
ท่ี นร 0708.4/ว 11

เรื่อง วุฒิท่ี ก.พ.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อ

เรียน

อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 070

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. รายช่ือวุฒิท่ี ก.พ.กําห
     พ.ศ.2546 – พ.ศ.254
2. รายช่ือสถาบันการศึก
     เขารับราชการ
3. คําอธิบายรายละเอียด
4. ขอควรคํานึงในการด
5. ตัวอยางและคําอธิบาย
6. แบบรายงานการคัดเล

ตามหนังสือท่ีอางถึง  แจ
การศึกษาในวฒุติาง ๆ ท่ี ก.พ.กาํหนดเขารบั
มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจงแลว นั้น

บัดนี้ ก.พ.พิจารณาเห็นว
1. ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตา

ในวุฒิท่ี ก.พ.กําหนดเขารับราชการเปนขา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547 ไดใ

     1.1  กรณกีารบรรจผุูส
เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ

     1.2  กรณกีารบรรจผุูส
ท่ี ก.พ.รับรองทั้งในประเทศและตางประเท
ตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือก

     1.3  กรณกีารบรรจผุูส
การจัดการและบริหารรัฐกิจ จากสถาบันก
ออสเตรเลีย  แคนาดา  ญ่ีปุน  และสหพันธ
พลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหน
สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300

3   ตุลาคม  2545

บรรจุบุคคลเขารับราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547

8.4/ว 9 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2543

นดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในปงบประมาณ
7
ษาในตางประเทศที่ ก.พ.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล

วุฒิท่ี ก.พ.กําหนด
ําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ
ในการจัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ

งมติ ก.พ.ใหสวนราชการดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล ซึ่งสําเร็จ
ราชการเปนขาราชการพลเรอืนสามญั ไดถงึสิน้ปงบประมาณ พ.ศ.2545

า ไดสิ้นสุดระยะเวลาตามหนังสือท่ีอางถึงแลว ก.พ.จึงไดมีมติดังนี้
มมาตรา 52 อาจดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งสําเร็จการศึกษา
ราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ  สําหรับ
นกรณีดังตอไปนี้
าํเรจ็การศกึษาตามรายชือ่วฒุติาง ๆ ท่ี ก.พ.กาํหนดตามสิง่ท่ีสงมาดวย 1
 และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไดรับคัดเลือก
าํเรจ็การศกึษาปรญิญาตรเีกยีรตนิยิมทกุสาขาวชิา จากสถาบนัการศึกษา
ศเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารง

าํเรจ็การศกึษาปรญิญาทางบญัชี คอมพวิเตอร เศรษฐศาสตร บรหิารธุรกจิ
ารศึกษาที่ ก.พ.กําหนดจากประเทศสหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐเยอรมนี  ตามสิ่งท่ีสงมาดวย  2 เขารับราชการเปนขาราชการ
งท่ีไดรับคัดเลือก
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2. การดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 1 ใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่
12 มีนาคม 2536  ท้ังนี้  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

     2.1 วุฒิท่ีจะคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งตองเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของ
ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง

     2.2  กอนดําเนินการคัดเลือกใหสวนราชการสงประกาศรับสมัครและเอกสารเผยแพร
การรบัสมัครไปยังสํานักงาน ก.พ. ทุกครั้ง

     2.3  หากสวนราชการใดดาํเนนิการคดัเลอืกดวยวธิสีมัภาษณเพยีงวธิเีดยีว ใหสวนราชการนัน้
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความชํานาญเฉพาะในลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง รวมเปนกรรมการสัมภาษณดวย

     2.4   ผูไดรบัการคดัเลอืกซึง่ไดรบับรรจแุละแตงตัง้ตองอยูปฏบัิตริาชการในสวนราชการนัน้
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอื่น  เวนแตลาออกจากราชการ

     2.5  การดาํเนนิการคัดเลอืกเพือ่บรรจแุละแตงตัง้ใหดาํเนนิการไดภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547

     2.6  เมือ่ไดดาํเนนิการคดัเลอืกเสรจ็สิน้แลวในแตละครัง้ ใหรายงานผลการคดัเลอืกไปยงั
สํานักงาน ก.พ. ทุกครั้งตามแบบรายงานตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6

ในกรณีท่ีมีสวนราชการใดมีรายช่ือผูผานการคัดเลือกที่ไดดําเนินการโดยถูกตองไวแลวกอน
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2545 ท่ีไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรตามขอ 1 นั้น ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52
จะดําเนินการบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาวตอไปก็ไดตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป ท้ังนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดตาง ๆ ทราบดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

    (ลงช่ือ)              ทิพาวดี   เมฆสวรรค

         (คุณหญิงทิพาวดี   เมฆสวรรค)
                   เลขาธิการ ก.พ.

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กลุมมาตรฐานการสรรหาและเครื่องมือวัด
โทร 0 2281 3333 ตอ 2163   โทรสาร 0 2282  7375

            สําเนาถูกตอง

(นางสาวดารณี   ปยะวรรณสุทธิ์)
         นักวิชาการสอบ 8 ว



ส่ิงที่สงมาดวย 1

รายช่ือวุฒิที่ ก.พ.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2546 - พ.ศ.2547

(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 11   ลงวันที่  3  ตุลาคม  2545)

1. ปริญญาเอก
2. ปริญญาวิศวกรรมศาสตร

 3.    ปริญญาแพทยศาสตร
 4..   ปริญญาสัตวแพทยศาสตร
 5.    ปริญญาทันตแพทยศาสตร
 6.    ปริญญาเภสัชศาสตร
 7.    ปริญญาวิทยาศาสตรทางกายภาพบําบัด
 8.    ปริญญาวิทยาศาสตรทางกิจกรรมบําบัด
 9.    ปริญญาวิทยาศาสตรทางรังสีเทคนิค
10.   ปริญญาวิทยาศาสตรทางเทคนิคการแพทย

