ทีไ นร ํ์์๐/ว ๎์

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์
๎ํ กันยายน ๎๑๒๐

รืไอง

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

รียน ิวียนกระทรวง กรม ละจังหวัดี
อຌางถึง ํ. หนังสือสำนักงาน 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
ตามหนั ง สื อ ทีไ อຌ า งถึ ง ํ จຌ ง มติ ก.พ. ฿หຌ ส ว นราชการดำนิ น การคั ด ลื อ กบรรจุ บุ ค คล
ซึไงสำรใจการศึกษา฿นวุฒิ ทีไ ก.พ. กำหนด ขຌารับ ราชการป็ น ขຌาราชการพลรือนสามัญ ละตงตัๅง฿หຌ ดำรง
ตำหน ง ต า ง โ ตามหลั ก กณฑ์ วิ ธี ก าร ละงืไ อ นเขทีไ ก.พ. กำหนดตามหนั ง สื อ ทีไ อຌ า งถึ ง ๎ สำหรั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ – พ.ศ. ๎๑๒๐ มาพืไอถือปฏิบัติ ความจຌงลຌว นัๅน
บัดนีๅ ก.พ. เดຌมีมติกำหนด฿หຌ สวนราชการอาจคัดลือกพืไ อบรรจุบุ คคลซึไงสำรใจการศึกษา
฿นวุฒิทีไ ก.พ. กำหนดตามสิไงทีไสงมาดຌวย ํ ขຌารับราชการป็นขຌาราชการพลรือนสามัญละตงตัๅง฿หຌดำรง
ตำหนง฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ – พ.ศ. ๎๑๒๒ เดຌ สำหรับการคัดลือก฿หຌดำนินการตามหลักกณฑ์ละวิธีการ
ทีไ ก.พ. กำหนดตามหนังสือทีไอຌา งถึง ๎ ดยบรรจุละตงตัๅง฿หຌ ลຌวสรใ จภาย฿นวันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๒๒
ละมีงืไอนเขพิไมติม ดังนีๅ
ํ. วุฒิ ทีไจะคัดลื อกพืไอบรรจุละตงตัๅงจะตຌองป็น คุณ สมบัติฉพาะสำหรับ ตำหน งของ
ตำหนงทีไจะบรรจุละตงตัๅง
๎. ผูຌเดຌรับการคัดลือกซึไงเดຌรับการบรรจุละตงตัๅงตามวุฒิทีไกำหนด฿นขຌอ ํ ตຌองอยูปฏิบัติ
ราชการ฿นสวนราชการนัๅนป็นวลาเมนຌอยกวา ํ ปี ดยหຌามอนเปสวนราชการอืไน
๏. มืไอเดຌดำนินการคัดลือกสรใจสิๅนลຌว฿นตละครัๅง ฿หຌรายงานผลการคัดลือกพืไอบรรจุ
บุคคลขຌารับราชการมายังสำนักงาน ก.พ. ทุกครัๅงตามบบรายงานตามสิไงทีไสงมาดຌวย ๎

๐. กรณี...

