
                             
 

ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๕      สํานักงาน ก.พ. 
        ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

       ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง การเพ่ิมรายช่ือวุฒิท่ี ก.พ. กาํหนดให้คดัเลือกเพ่ือบรรจุบคุคลเขา้รับราชการในปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เรียน (กระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้างถึง หนังสือสํานกังาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๔ ลงวนัท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๖ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๑. รายช่ือวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดใหค้ัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในปีงบประมาณ 
                     พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘  
   ๒. แบบรายงานการคดัเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
  ๓. คําอธิบายรายละเอียดวฒุิท่ี ก.พ. กําหนด 

   ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมติให้ส่วนราชการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น 

    โดยท่ี ก.พ. ได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้เพ่ิมรายช่ือวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดให้
คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน ๓ รายการ 
ได้แก่ ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพ่ือเข้ารับราชการใน
ตําแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชศาสตร์
การธนาคารเลือด เพ่ือเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และปริญญา
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชนิทัศน์ เพ่ือเข้ารับราชการในตําแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ  
โดยเพ่ิมวุฒิดังกล่าวในรายช่ือวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดให้คัดเลือก ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ในลําดับท่ี ๕๔ – ๕๖ 
รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑ ท้ังนี้ หากส่วนราชการใดได้ดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการโดยใช้วุฒิท่ี ก.พ. กําหนด ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ก่อนวันท่ี ก.พ. มีมติให้เพ่ิมรายช่ือวุฒิท่ี ก.พ. 
กําหนดให้คัดเลือก ตามหนังสือฉบับนี้ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือ 
ท่ีอ้างถึงต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
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อนึ่ง เมื่อดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเสร็จส้ิน ให้ส่วนราชการ
รายงานผลการดําเนินการตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒  ท้ังนี้ ในการดําเนินการคัดเลือกส่วนราชการควรศึกษาและ
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําอธิบายรายละเอียดวุฒิท่ี ก.พ. กําหนด ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓ เพ่ือจะได้ดําเนินการ
ได้อย่างถูกต้องต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ท้ังนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

 ขอแสดงความนับถือ 

         

 (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 
 เลขาธกิาร ก.พ. 

 

 

 

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ - ๑๙๔๖   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔ 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ๑ 

รายช่ือวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     (แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๕ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

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

๑. ปริญญาเอก 
๒. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือ

อนุมัติฯ ของแพทยสภา 
๓. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือหนังสือ

อนุมัติฯ ของทันตแพทยสภา 
๔. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือหนังสือ

อนุมัติฯ ของสภาเภสัชกรรม 
๕. ปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
๖. ปริญญาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
๗. ปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 
๘. ปริญญาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
๙. ปริญญาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
๑๐. ปริญญาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
๑๑. ปริญญาสาขาวิชากายภาพบําบัด 
๑๒. ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางฟิสิกส์ 
๑๓. ปริญญาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๔. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางรังสีเทคนิค 
๑๕. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางชีวเวชศาสตร์ 
๑๖. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางพันธุศาสตร์ 
๑๗. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางพฤกษศาสตร์ 
๑๘. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี   
๑๙. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางวัสดุศาสตร์ 
๒๐. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางการออกแบบภายใน หรือ 

ทางการตกแต่งภายใน 
๒๑. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางผังเมือง 
๒๒. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางประติมากรรม 
๒๓. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางศิลปะไทย   



๒ 
 

๒๔. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางการศึกษาพิเศษ 
๒๕. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการ  

สื่อความหมาย 
๒๖. ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางเคมี  หรือทางเคมีวิเคราะห์ 
๒๗. ปริญญาโทสาขาวิชาภาษา วรรณคดี  ทางภาษาอังกฤษ  ทางภาษาไทย หรือ 

ทางวรรณคดีไทย 
๒๘. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางโลหิตวิทยา 
๒๙. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางจุลชีววิทยา 
๓๐. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางพิษวิทยา 
๓๑. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางวิศวกรรมปิโตรเลียม 
๓๒. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์ 
๓๓. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางธรณีวิทยา  ทางธรณีศาสตร์  หรือ  