       11.   ปริญญาวิทยาศาสตรทางเวชศาสตรการธนาคารเลือด
12.   ปริญญาวิทยาศาสตรทางวัสดุศาสตร
13.   ปริญญาวิทยาศาสตรทางฟสิกสทุกแขนง

             14.   ปริญญาวิทยาศาสตรทางเคมีทุกแขนง
15.   ปริญญาวิทยาศาสตรทางจุลชีววิทยา
16.   ปริญญาวิทยาศาสตรทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี

             17.   ปริญญาวิทยาศาสตรทางวิทยาศาสตรทั่วไป
             18.   ปริญญาวิทยาศาสตรทางเทคโนโลยีการยาง
             19.   ปริญญาวิทยาศาสตรทางพฤกษศาสตร

20.   ปริญญาทางสถาปตยกรรมศาสตร
21.   ปริญญาทางผังเมือง
22.   ปริญญาทางมัณฑนศิลป

      23.   ปริญญาทางประติมากรรม
             24.   ปริญญาทางการศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษสาขาตาง ๆ เชน

        การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ทางสมอง ฯลฯ
25.  ปริญญาโทศิลปศาสตรทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย
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26.  ปริญญาโททางอาชญาวิทยา หรือทัณฑวิทยา
       27.  ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางเภสัชวิทยา หรือทางเภสัชศาสตร
            28.  ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางวิทยาศาสตรการบริการโลหิต
            29.  ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางกีฏวิทยา
     30.  ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางพืชสวน
            31.  ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางโรคพืช
            32.  ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางปฐพีวิทยา
             33.  ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางสัตวศาสตร
             34.  ประกาศนียบัตรทางดุริยางคศิลปช้ันสูงหรือปริญญาทางดุริยางคศิลป
             35.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงทางชางภาพหรือทางการถายภาพ

36.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงทางชางพิมพหรือทางการพิมพ
37.  ประกาศนียบัตรทางวิชากายอุปกรณเสริมและเทียม หรือ ทางเทคนิคกายอุปกรณ
38. ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตรการแพทย หรือทางพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย
       หรือทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีการแพทย

     39.  ประกาศนียบัตรทางเคมีทุกแขนง
       40.  ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม

41.  ประกาศนียบัตรชั้น 1 (นายเรือ) หรือประกาศนียบัตรชั้น 2 (ตนหนที่หนึ่ง)  หรือ
       ประกาศนียบัตรชั้น 3 (ตนหนที่สอง)  หรือประกาศนียบัตรนายชางกลเรือช้ันสอง
       หรือประกาศนียบัตรนายชางกลเรือช้ันสาม หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศ

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่กําหนดใหคัดเลือก ฯ เฉพาะตําแหนง
42.  ปริญญาทางจิตวิทยาคลีนิคเพื่อเขารับราชการในตําแหนงนักจิตวิทยา
43.  ปริญญาทางสังคมสงเคราะหศาสตรเพื่อเขารับราชการในตําแหนงนักสังคมสงเคราะห
44.  ปริญญาทางการพยาบาลเพื่อเขารับราชการในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ

             45.  ปริญญาโททางกฎหมายเพื่อเขารับราชการในตําแหนงนิติกร
46. ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรือทางการพยาบาลและผดุงครรภเพื่อเขารับราชการ               
       ในตําแหนงพยาบาลเทคนิค

             47.  ประกาศนียบัตรทางชางทันตกรรมเพื่อเขารับราชการในตําแหนงชางทันตกรรม 2
48. ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยเพื่อเขารับราชการในตําแหนงผูชวยทันตแพทย 1

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



      ส่ิงที่สงมาดวย  2

รายชื่อสถาบันการศึกษาในตางประเทศที่ ก.พ.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2546 – พ.ศ.2547

(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 11   ลงวันที่  3  ตุลาคม 2545)

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระดับปริญญาตรี ทางบัญชี  บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร  เศรษฐศาสตร  การจัดการ

