สํานักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงวุฒิที่ ก.พ. กําหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อวุฒทิ ี่ ก.พ. กําหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. คําอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กําหนด
ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. กําหนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ ก.พ. มีมติกําหนดให้ปรับปรุงรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กําหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการตามหนังสือที่อ้างถึง จากวุฒิที่ระบุสาขาวิชาต่าง ๆ ให้กําหนดเป็นสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
โดยกําหนดทางเหมือนเดิม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ หากส่วนราชการใดได้ดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการโดยใช้วุฒิที่ ก.พ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ก่อนวันที่ ก.พ. มีมติให้ปรับปรุงรายชื่อ
คุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนดให้คัดเลือก ตามหนังสือฉบับนี้ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม
หนังสือที่อ้างถึงต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
อนึ่ง ส่วนราชการที่จะดําเนินการคัดเลือกควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําอธิบาย
รายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กําหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อจะได้ดําเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๓ - ๔ , ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๖
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

รายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กําหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๖
(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
-------------------------๑. ปริญญาเอก
๒. วุฒบิ ัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 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.ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางรังสีเทคนิค
๑๓. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
๑๔. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางชีวเวชศาสตร์
๑๕. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางพันธุศาสตร์
๑๖. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางพฤกษศาสตร์
๑๗. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจุลชีววิทยา
๑๘. ปริญญาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

๒
๑๙. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการออกแบบภายใน หรือ
ทางการตกแต่งภายใน
๒๐. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์
๒๑. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ หรือ
ทางเทคโนโลยีธรณี
๒๒. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยียาง
๒๓. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง
๒๔. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางประติมากรรม
๒๕.ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางศิลปะไทย
๒๖.ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการศึกษาพิเศษ
๒๗. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย
๒๘.ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโลหิตวิทยา
๒๙.ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางกายวิภาคศาสตร์
๓๐. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์
๓๑. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางพิษวิทยา
๓๒. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม
๓๓. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์
๓๔. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตววิทยา ทางสัตวบาล หรือ
ทางสัตวศาสตร์
๓๕. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางกีฏวิทยา
๓๖.ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโรคพืช หรือทางโรคพืชวิทยา
๓๗.ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางพืชสวน หรือทางพืชไร่
๓๘.ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางอาชญาวิทยา หรือ
ทางการบริหารงานยุติธรรม
๓๙.ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ หรือทางภาษาไทย
๔๐.ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ หรือทางดุริยางคศิลป์ หรือทางดุริยศิลป์
หรือทางคีตศิลป์ หรือปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์
ทางคีตศิลป์ หรือทางดุริยางคศิลป์

๓
๔๑.ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
หรือทางช่างภาพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างภาพ หรือทางการถ่ายภาพ
๔๒.ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการพิมพ์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการพิมพ์
๔๓.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
๔๔.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการออกแบบ
๔๕. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคงานรัก
หรือทางโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ
๔๖. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาช่างทองหลวง
๔๗.ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือ
ทางรังสีการแพทย์
๔๘.ประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคนิคกายอุปกรณ์ หรือปริญญา
สาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์
๔๙.ประกาศนียบัตรทางเคมีทุกแขนง
๕๐.ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม
๕๑.ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาการเดินเรือ หรือปริญญา
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง และประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดิน
ทะเล ขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่า ประกาศนียบัตรต้นเรือของ
เรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ตันกรอส ประกาศนียบัตร
ต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่า
ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ตันกรอส
หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส
หรือมากกว่า

๔
๕๒.ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเรือ
ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโยธา หรือปริญญาหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และ
ประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ –
๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ ประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล
ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์หรือมากกว่า หรือ
ประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน
๓,๐๐๐ กิโลวัตต์หรือมากกว่า
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่กําหนดให้คัดเลือกฯ เฉพาะบางตําแหน่ง
๕๓.ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อเข้ารับราชการ
ในตํ า แหน่ ง นั ก จิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก ปฏิ บั ติ ก าร หรื อ ตํ า แหน่ ง นั ก จิ ต วิ ท ยา
ปฏิบัติการ
๕๔.ปริญญาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางจิตรกรรม เพื่อเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งจิตรกรปฏิบัติการ
๕๕.ปริญญาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี เพื่อเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ
๕๖.ปริญญาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้ารับราชการในตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติการ
๕๗.ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
๕๘.ปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ เพื่ อ เข้ า รั บ ราชการในตํ า แหน่ ง นิ ติ ก ร
ปฏิบัติการ หรือตําแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ
๕๙.ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรือทางการพยาบาลและผดุงครรภ์
เพื่อเข้ารับราชการในตําแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน
๖๐.ประกาศนี ย บั ต รทางช่ า งทั น ตกรรม เพื่ อ เข้ า รั บ ราชการในตํ า แหน่ ง
ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน

๕
๖๑.ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ทางทันตสาธารณสุข หรือทางทันตาภิบาล
เพื่อเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
๖๒.ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาโลหะการ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ทางเทคนิคการเชื่อมโลหะ สาขาวิชา
เทคนิคการหล่อ ทางเทคนิคการหล่อ เพื่อเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นายช่างหล่อปฏิบัติงาน
๖๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ทางออกแบบเสื้อผ้า
หรื อ ทางตั ดเย็ บ เสื้ อ ผ้า หรื อ ประกาศนี ย บัต รวิ ชาชี พชั้ น สู ง สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ทางการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นสูง สาขาวิชา
เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย ทางออกแบบเสื้อผ้าขั้นสูง หรือ
ทางออกแบบเสื้ อ ผ้ า กึ่ ง อุ ต สาหกรรม หรื อ ทางการออกแบบเสื้ อ ผ้ า
อุตสาหกรรม เพื่อเข้ารับราชการในตําแหน่งช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน
---------------------------

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

คําอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กําหนด
(แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
วัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายความหมายของวุฒิบางวุฒิหรือคําบางคํา ว่ามีขอบเขตเพียงใด
ซึ่งจะแยกชี้แจงเป็นกรณี ๆ ดังนี้
ลําดับที่
๕. – ๗. ปริญญาสาขาวิชา....…………..

ความหมาย
หมายถึง ปริญญาตรีในสาขาวิชาซึ่งเป็นเนื้อหาของวิทยาการ
ที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ

๘. – ๑๐.และ ๑๘. ปริญญาสาขาวิชา....…

หมายถึง ปริญญาตรี โท เอกในสาขาวิชาซึ่งเป็นเนื้อหาของ
วิทยาการที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ

๑๑. ปริญญาสาขาวิชากายภาพบําบัด

หมายรวมถึง ปริญญาตรี โท เอกทางกิจกรรมบําบัด
ทางอาชีวบําบัด และทางกายภาพบําบัด

๑๒. – ๑๗. , ๑๙. – ๒๗. , ๔๐. และ ๕๑.
ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทาง........

หมายถึง ปริญญาตรี โท เอกในสาขาวิชาซึ่งเป็นเนื้อหาของ
วิทยาการที่อยู่ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและจําเป็นต้อง
ใช้ความรู้เฉพาะทาง หรือต้องคํานึงถึงวิชาเอก

๒๘. – ๓๙. ปริญญาโทสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทาง.....

หมายถึง ปริญญาโทในสาขาวิชาซึ่งเป็นเนื้อหาของวิทยาการ
ที่อยู่ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและจําเป็นต้อง
ใช้ความรู้เฉพาะทาง หรือต้องคํานึงถึงวิชาเอก

๔๐. , ๔๒. – ๔๔. และ ๔๖. ประกาศนียบัตร หมายถึง ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา หรือ
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาซึ่งเป็น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชา
เนื้อหาของวิทยาการที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ
.........ทาง..............
และจําเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง หรือต้องคํานึงถึง
วิชาเอก
๔๑. , ๔๕. และ ๔๗. – ๔๘. ประกาศนียบัตร หมายถึง ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา หรือ
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาซึ่งเป็น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาใด
เนื้อหาของวิทยาการที่อยู่ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาหนึ่ง ทาง..............
และจําเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง หรือต้องคํานึงถึง
วิชาเอก

๒
ลําดับที่
๔๙. ประกาศนียบัตรทางเคมีทุกแขนง

ความหมาย
หมายถึง ประกาศนียบัตรที่มีคําว่า “เคมี” อยู่ในวิชาเอก
ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาเอกเทคนิคทางเคมี
เทคนิคเคมีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ เคมีอุตสาหกรรม
เคมีปฏิบัติการ

๕๐. ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม

หมายถึง ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือ
ทางเภสัชกรรม ตัวอย่างเช่น
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิค
เภสัชกรรม)

๕๓. – ๖๓. ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ หมายถึง ปริญญาหรือประกาศนียบัตร สาขาวิชา วิชาเอก
กําหนดให้คัดเลือกฯ เฉพาะบางตําแหน่ง
หรือเนื้อหาวิชาที่ได้ศึกษาในแต่ละวุฒิการศึกษา
ตามที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรสาขาวิชา และหรือทางนั้น ๆ ให้
คัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเฉพาะตําแหน่งที่ระบุ
เท่านั้น
สําหรับการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในประเทศ สามารถตรวจสอบว่า
เป็นสาขาวิชา/ทางใดได้จากหนังสือเวียนของ ก.พ. ที่รับรองคุณวุฒิต่าง ๆ
------------------------