ทางเทคโนโลยีธรณี 
๓๔. ปริญญาโทสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่ง  ทางสัตววิทยา ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร ์ 
๓๕. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางโรคพืช  หรือทางโรคพืชวิทยา 
๓๖. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางอาชญาวิทยา  หรือ  

ทางการบริหารงานยุติธรรม  
๓๗. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์  หรือทางดุริยางคศิลป์ หรือทางดุริยศิลป์ หรือทางคีตศิลป์  

หรือปริญญาสาขาวชิาใดสาขาวชิาหนึ่งทางนาฏศิลป์  ทางคีตศิลป์  ทางดุริยางคศิลป์  
หรือทางการละคร 

๓๘. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ  
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ 

๓๙. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาการพิมพ์  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการพิมพ์ 

๔๐. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ 
๔๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการออกแบบ 
๔๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางเทคนิคงานรัก หรือ

ทางโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ 
๔๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาช่างทองหลวง 
๔๔. ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ทางพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทางรังสีวิทยา  ทางรังสีเทคนิค  หรือ 
ทางรังสีการแพทย์    
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๔๕. ประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคกายอุปกรณ์  หรือปริญญาสาขาวิชา 
กายอุปกรณ์ศาสตร์ 

๔๖. ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม 
๔๗. ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการเดินเรือ หรือปริญญาหรือ

คุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และ
ประกาศนียบัตรนายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ ตันกรอส
หรือมากกว่า ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ 
ตันกรอส ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอส
หรือมากกว่า ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ – ๓,๐๐๐ 
ตันกรอส หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐  
ตันกรอสหรือมากกว่า 

๔๘. ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมเรือ   
ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ   
ทางวิศวกรรมเครื่องกล  หรือทางวิศวกรรมโยธา หรือปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน
ท่ี ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  และประกาศนียบัตร 
ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๗๕๐ – ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์  
ประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ 
กิโลวัตต์หรือมากกว่า  หรือประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาด
กําลังขับเคลื่อน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต์หรือมากกว่า 

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ีกําหนดให้คัดเลือกฯ  เฉพาะบางตําแหน่ง 

๔๙. ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

๕๐. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก เพ่ือเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ หรือตําแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ 

๕๑. ปริญญาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางจิตรกรรม เพ่ือเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งจิตรกรปฏิบัติการ 

๕๒. ปริญญาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี เพ่ือเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ 

๕๓. ปริญญาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพ่ือเข้ารับราชการในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ 

๕๔. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เพ่ือเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ 



๔ 
 

๕๕. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด เพ่ือเข้ารับ
ราชการในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ  

๕๖. ปริญญาสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชนิทัศน์ เพ่ือเข้ารับราชการในตําแหน่ง
ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ 

๕๗. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี 
เครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ 
เพ่ือเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน 

๕๘. ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรือทางการพยาบาลและผดุงครรภ์  เพ่ือเข้า
รับราชการในตําแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน 

๕๙. ประกาศนียบัตรทางช่างทันตกรรม เพ่ือเข้ารับราชการในตําแหน่งช่างทันตกรรม-   
ปฏิบัติงาน 

๖๐. ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ทางทันตสาธารณสุข หรือทางทันตาภิบาล  
เพ่ือเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

๖๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาโลหะการ  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  ทางเทคนิคการเชื่อมโลหะ  สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ  
ทางเทคนิคการหล่อ  เพ่ือเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างหล่อปฏิบัติงาน 

๖๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  ทางออกแบบเสื้อผ้า 
หรือทางตัดเย็บเสื้อผ้า  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การออกแบบเครื่องแต่งกาย  ทางออกแบบเสื้อผ้าข้ันสูง  เพ่ือเข้ารับราชการใน
ตําแหน่งช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน 
 

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



 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   ๒ 

แบบรายงานการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

     (แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๕ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

ช่ือส่วนราชการ ................................................................................................................................................ 