1.  ปริญญาตรีทางบัญชี   (ACCOUNTING)  -  สหรัฐอเมริกา
-   University of Illinois  at Urbana - Champaign
-   University  of Texas at Austin  (McCombs)
-   University of Southern California  (Marshall)
-   University of Michigan  (Ann Arbor)
-   University of Pennsylvania (Wharton)
-   Brigham Young University – Provo (Marriott) UT
-   Indiana University  Bloomington (Kelly)
-   University of Florida (Warrington)
-   University of California, Berkeley  (Haas)
-   New York University  (Stern)
-   The University of North Carolina at Chapel Hill (Kenan – Flagler)
-   University of Virginia  (Mc Intire)
-   University of Notre Dame
-   University of Wisconsin - Madison
-   Arizona  State University
-  Michigan State University  (Broad)
-  Ohio State University – Columbus  (Fisher)
-  University  of  Washington
-  University  of  Minnesota – Twin Cities  (Carlson)
-  Massachusetts  Institute  of  Technology  (Sloan)
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2. ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ (BUSINESS ADMINISTRATION)  -  สหรัฐอเมริกา
-   Massachusetts Institute of Technology  (Sloan)
-   University of Michigan  (Ann Arbor)
-   University of Pennsylvania  (Wharton)
-   University of California, Berkeley  (Haas)
-   The University of North Carolina at Chapel Hill  (Kenan – Flagler)
-   The University of Texas at Austin  (McCombs)
-   University  of Virginia   (McIntire)
-   Carnegie Mellon University  (PA)
-   Indiana University Bloomington  (Kelley)
-   New York University  (Stern)
-   University of Illinois  at Urbana - Champaign
-   University of Southern California  (Marshall)
-   University of Wisconsin - Madison
-   Purdue  University  - West Lafayette  (Krannert)  (In)
-   University of Mennesota - Twin cities  (Carlson)
-   Emory University  (Goizueta)  (GA)
-   The Ohio State University – Columbus  (Fisher)
-   The Pennsylvania State University – University  Park  (Smeal)
-   University of Washington
-   Washington University  in St. Louis  (Olin)
-  Michigan  State  University  (Broad)
-  University  of  Maryland – College Park  (Smith)
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3. ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร (COMPUTER  SCIENCE)  -  สหรัฐอเมริกา
-   Massachusetts Institute of Technology
-   Carnegie Mellon University   (PA)
-   University of California, Berkeley
-   Cornell  University  (NY)
-   University of Illinois at Urbana - Champaign
-   University of California, Los Angeles
-   California Institute of Technology
-   The University of Texas at Austin
-   University of Wisconsin - Madison
-   Princeton University  (NJ)
-   University of Washington
-   Georgia Institute of Technology
-  Stanford  University  (CA)
-  University  of  Michigan – Ann Arbor
-  Purdue  University – West Lafayette  (IN)
-  Rice  University  (TX)
-  University  of  California – San Diego
-  Virginia  Tech
-  Texas  A & M University  - College Station
-  Johns  Hopkins University
-  Pennsylvania  State  University – University  Park
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4. ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร  (ECONOMICS)  -   สหรัฐอเมริกา
-   Massachusetts Institute of Technology
-   University of Chicago
-   Stanford University
-   Princeton  University
-   Harvard University - Harvard and Radcliffe Colleges
-   Yale University
-   University  of Minnesota-Twin Cities (Minneapolis)
-   University of Pennsylvania
-   University of  Wisconsin - Madison
-   University of California, Berkeley
-   Northwestern  University
-   University of Rochester
-   Columbia University
-   University of California, Los Angeles
-   University of Michigan (Ann Arbor)
-   Johns Hopkins University
-   Carnegie Mellon University
-   Brown University
-   University of California, San Diego
-   Duke University
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5. ปริญญาตรีทางการจัดการ  (MANAGEMENT)  -   สหรัฐอเมริกา
-   University of Pennsylvania  (Wharton)
-   Massachusetts Institute of Technology  (Sloan)
-   Indiana University  Bloomington  (Kelly)
-   University of Michigan  (Ann Arbor)
-   University of California, Berkeley  (Haas)
-   Carnegie Mellon University
-   New York University  (Stern)
-   University of Illinois at Urbana - Champaign
-   University of Virginia  (McIntire)
-   University of Wisconsin - Madison
-   Michigan State University  (Broad)
-   University of Washington
-   Purdue University – West Lafayette (Krannert)
-   The University of Texas at Austin  (McCombs)
-   University of Minnesota - Twin Cities  (Carlson)
-   University  of North Carolina – Chapel Hill (Kenan – Flagler)
-   Ohio  State  University – Columbus  (Fisher)
-   Pennsylvania  State  University – University Park  (Smeal)
-   University of Maryland – College Park (Smith)
-  University of Florida  (Warrington)
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ระดับปริญญาโท   ทางบัญชี คอมพิวเตอร  เศรษฐศาสตร บริหารรัฐกิจ
บริหารธุรกิจ การจัดการ  -  สหรัฐอเมริกา

1.  ปริญญาโททางบัญชี (ACCOUNTING)  -  สหรัฐอเมริกา
- University of Chicago
- Stanford University
- The University of Texas at Austin  (McCombs)
- University of Illinois at Urbana - Champaign
- University of Pennsylvania (Wharton)
- University of Michigan (Ann Arbor)
- New York University  (Kellogg)
- Northwestern University
- Harvard University
-    University of Southern California
-    University of North Carolina at Chapel Hill  (Kenan – Flagler)
-    Columbia University
-    University of  California, Berkeley
-    University of  Florida
-    University of  Rochester
-    Brigham Young University
-    Arizona State University
-    Cornell University
-    Massachusetts Institute of Technology
-    Indiana University Bloomington



- 7 -

2.  ปริญญาโททางคอมพิวเตอร  (COMPUTER SCIENCE)  -  สหรัฐอเมริกา
-   Massachusetts Institute of Technology
-   Stanford University
-   University of California, Berkeley
-   Carnegie Mellon University
-   University of Illinois at Urbana - Champaign
-   University of Michigan (Ann Arbor)
-   University of Texas at Austin
-   Cornell University
-   University of Washington
-   Princeton University
-   Purdue University  -  West Lafayette
-   University of Wisconsin - Madison
-   California Institute of Technology
-   Georgia Institute of Technology
-   University of California - Los Angeles
-   Rice University
-   University of California - San Diege
-   University of Maryland – College Park
-   Brown  University
-   University  of  North  Carolina – Chapel Hill
-   University  of  Pennsylvania
-   Columbia  University
-   Duke  University
-   Harvard  University
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3.  ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร (ECONOMICS)   -  สหรัฐอเมริกา
-   Massachusetts Institute of Technology
-   University of Chicago
-   Stanford University
-   Princeton University
-   Harvard University
-   Yale University
-   University of Minnesota - Twin Cities  (Minneapolis)
-   University of Pennsylvania
-   University of California, Berkeley
-   University of Wisconsin - Medison
-   Northwestern University
-   Columbia University
-   University of California, Los Angeles
-   University of Michigan (Ann Arbor)
-   University of Rochester
-   Carnegie Mellon University
-   Cornell University
-   California  Institute  of  Technology
-   University  of  California – San Diego
-   New York University
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4.  ปริญญาโททางบริหารรัฐกิจ (PUBLIC  ADMINISTRATION)  -  สหรัฐอเมริกา