สิไงทีไสงมาดຌวย ํ
รายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๑ – พ.ศ. ๒๑๒๒
ินบทຌายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ๎์ ลงวันทีไ ๎ํ กันยายน ๎๑๒๐ี
-----------------------------วุฒิบัตร
ํ. วุฒิบัตรสดงความรูຌความชำนาญ฿นการประกอบวิชาชีพวชกรรมหรือหนังสืออนุมัติฯ ของ
พทยสภา
๎. วุฒิบัตรสดงความรูຌความชำนาญ฿นการประกอบวิชาชีพทันตกรรมหรือหนังสือ อนุมัติฯ 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 หรือทางปฐพีศาสตร์
ํ๎. 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. ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าพนั ก งานวิ ท ยาศาสตร์ ก ารพทย์ หรื อ ประกาศนี ย บั ต รพนั ก งาน
หຌ อ งปฏิ บั ติก ารชัน สู ตรรค ประกาศนี ย บั ต รหรือ อนุ ป ริญ ญาสาขาวิช า฿ดสาขาวิช าหนึไ ง
ทางวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางพนักงานวิทยาศาสตร์การพทย์ ทางรังสีวิทยา ทางรังสีทคนิค
หรือทางรังสีการพทย์
๐์. ประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณ์สริมละทียม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชา฿ด
สาขาวิชาหนึไง ทางทคนิคกายอุปกรณ์
๐ํ. ประกาศนียบัตรทางภสัชกรรม
๐๎. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ หรือทางดุริยางคศิลป์ หรือทางดุริยศิลป์ หรือทางคีตศิลป์
๐๏. ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ สาขาวิ ช าการพิ ม พ์ อนุ ป ริ ญ ญาสาขาวิ ช าทคนลยี ก ารพิ ม พ์
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. ปริ ญ ญาทสาขาวิช า฿ดสาขาวิช าหนึไ ง ทางกี ฏ วิท ยา พืไ อบรรจุ บุ คคลขຌ ารั บ ราชการ฿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. ประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพสาขาวิชาลหะการ หรือประกาศนียบัตรวิช าชีพชัๅนสู งสาขาวิ ช า
ทคนิ คลหะ ทางทคนิคการชืไอมลหะ สาขาวิชาทคนิ คการหลอ ทางทคนิคการหล อ
พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นตำหนงนายชางหลอปฏิบัติงาน
๑๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาทคนลยีครืไองคลือบ
ดินผา สาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมลหะรูปพรรณละครืไองประดับ พืไอบรรจุบุคคลขຌารับ
ราชการ฿นตำหนงนายชางศิลปกรรมปฏิบัติงาน
วุฒิทเี่ ป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำหนงละกำหนดให้คัดเลือกเฉพาะตำหนงนัๅน
฿หຌ฿ชຌวุฒิตามทีไระบุ฿นมาตรฐานกำหนดตำหนง นัๅน พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นตำหนง ทีไ
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 ๎์ ลงวันทีไ ๎ํ กันยายน ๎๑๒๐ี
-----------------------------ํ. ชื่อสวนราชการ ........................................................................................ ทรศัพท์.......................................
๒. ตำหนงทีค่ ัดเลือก
ํี 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. ระยะเวลาการดำเนิน การ


ํี วันทีไพรขาวรับสมัคร
๎ี วันทีไรับสมัครสอบ
๏ี วันทีไสอบ
๐ี วันทีไประกาศผล
๑ี วันทีไบรรจุ
๒ี จำนวนวันทีไพรขาวรับสมัครจนถึงวันทีไบรรจุ
๓ี จำนวนวันทีไรับสมัครจนถึงวันทีไบรรจุ

รวม ................ วัน
รวม ................ วัน

๓. ปัญหาในการดำเนินการละข้อเสนอนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
--------------------------หมายหตุ กรณีทีไการดำนิ น การคัดลือกสรใจสิๅน ดยเมมีผูຌ เดຌรับ การบรรจุ อาจนืไ องจากเม มีผูຌส มัครหรือ
มีผูຌสละสิทธิ฿นขัๅนตอน฿ดขัๅนตอนหนึไง กใ฿หຌรายงานผลการคัดลือกตามบบรายงานนีๅเปยังสำนักงาน ก.พ. ดຌวย

สิไงทีไสงมาดຌวย ๏
คำอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ินบทຌายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์์๐/ว ๎์ ลงวันทีไ ๎ํ กันยายน ๎๑๒๐ี
-----------------------------วัตถุประสงค์ พืไออธิบายความหมายของวุฒิบางวุฒิ หรือคำบางคำ วามีขอบขตพียง฿ด พืไอ฿หຌสวนราชการ
ขຌา฿จชัดจนละดำนินการเดຌอยางถูกตຌอง ดังนีๅ
วุฒ/ิ ลำดับที่
ปริญญา ิฉพาะระดับทีไกำหนดี
ปริญญา ิทุกระดับี
ปริญญาสาขาวิชา...