ข้อมูลการคัดเลือก  

  ชื่อตําแหน่ง .......................................................................................................... 

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

ตําแหน่งว่าง จํานวนผู้สมัคร จํานวนผู้เข้ารับ 
การคัดเลือก 

จํานวนผู้ผ่าน 
การคัดเลือก 

จํานวนผู้ได้รับ 
การบรรจุ 

     

  ชื่อสถานศึกษาของผู้สมัคร คือ........................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
  ชื่อสถานศึกษาของผู้ได้รับการบรรจุ คือ ........................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
  (กรณีวุฒิต่างประเทศ ให้ระบุชื่อประเทศด้วย) 

การดําเนินการ 
๑.วิธีการสรรหา 

�  การแพร่ข่าว        � เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.     � เว็บไซต์ของส่วนราชการ  
  �  หนังสือพิมพ์                      �  วิทย ุ
  �  สถานศึกษา                     �  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............. 

�  ติดต่อท่ีคณะ, ภาควิชา หรือมหาวิทยาลัยโดยตรง 
�  มีผู้แนะนํามา 
�  มาสมัครด้วยตนเอง 
�  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................ 



 

๒ 

 

 

๒. การคัดเลือก 

๒.๑ การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก เม่ือวันท่ี............................................. 
๒.๒ กรรมการสัมภาษณ์ จํานวน .............................. คน 
๒.๓ วธิีการคัดเลือก 

�  สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน 
 โดยสอบข้อเขียนวิชา ............................................................................................. 
�  สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ 
 โดยสอบปฏิบัติด้วยวิธี ........................................................................................... 
�  สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว  
�  วิธีการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................. 

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

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

............................................................................................. 
๓. ระยะเวลาการดําเนินการ 

วันท่ีแพร่ข่าว ............................................วันท่ีสมัครสอบ................................................ 
วันท่ีสอบ ..................................................วันท่ีบรรจุ........................................................ 

๓.๑ จํานวนวันท่ีแพร่ข่าวจนถึงวันบรรจุ รวม ...................................วัน 
๓.๒ จํานวนวันท่ีรับสมัครจนถึงวันบรรจุ รวม .................................วัน 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ  (เช่น ปัญหาเรื่องวุฒิท่ีคัดเลือก  วิธีการคัดเลือก จํานวนผู้สมัคร  คุณสมบัติของผู้สมัคร ฯลฯ ) 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

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

 หมายเหตุ  กรณีท่ีการดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นลง  โดยท่ีไม่มีผู้ได้รับการบรรจุ อาจจะเนื่องจากไม่มีผู้สมัคร 
หรือมีผู้สละสิทธิ ข้ันตอนใด ข้ันตอนหนึ่งก็ให้รายงานผลการคัดเลือกตามแบบรายงานนี้ไปยังสํานักงาน ก.พ. ด้วย 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓ 

คําอธิบายรายละเอียดวุฒิท่ี ก.พ. กําหนด 

     (แนบท้ายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๕ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

วัตถุประสงค์  เพ่ืออธิบายความหมายของวุฒิบางวุฒิหรือคําบางคํา ว่ามีขอบเขตเพียงใด ซ่ึงจะแยกชี้แจง 
       เป็นกรณี ๆ ดังนี้ 

ลําดับท่ี ความหมาย 

๕. – ๗.  ปริญญาสาขาวิชา....………….. หมายถึง  ปริญญาตรีในสาขาวิชาซ่ึงเป็นเนื้อหาของวิทยาการท่ีอยู่ในหมวด
วิชาเฉพาะ   

๘. – ๑๐. , ๑๒. – ๑๓.  และ ๔๕. ปริญญา
สาขาวิชา....… 

หมายถึง  ปริญญาตรี โท เอก ในสาขาวิชาซ่ึงเป็นเนื้อหาของวิทยาการท่ีอยู่
ในหมวดวิชาเฉพาะ 

๑๑.  ปริญญาสาขาวิชากายภาพบําบัด หมายรวมถึง  ปริญญาตรี โท เอก ทางกิจกรรมบําบัด  ทางอาชีวบําบัด  
ทางกายภาพบําบัด  และกิจกรรมบําบัดและงานบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ 

๑๔. – ๑๙. , ๒๒ – ๒๔  และ ๓๗. ปริญญา
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง........ 