-   Harvard  University
-   Syracuse University
- Indiana University - Bloomington
-   Princeton University
-   University of California - Berkeley
-   University of Georgia
-   Carnegie Mellon University
-   University of Michigan- Ann Arbor
-   University of Southern California
- University of Texas - Austin
-   University of Wisconsin-Madison
-   American University
-   Columbia University
-   State University of New York - Albany
-   University of Chicago
-   University of Kansas
-   University of   Minnesota-Twin Cities
-   University of North Carolina-Chapel Hill
-   Duke University (NC)
-   George Washington University
-   New York University
-   University of Maryland – College Park
-   University of Pittsburgh
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5. ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ  (BUSINESS ADMINISTRATION) หรือการจัดการ
-  สหรัฐอเมริกา
-   Stanford University
-   Harvard University
-   University of Pennsylvania (Wharton)
-   Massachusetts Institute of Technology  (Sloan)
-   Northwestern University  (Kellogg)
-   Columbia University
-   University of Chicago
-   Duke University  (Fuqua)
-   University of Michigan  (Ann Arbor)
-   University of California, Berkeley  (Haas)
-   Dartmouth College  (Tuck)
-   University of California, Los Angeles  (Anderson)
-   University of Virginia  (Darden)
-   New York University  (Stern)
-   Cornell University  (Johnson)
-   The University of Texas at Austin  (McCombs)
-   Yale University
-   University of North Carolina at Chapel Hill  (Kenan – Flagler)
-   Carnegie Mellon University
-   University of Southern California (Marshall)
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ประเทศสหราชอาณาจักร

ระดับปริญญาตรี - โท   ทางบัญชี  บริหารธุรกิจ  การจัดการ  คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตร

1.  ทางบัญชี   (ACCOUNTANCY)  -  สหราชอาณาจักร
-   University of Bristol
-   University of Manchester
-   University of London, London School of Economics and Political Science
-   University of Exeter
-   University of Liverpool
-   University of Edinburgh
-   University of Glasgow
-   University of Essex
-   University of Dundee
-   University of Stirling
-   University of Aberdeen
-   University of Strathclyde
-   University of  Central  Lancashire
-   University of  Durham
-   University of  Newcastle
-   Sheffield  Hallam  University
-  University of The West of England, Bristol
-  Glasgow  Caledonian  University
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2.  ทางบริหารธุรกิจ  การจัดการ (BUSINESS AND MANAGEMENT)  -  สหราชอาณา
จักร
-    University of Manchester Institute of Science and Technology
-    University of Warwick
-    University of London, London School of Economics and Political Science
-    Lancaster University
-    University of Bath
-    University of Nottingham
-    The University of Manchester
-    University of Strathclyde
-    The City University
-    University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine
-    University of Edinburgh
-    University of St. Andrews
-    University of Surrey
-    University of Southampton
-  University  of  Aston
- Queen’s  University  of  Belfast
- University of  Ulster
- University of  Leeds
- University of  East  Anglia
- University of  Exeter
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3.   ทางคอมพิวเตอร  (COMPUTER SCIENCE)  -  สหราชอาณาจักร
-   University of Cambridge
-   University of Warwick
-   University of Oxford
-   University of York
-   University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine
-   University of Edinburgh
-   University of Southampton
-   University of Manchester
-   University of Exeter
-   University of Glasgow
-   University College of Swansea
-   University of Kent at Canterbury
-   University of St. Andrews
-   University of Bristol
-   Heriot - Watt University
-   University College London
-   University of Teesside
-   University of Surrey
-  University  of  Wales,  Cardiff
-   University  of  Strathclyde
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4.   ทางเศรษฐศาสตร     (ECONOMICS)  -  สหราชอาณาจักร
-   University  College  London
-   University of Essex
-   University of Oxford
-   University of Southampton
-   University of Warwick
-   University of York
-   University of London, London School of Economics and Political Science
-   University of Bristol
-   University of Cambridge
-   University of St. Andrews
-   University of Stirling
-   University of Nottingham
-   University of  Bath
-   University  of  Leicester
-   University of  Durham
-   University of  Manchester
-   Queen’s  University  of  Belfast
-   University of  Birmingham
-   University of  Kent
-   University of  East  Anglia



ส่ิงที่สงมาดวย 3

คําอธิบายรายละเอียดวุฒิท่ี ก.พ. กําหนด
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 11   ลงวันที่  3  ตุลาคม  2545)

วัตถุประสงค เพื่ออธิบายความหมายของวุฒิบางวุฒิ หรือคําบางคํา  วามีขอบเขตเพียงใด
ซ่ึงจะแยกชี้แจงเปนกรณี ๆ ไป  ดังนี้

1.  กรณีการบรรจุผูมีวุฒิที่ ก.พ. กําหนด  (48 วุฒิ)
ลําดับที่ ความหมาย

2 – 6  ปริญญา………………. หมายถึง   ช่ือปริญญานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรี และ
        ปริญญาโท  เชน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
                 หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

2   ปริญญาวิศวกรรมศาสตร หมายถึง   ช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและ
    ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขา

   และหมายรวมถึงวุฒิจากตางประเทศที่ใช
   ช่ือปริญญาเปน  Bachelor of Science หรือ
   Master of Science  ที่เรียนวิชาวิศวกรรมศาสตร
   โดยตรง

7 – 19  ปริญญาวิทยาศาสตรทาง……………… หมายถึง   ช่ือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต และปริญญา
      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิชาเอก

   หรือเนื้อหาวิชาที่ไดศึกษาเนนหนักในแตละ
   วุฒิการศึกษาตามที่ ก.พ. รับรองวาเปนปริญญา

                 ทางนั้น ๆ
13   ปริญญาวิทยาศาสตรทางฟสิกสทุกแขนง หมายถึง   ปริญญาวิทยาศาสตร ที่มีคําวา “ฟสิกส”  อยูในสาขาวิชา

ตัวอยางเชน
   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟสิกส

                อุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย
      ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร-

   ชีวฟสิกส
   ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาธรณีฟสิกส-

                 ประยุกต
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1.  กรณีการบรรจุผูมีวุฒิที่ ก.พ. กําหนด  (48 วุฒิ) (ตอ)
ลําดับที่ ความหมาย

14   ปริญญาวิทยาศาสตรทางเคมีทุกแขนง หมายถึง   ปริญญาวิทยาศาสตร ที่มีคําวา “เคมี”  อยูในสาขาวิชา
ตัวอยางเชน

   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีวเคมีและ
                ชีวเคมีเทคโนโลยี
      ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีชีววิทยา

   ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีเทคนิค
15   ปริญญาวิทยาศาสตรทางจุลชีววิทยา หมายถึง   ปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชา หรือวิชาเอกจุลชีววิทยา

และหมายรวมถึง   ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
                       ปรสิตวิทยาหรือปาราสิตวิทยา
                       จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
                       จุลชีววิทยาทางการแพทย  จุลชีววิทยาประยุกต
                       ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
                       (วิทยาศาสตรชีวภาพ)  สาขาวิชาจุลชีววิทยา

20 – 24  ปริญญาทาง………………….. หมายถึง   ปริญญาตรี และปริญญาโท  สาขาวิชา  วิชาเอก หรือ
   เนื้อหาวิชาที่ไดศึกษาเนนหนักในแตละวุฒิการศึกษา
   ตามที่ ก.พ. รับรองวาเปนปริญญาทางนั้น ๆ

20  ปริญญาทางสถาปตยกรรมศาสตร หมายรวมถึง  ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
25 – 33  ปริญญาโท………………… หมายถึง   ปริญญาเฉพาะระดับปริญญาโท
26. ปริญญาโททางอาชญาวิทยาหรือ
       ทัณฑวิทยา

 หมายถึง  ปริญญาโท  ที่ ก.พ. รับรองเปนทางอาชญาวิทยา
                 หรือทัณฑวิทยา  และหมายรวมถึงปริญญาสังคม-
                สงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห
                 ในกระบวนการยุติธรรมที่ ก.พ. อาจกําหนดเปนคุณวุฒิ
                 ทางอาชญาวิทยา โดยการพิจารณาจากหลักฐานการ
                 ศึกษาเปนราย ๆ ไป
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1.  กรณีการบรรจุผูมีวุฒิที่ ก.พ. กําหนด  (48 วุฒิ)
ลําดับที่ ความหมาย

27 – 33  ปริญญาโทวิทยาศาสตรทาง…………. หมายถึง   ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  วิชาเอก
   หรือเนื้อหาวิชาที่ไดศึกษาเนนหนักในแตละวุฒิการ
   ศึกษา ตามที่ ก.พ. รับรองวาเปนปริญญาทางนั้น ๆ

27. ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางเภสัชวิทยา
หรือทางเภสัชศาสตร

หมายรวมถึง   ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี
          และพฤกษเคมี  เภสัชศาสตรชีวภาพ
          ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

                        (วิทยาศาสตรชีวภาพ) สาขาวิชาเภสัชวิทยา
35. ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
       ทางชางภาพหรือทางการถายภาพ

หมายรวมถึง   ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
                       ช้ันสูง สาขาวิชาชางภาพ  การถายภาพ หรือ
                       การถายภาพและภาพยนตร

39.  ประกาศนียบัตรทางเคมีทุกแขนง หมายถึง   ประกาศนียบัตรที่มีคําวา “เคมี”  อยูในสาขาวิชา
ตัวอยางเชน
                ประกาศนียบัตรสาขาวิชาเทคนิคทางเคมี
                เทคนิคเคมีส่ิงทอ  เคมีส่ิงทอ  เคมีอุตสาหกรรม
                เคมีปฏิบัติการ

42 – 48  ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่กําหนด
ใหคัดเลือกฯ เฉพาะตําแหนง

หมายถึง   ปริญญาหรือประกาศนียบัตร สาขาวิชา วิชาเอก
   หรือเนื้อหาวิชาที่ไดศึกษาเนนหนักในแตละวุฒิการ
   ศึกษา ตามที่ ก.พ. รับรองวาเปนปริญญาหรือ
   ประกาศนียบัตรทางนั้น ๆ  ใหคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
   แตงตั้งเฉพาะตําแหนงที่ระบุเทานั้น

ดังนั้น ผูไดรับการคัดเลือกจะตองอยูปฏิบัติ
   ราชการในสวนราชการนั้น และในตําแหนงที่ไดรับ
   การบรรจุเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป เวนแตลาออกจาก
   ราชการ
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สําหรับการพิจารณาปริญญาหรือประกาศนียบัตรในประเทศ สามารถตรวจสอบวาเปนทางใด
ไดจากหนังสือเวียนของ ก.พ. ที่รับรองคุณวุฒิตาง ๆ

กรณีที่สวนราชการมีเหตุผลความจําเปนที่จะบรรจุผูมีวุฒิอ่ืน  ซ่ึงหาผูสนใจมารับการบรรจุ
ไดยากหรือไดไมพอกับความตองการ  ก็อาจสงเรื่องให ก.พ. พิจารณาเปนราย ๆ ไป