ความหมาย
หมายถึง ปริญญาตามระดับทีไกำหนดเวຌ
หมายถึง ปริญญาตรี ท หรืออก
หมายถึ ง ปริ ญ ญา฿นสาขาวิ ช าซึไ ง ป็ น นืๅ อ หาของ
วิทยาการทีไอยู฿นหมวดวิชาฉพาะ
ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทาง...
หมายถึ ง ปริ ญ ญา฿นสาขาวิ ช าซึไ ง ป็ น นืๅ อ หาของ
วิ ท ยาการทีไ อ ยู ฿ นสาขาวิ ช า฿ดสาขาวิ ช าหนึไ ง ละ
จำป็นตຌอง฿ชຌความรูຌฉพาะทางหรือตຌองคำนึงถึงวิชาอก
ปริญญาสาขาวิชา... ทาง...
หมายถึ ง ปริ ญ ญา฿นสาขาวิ ช าซึไ ง ป็ น นืๅ อหาของ
วิท ยาการทีไ อ ยู ฿นหมวดวิช าฉพาะละจำป็ น ตຌ อ ง฿ชຌ
ความรูຌฉพาะทางหรือตຌองคำนึงถึงวิชาอก
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทีไกำหนด฿หຌคัดลือกฯ หมายถึง ปริญญาหรือประกาศนียบัตร สาขาวิชา วิชาอก
ฉพาะบางตำหนง
หรื อ นืๅ อ หาวิ ช าทีไ เดຌ ศึ กษา฿นต ล ะวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตาม
ทีไ ก.พ. รั บ รองว า ป็ น ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต ร
สาขาวิชา ละหรือทางนัๅน ๆ ฿หຌคัดลือกพืไอบรรจุละ
ตงตัๅงฉพาะตำหนงทีไระบุทานัๅน
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา หมายถึ ง ประกาศนี ย บั ต ร ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชา... ทาง... อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชัๅ น สู ง ฿น
สาขาวิชาซึไงป็นนืๅอหาของวิทยาการทีไอยู฿นหมวดวิชา
ฉพาะละจำป็ น ตຌ อ ง฿ชຌ ค วามรูຌ ฉพาะทาง หรื อ ตຌ อ ง
คำนึ ง ถึ ง วิ ช าอก ทัๅ ง นีๅ ฿หຌ ส ว นราชการดำนิ น การ
คัดลือกดย฿ชຌวุฒิตามระดับประกาศนียบัตรทีไกำหนดเวຌ
ชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัๅนสูงสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
฿หຌ คัดลื อกฉพาะระดับ ประกาศนี ยบั ต รวิชาชีพชัๅนสู ง
ทานัๅน ป็นตຌน

๎

วุฒ/ิ ลำดับที่
วุฒิทีไป็นคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำหนงละ
กำหนด฿หຌคัดลือกฉพาะตำหนงนัๅน

ความหมาย
หมายถึ ง ฿หຌ ฿ ชຌ วุ ฒิ ต ามทีไ ร ะบุ ฿ นมาตรฐานกำหนด
ตำหนงนัๅน พืไอบรรจุบุคคลขຌารับราชการ฿นตำหนงทีไ
ระบุทานัๅน
ํ๑. ปริญญาทสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง
หมายถึง ปริญญาท ทางอาชญาวิทยา ทางการบริ หาร
ทางอาชญาวิทยา หรือทางการบริหารงานยุติธรรม งานยุ ติธ รรม ทางอาชญาวิทยาละงานยุ ติธ รรม ทาง
การบริหารงานยุติธรรมละความปลอดภัย ทางอาชญา
วิทยาละการบริหารงานยุติธรรม
๏๎. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางวชศาสตร์ หมายถึง ปริญญาตรี ท อก ทางวชศาสตร์การกຌเข
การกຌเขความผิดปกติของการสืไอความหมาย
ความผิดปกติของการสืไอความหมาย ทางความผิดปกติ
ของการสืไอความหมาย
๏๐. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางการออกบบ หมายถึง ปริญญาตรี ท อก ทางการออกบบภาย฿น
ภาย฿น หรือทางการตกตงภาย฿น
ทางการตกตงภาย฿น ทางการออกบบตกตงภาย฿น
ทางออกบบภาย฿น ทางตกตงภาย฿น ทางออกบบ
ตกตงภาย฿น
๏๑. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางผังมือง หมายถึ ง ปริ ญ ญาตรี ท อก ทางผั งมื อง ทางการวาง
ผังมือง ทางสถาปัตยกรรมผังมือง ทางการวางผังชุมชน
ทางการจัดการงานชางละผังมือง ทางการวางผนภาค
ทางการวางผนภาคละมือง ทางการวางผนชุมชน
มื อ งละสภาพวดลຌ อ ม ทางการวางผั ง มื อ งละ
สภาพวดลຌอม ทางทคนลยีภูมิทัศน์
๏๘. ปริญญาสาขาวิชา฿ดสาขาวิชาหนึไง ทางการละคร หมายถึง ปริญญาตรี ท อก ทางการละคร ทางการละคอน
ทางศิลปการละคร
๐ํ. ประกาศนียบัตรทางภสัชกรรม
หมายถึ ง ประกาศนี ย บั ต รทีไ กีไ ย วขຌ อ งกั บ สาขาวิ ช า
หรื อ ทางภสั ช กรรม ตั ว อย า งช น ประกาศนี ย บั ต ร
จຌาพนักงานภสัชกรรม ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
ิทคนิคภสัชกรรมี
สำหรับการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตร฿นประทศ สามารถตรวจสอบวาป็นสาขาวิชา/ทาง฿ด
เดຌจากหนังสือวียนของ ก.พ. ทีไรับรองคุณวุฒิตาง ๆ
------------------------------