หมายถึง  ปริญญาตรี โท เอก ในสาขาวิชาซ่ึงเป็นเนื้อหาของวิทยาการท่ีอยู่
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและจําเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง หรือต้อง
คํานึงถึงวิชาเอก 

๒๐. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง 
การออกแบบภายใน หรือทางการตกแต่งภายใน 

หมายรวมถึง  ปริญญาตรี โท เอก ทางการออกแบบภายใน   
ทางการตกแต่งภายใน  และทางการออกแบบตกแต่งภายใน  

๒๑. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  
ทางผังเมือง 

หมายรวมถึง  ปริญญาตรี โท เอก ทางผังเมือง  ทางการวางผังเมือง   
ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง  ทางการวางผังชุมชน  ทางการจัดการงานช่าง
และผังเมือง  ทางการวางแผนภาค  ทางการวางแผนภาคและเมือง  
ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม  ทางการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อม  และทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

๒๕. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง   
ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อ
ความหมาย 

หมายรวมถึง  ปริญญาตรี โท เอก ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย  และทางความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

๒๖. – ๒๗. ปริญญาโทสาขาวิชา....ทาง..... หมายถึง  ปริญญาโทในสาขาวิชาซ่ึงเป็นเนื้อหาของวิทยาการท่ีอยู่ในหมวด
วิชาเฉพาะและจําเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง หรือต้องคํานึงถึงวิชาเอก 

๒๘. – ๓๕.  ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทาง..... 

หมายถึง  ปริญญาโทในสาขาวิชาซ่ึงเป็นเนื้อหาของวิทยาการท่ีอยู่ใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและจําเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง หรือต้อง
คํานึงถึงวิชาเอก 



๒ 
 

ลําดับท่ี ความหมาย 

๓๖. ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง   
ทางอาชญาวิทยา หรือ ทางการบริหารงานยุติธรรม 

หมายรวมถึง  ปริญญาโททางอาชญาวิทยา  ทางการบริหารงานยุติธรรม  
ทางอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม  ทางการบริหารงานยุติธรรมและความ
ปลอดภัย  และทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

๓๗. ปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางการละคร 

หมายรวมถึง  ปริญญาตรี โท เอกทางการละคร  ทางการละคอน  และ 
ทางศิลปการละคร  

๓๘. ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  
ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ   

หมายรวมถึง  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ 
วีดิทัศน์ 

๓๙. – ๔๕. ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา.........ทาง.............. 

หมายถึง  ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาซ่ึงเป็นเนื้อหาของวิทยาการท่ีอยู่ใน
หมวดวิชาเฉพาะและจําเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง หรือต้องคํานึงถึงวิชาเอก 

๔๖. ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม หมายถึง  ประกาศนียบัตรท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาหรือทางเภสัชกรรม 
ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม   
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม)  

๔๙. – ๖๒. ปริญญาหรือประกาศนียบัตรท่ี
กําหนดให้คัดเลือกฯ เฉพาะบางตําแหน่ง  

หมายถึง  ปริญญาหรือประกาศนียบัตร สาขาวิชา วิชาเอก หรือเนื้อหาวิชา
ท่ีได้ศึกษาในแต่ละวุฒิการศึกษาตามท่ี ก.พ. รับรองว่าเป็นปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรสาขาวิชา และหรือทางนั้น ๆ ให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แต่งต้ังเฉพาะตําแหน่งท่ีระบุเท่านั้น  

  สําหรับการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในประเทศ สามารถตรวจสอบว่าเป็นสาขาวิชา/ทางใด

ได้จากหนังสือเวียนของ ก.พ. ท่ีรับรองคุณวุฒิต่าง ๆ   

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