2.  กรณีการบรรจุผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม

สวนราชการสามารถคัดเลือกจากผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศ
และตางประเทศทุกสาขาที่หลักฐานการศึกษาระบุเกียรตินิยมไวเทานั้น  เพื่อบรรจุในตําแหนงตาง ๆ ตามที่
วุฒิการศึกษากําหนดไวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

3.  กรณีการบรรจุผูสําเร็จการศึกษาปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. กําหนด

ก.พ. อนุมัติใหคัดเลือกผูมีวุฒิปริญญาทางบัญชี  คอมพิวเตอร  เศรษฐศาสตร  บริหารธุรกิจ
การจัดการและบริหารรัฐกิจ จาก รายช่ือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. กําหนดจากประเทศสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร  ออสเตรเลีย  แคนาดา  ญ่ีปุน  และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (ตามสิ่งที่สงมาดวย 2)

กรณีที่สวนราชการประสงคจะคัดเลือกเพื่อบรรจุผูสําเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษา
ที่มีช่ือเสียงที่ ก.พ. รับรอง และมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 2 ก็อาจสงเรื่องให ก.พ.
พิจารณาเปนราย ๆ ไป
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ขอควรคํานึงในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ
โดยใชวุฒิที่ ก.พ. กําหนดตามหนังสือเวียนฉบับนี้

(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 11   ลงวันที่  3  ตุลาคม  2545)

1. เพื่อใหการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการไดคนดี  มีความรู  ความสามารถ
มีคุณลักษณะเหมาะสมกับตําแหนง และดําเนินการโดยคํานึงถึงความเสมอภาค  ยุติธรรม  ไดมาตรฐานและ
เปนไปตามระบบคุณธรรม  ก.พ. จึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกไวตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536   

2. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการอาจพิจารณาดําเนินการได
หลายวิธี  เชน สอบสัมภาษณ  สอบขอเขียน  สอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืน  วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความ
เหมาะสม  มิใชมีแตวิธีสอบสัมภาษณเพียงอยางเดียว  แตหากสวนราชการใดดําเนินการคัดเลือกดวยวิธีสัมภาษณ
เพียงอยางเดียว ใหสวนราชการนั้นตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความชํานาญเฉพาะในลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
รวมเปนกรรมการสัมภาษณดวย

3.   ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ใหสวนราชการปฏิบัติตามหนังสือเวียน
ดังกลาวตามขอ 1 อยางเครงครัดและโดยเฉพาะอยางยิ่งตองจัดใหมีการทําประกาศรับสมัครคัดเลือกและเอกสาร
เผยแพรเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและตําแหนงที่จะคัดเลือกสงใหสํานักงาน ก.พ. กอนวันรับสมัครและแพรขาว
ไวในที่เปดเผยและทั่วถึง  เพื่อสวนราชการจะไดจํานวนผูสมัครเพียงพอสําหรับคัดเลือกหาผูที่มีความรู  ความ
สามารถ  และมีคุณลักษณะเหมาะสมกับตําแหนงตอไป

4. สวนราชการอาจหารือผูแทน ก.พ. หรือใหมีกรรมการผูแทน ก.พ. รวมในการดําเนินการ
คัดเลือกเพื่อใหการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขางตนเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม

5. สวนราชการจะตองรับผิดชอบในการดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส  ยุติธรรม
และพรอมที่จะชี้แจงขอรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือกทุกขั้นตอน

6. เมื่อการดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นลงใหรายงานผลการคัดเลือกมายังสํานักงาน ก.พ.
ตาม (ส่ิงที่สงมาดวย 3) ทุกครั้ง   เพื่อการรวบรวมและประมวลผลที่ชัดเจนถูกตอง อันจะเปนประโยชนสําหรับ
การปรับปรุงหนังสือเวียนครั้งตอไป

-----------------------------------
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แนวทางและคาํอธบิายในการจดัทาํประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกเพือ่บรรจบุคุคลเขารบัราชการ
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 11  ลงวันที่  3  ตุลาคม  2545)

ประกาศ………..(ชื่อสวนราชการผูดําเนินการคัดเลือก)…………
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ

ในตําแหนง………………………….

ดวย ………………. (ชื่อสวนราชการ) ………………. จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง……………………………………… ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
ความในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่  12  มีนาคม  2536  และที่ นร 0708.4/ว 11
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545    จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังตอไปนี้

1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
2. คุณสมบติัทัว่ไป คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงของผูมสิีทธสิมคัรเขารับการคดัเลือก
3. การรับสมัคร
4. การประกาศรายชือ่ผูมสิีทธเิขารับการคดัเลอืก และกาํหนดวนั   เวลา   สถานทีคั่ดเลือก
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
6. เกณฑการตัดสิน
7. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
8. การบรรจุและแตงตั้ง

 (ชื่อสวนราชการ)………ดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส  ยุติธรรม  และเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณในทํานอง   
เดียวกันนี้  โปรดอยาไดหลงเชื่อ  และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบดวย

ประกาศ  ณ  วันที่…….. เดือน………………. พ.ศ………

     (ลงชื่อ) ……………………………………
                 (……….……………………….)

