก.พ. รับรองวาป็นปริญญาหรือประกาศนียบัตร
สาขาวิชา ละหรือทางนัๅน ๆ ฿หຌคัดลือกพืไอบรรจุละ
ตงตัๅงฉพาะตำหนงทีไระบุทานัๅน 

ประกาศนียบัตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพ อนุปริญญา 
หรอืประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชา... ทาง... 

หมายถึง ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสู ง฿น
สาขาวิชาซึไงป็นนืๅอหาของวิทยาการทีไอยู฿นหมวดวิชา
ฉพาะละจำป็นตຌอง฿ชຌความรูຌฉพาะทาง หรือตຌอง
คำนึ งถึงวิชาอก ทัๅ งนีๅ  ฿หຌสวนราชการดำนินการ
คัดลือกดย฿ชຌวุฒิตามระดับประกาศนียบัตรทีไกำหนดเวຌ 
ชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชาวิจิตรศิลป์  
฿หຌคัดลือกฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง
ทานัๅน ป็นตຌน 

 



๎ 

 

วุฒ/ิลำดับที่ ความหมาย 

วุฒิทีไป็นคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนงละ
กำหนด฿หຌคัดลือกฉพาะตำหนงนัๅน 

 

หมายถึง ฿หຌ ฿ชຌวุฒิ ตามทีไ ระบุ ฿นมาตรฐานกำหนด
ตำหนงนัๅน พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นตำหนงทีไ
ระบุทานัๅน 

ํ๑. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง 
ทางอาชญาวิทยา หรือทางการบริหารงานยุติธรรม 

หมายถึง ปริญญาท ทางอาชญาวิทยา ทางการบริหาร 
งานยุติธรรม ทางอาชญาวิทยาละงานยุติธรรม ทาง 
การบริหารงานยุติธรรมละความปลอดภัย ทางอาชญา
วิทยาละการบริหารงานยุติธรรม 

๏ .๎ ปริญญาสาขาวชิา฿ดสาขาวชิาหนึไง ทางวชศาสตร์
การกຌเขความผิดปกติของการสืไอความหมาย 

หมายถึง ปริญญาตรี ท อก ทางวชศาสตร์การกຌเข
ความผิดปกติของการสืไอความหมาย ทางความผิดปกติ
ของการสืไอความหมาย 

๏๐. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางการออกบบ 
ภาย฿น หรือทางการตกตงภาย฿น 

หมายถึง ปริญญาตรี ท อก ทางการออกบบภาย฿น 
ทางการตกตงภาย฿น ทางการออกบบตกตงภาย฿น 
ทางออกบบภาย฿น ทางตกตงภาย฿น ทางออกบบ
ตกตงภาย฿น 

๏๑. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางผังมือง หมายถึง ปริญญาตรี ท อก ทางผังมือง ทางการวาง 
ผังมือง ทางสถาปัตยกรรมผังมือง ทางการวางผังชุมชน 
ทางการจัดการงานชางละผังมือง ทางการวางผนภาค 
ทางการวางผนภาคละมือง ทางการวางผนชุมชน
มืองละสภาพวดลຌอม ทางการวางผังมืองละ
สภาพวดลຌอม ทางทคนลยีภูมิทัศน์ 

๏๘. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางการละคร หมายถึง ปริญญาตรี ท อก ทางการละคร ทางการละคอน 
ทางศิลปการละคร 

๐ํ. ประกาศนียบัตรทางภสัชกรรม หมายถึง ประกาศนียบัตรทีไ กีไยวขຌองกับสาขาวิชา 

หรือทางภสัชกรรม ตัวอย างชน ประกาศนียบั ตร 

จຌาพนักงานภสัชกรรม ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ 
ิทคนิคภสัชกรรมี 

 

สำหรับการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร฿นประทศ สามารถตรวจสอบวาป็นสาขาวิชา/ทาง฿ด
เดຌจากหนังสือวียนของ ก.พ. ทีไรับรองคุณวุฒิตาง ๆ 

 

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