       ………………………………
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คําอธิบายในการจัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือก

คณะกรรมการดาํเนนิการคดัเลอืกมบีทบาทสาํคัญทีจ่ะทาํใหสวนราชการสรรหา
คนด ี มคีวามสามารถ  มคุีณภาพสงูเขารบัราชการดวยความโปรงใส  ยุติธรรม  สะดวก  รวดเร็ว
และสามารถตอบขอรองเรียนที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต  ดังนั้น  คณะกรรมการฯ จึงควรพิจารณา
กําหนดรายละเอียดตาง ๆ ในประกาศรับสมัครฯ ใหสอดคลองกับความตองการ และครอบคลุม
ในทุกขั้นตอน

1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงต้ัง และเงินเดือนที่จะไดรับ
นอกจากระบุชื่อตําแหนงและอัตราเงินเดือนแลว  สวนราชการควรระบุดวยวาเปนความ

ตองการของกอง / สํานัก / ฯลฯ ใด และมีลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยออยางไร  ทั้งนี้  เพื่อเปนการแจงให   
ผูสนใจสมัครทราบขอบเขตของงาน และพิจารณาในชั้นตนวา เปนงานที่อยูในความสนใจหรือไม และ
ลักษณะงานดังกลาวจะเปนองคประกอบสําคัญที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกนําไปใชในการ
พิจารณาประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงตอไป

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
นอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแลว สวนราชการยังอาจ

ระบุคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตองานที่ปฏิบัติ เชน ความรูความสามารถในการใชภาษา 
อังกฤษเปนอยางดี ทั้งในการฟง – การพูด- การเขียน หรือมีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 
(ระบุในรายละเอียด) หรือมีประสบการณอ่ืนที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน

3. การรับสมัคร
-  การรับสมัคร  มีหลายวิธี  เชน  สมัครดวยตนเอง  ใหผูอ่ืนยื่นใบสมัครให   สงเอกสาร

การสมัครมาทางไปรษณีย  หรือ  สมัครผานทาง website  และยื่นเอกสารในวันคัดเลือก ฯลฯ การกําหนด
วิธีการรบัสมคัรจงึตองพจิารณาถงึวธิกีารทีเ่หมาะสมกบักลุมคนทีม่คุีณสมบติัในการสมคัรเขารับการคดัเลือก

-  ระยะเวลารับสมัคร
   สวนราชการจะตองกาํหนดระยะเวลารบัสมคัรทีเ่หมาะสม และสอดคลองกบัจาํนวน

ผูสมคัร และการคาดการณวาตาํแหนงวางนัน้ ๆ จะหาผูสมคัรไดงาย หรือยาก ตลอดจนวธิกีารรับสมคัรที่
สอดคลองกนั
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     ในกรณีที่เปนตําแหนงที่มีปญหาในการสรรหา เชน เปนตําแหนงที่หาผูสมัครไดยาก 
หรือตําแหนงที่มีการโอน  ยาย  หรือลาออกสูง ทําใหตองดําเนินการรับสมัครบอยครั้ง  สวนราชการอาจจัด
ทําประกาศรับสมัครฯ โดยไมกําหนดระยะเวลารับสมัคร  ซึ่งทําใหผูสนใจมาสมัครไดตลอดเวลา และ   
สวนราชการจะดําเนินการคัดเลือกเมื่อมีตําแหนงวาง และพิจารณาวามีผูสมัครมากพอ ทั้งนี้ จะตองระบุ
รายละเอียดวิธีดําเนินการ และสวนราชการจะตองมั่นใจวาจะทําการแพรขาวไดอยางทั่วถึงเปนระยะ ๆ 
อยางตอเนื่อง

-  หลักฐานการสมัครสอบ  ใหระบุไดตามความจําเปนกับตําแหนงและการดําเนินการ

4.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่คัดเลือก
คณะกรรมการกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะทําการคัดเลือก สําหรับการประกาศ

รายชื่อจะประกาศหรือไมก็ไดแลวแตความเหมาะสม   เพื่อใหเกดิความรวดเรว็ในการปฏบัิติงาน เชน กรณ ี
มผูีสมคัรจาํนวนไมมากและสวนราชการสามารถประสานงานใหผูสมัครทุกคนทราบถึงขั้นตอนตอไปได ก็ไม
จําเปนตองมีการทําประกาศรายชื่อฯ อยางไรก็ตาม ตองคํานึงถึงการดําเนินการที่โปรงใสเปนธรรมดวย

5.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
สวนราชการจะตองกําหนดวาจะใชวิธีการคัดเลือก โดยวิธีใด จะโดยวิธีสอบสัมภาษณ   

สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืน วิธีหนึ่งวิธีใด หรือหลายวิธีก็ได เพื่อใหไดคนดี  คนเกง  มีคุณภาพ
ตามความตองการของตําแหนงงานเขารับราชการ  นอกจากนี้  ยังเปนขอมูลใหผูสมัครพิจารณาตนเองวา
มีความรูความสามารถเพียงพอที่จะเขารับการทดสอบหรือไม

6. เกณฑการตัดสิน
จะตองกําหนดการใหคะแนนและเกณฑการตัดสินที่สอดคลองกับหลักสูตรและวิธีการ

คัดเลือกที่กําหนดตามขอ 5

7. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะประกาศผลการดําเนินการคัดเลือกอยางใด

อยางหนึ่ง ดังนี้
7.1 ประกาศไมมีผูผานการคัดเลือก หากพิจารณาวาไมมีผูเหมาะสม
7.2 ประกาศรายชื่อเฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกและจะไดรับการบรรจุ และแตงตั้งเทานั้น
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7.3  ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกทั้งหมด ซึ่งอาจจะเกินจํานวนอัตราวางในขณะนั้น 
หากพิจารณาวาจะใชประโยชนในการเรียกบรรจุในอนาคต  ซึ่งวิธีนี้คณะกรรมการคัดเลือกจะตอง
พิจารณาตอไปวา หากจะบรรจุในอนาคต จะบรรจุจากผูที่ไดคะแนนคัดเลือกสูงสุด หรือจะมีการประเมิน
จากกลุมดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหไดผูที่เหมาะสมที่สุด เพราะผูที่ไดคะแนนสูงสุดอาจจะมีคุณลักษณะ
บางอยางที่ไมเหมาะสมกับอัตราวางที่เกิดขึ้นใหม  ยกตัวอยางเชน มีอัตราวางใหมในงานที่ตองใหบริการ 
แตจากผลการประเมินผูผานการคัดเลือกที่ไดคะแนนสูงสุดที่เหลืออยูในบัญชี อาจจะมีลักษณะที่ไมมีจิต
ใจในการใหบริการ แตมีลักษณะเดนอื่น จึงเปนผูที่ไมเหมาะสมกับตําแหนงในขณะนั้น เปนตน

การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก เปนขั้นตอนที่สําคัญและละเอียดออน  ซึ่งอาจจะ
มีขอโตเถียงและขอรองเรียนจากผูสมัคร ดังนั้น จึงตองพิจารณาดวยความรอบคอบ และประกาศ          
ขอกําหนดตาง ๆ ใหผูสมัครทราบดวย

8. การบรรจุและแตงต้ัง
8.1 ระบุจํานวนอัตราวางที่จะบรรจุและแตงตั้งในครั้งแรก
8.2 ผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งจะตองอยูปฏิบัติราชการในสวนราชการนี้

เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป หามโอนไปสวนราชการอื่น เวนแตลาออกจากราชการ
8.3 สําหรบัผูมวีฒุทิี ่ก.พ.กาํหนดใหคัดเลอืกในอนัดบัที ่42 – 48 (ส่ิงทีส่งดวย 1)  นอกจาก

จะตองดําเนินการขอ 8.2 แลว ผูไดรับการบรรจุยังจะตองดํารงตําแหนงนั้น ๆ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 
ดวย

……………………..
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แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 11   ลงวันที่  3  ตุลาคม  2545)

ช่ือสวนราชการ  ……………………………………………………………………………………..

กรณีคัดเลือก วุฒิที่ ก.พ. กําหนดใหคัดเลือกบรรจุ
 ปริญญาตรีเกียรตินิยม
 ปริญญาจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ  ตามที่ ก.พ. กําหนด

ขอมูลการคัดเลือก
ช่ือตําแหนง………………………………………………………………………...
วุฒิ/ปริญญาที่คัดเลือก คือ………………………………………………………….

อัตราวาง จํานวนผูสมัคร จํานวนผูเขารับ
การคัดเลือก

จํานวนผูผาน
การคัดเลือก

จํานวนผูไดรับ
การบรรจุ

ช่ือสถานศึกษาของผูสมัคร คือ…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

ช่ือสถานศึกษาของผูไดรับการบรรจุ คือ…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

(กรณีวุฒิตางประเทศ ใหระบุช่ือประเทศดวย)
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การดําเนินการ
1. วิธีการสรรหา

การทําประกาศรับสมัคร Ο   จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือก โดย
Ο  จัดทําประกาศครั้งเดียวใชตลอด 2 ป
Ο จัดทําประกาศทุกครั้งที่ดําเนินการคัดเลือก

Ο ไมไดทําประกาศรับสมัครคัดเลือก
   การแพรขาว Ο  สงสํานักงาน ก.พ. Ο  หนังสือพิมพ        Ο  วิทยุ 

Ο  สถานศึกษา Ο  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………….
        ติดตอที่คณะ,  ภาควิชา หรือมหาวิทยาลัยโดยตรง
        มีผูแนะนํามา
        มาสมัครดวยตนเอง
        จากรายชื่อที่สํานักงาน ก.พ. จัดสงให  จํานวน………………..คน

Ο  แจงทุกคนใหมาสมัคร
Ο  แจงบางคนใหมาสมัคร  จํานวนที่แจงใหมาสมัคร………….คน
       โปรดระบุเหตุผลพรอมเกณฑในการพิจารณา…………………………………………
       ………………………………………………………………………………………..
       ………………………………………………………………………………………..

        อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)………………………………………………………..
2. การคัดเลือก

2.1  การตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  ไดตั้งเมื่อวันที่…………………………………
2.2 กรรมการสัมภาษณ จํานวน……………………..คน
2.3  วิธีการคัดเลือก

   สอบสัมภาษณและสอบขอเขียน
     โดยสอบขอเขียนวิชา…………………………………………………………………

         สอบสัมภาษณและสอบปฏิบัติ
     โดยสอบปฏิบัติดวยวิธี……………………………………………………………….

  สอบสัมภาษณอยางเดียว  โดยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดาน…………….………………..
     ตําแหนง………………………………………………………………………………

                  ระดับ…………….. จํานวน………………..คน
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   วิธีการอื่น ๆ  (โปรดระบุ)……………………………………………………………
                    ………………………………………………………………………………………
            . ……………………………………………………………………………………..
            ………………………………………………………………………………………
3 ระยะเวลาการดําเนินการ
       วันที่แพรขาว…………………………………..วันที่สมัครสอบ……………….……………….
       วันที่สอบ………………………………………วันที่บรรจุ……………………………………..
       3.1  ตั้งแตวันที่แพรขาวจนถึงวันบรรจุ    รวม………………..วัน
       3.2  ตั้งแตวันที่รับสมัครจนถึงวันบรรจุ   รวม………………..วัน

ปญหาและขอเสนอแนะ (เชน  ปญหาเรื่องวุฒิที่คัดเลือก   วิธีการคัดเลือก   จํานวนผูสมัคร
คุณสมบัติของผูสมัคร  ฯลฯ)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ กรณีที่การดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นลง  โดยที่ไมมีผูไดรับการบรรจุ  อาจจะ
เนื่องจากไมมีผูสมัครหรือมีผูสละสิทธิ ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ใหรายงานผล
การคัดเลือกตามแบบรายงานนี้ไปยังสํานักงาน ก.พ. ดวย
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