
 
 

ท่ี นร 1004.1/ว 16        สํานักงาน ก.พ. 
         ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300 
 

           28   กันยายน  2549 
 

เรื่อง วุฒิท่ี ก.พ.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 
 

เรียน (กระทรวง   กรม  จังหวัด) 
 

อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว 28  ลงวันที่  29  กันยายน  2547 
 

สิ่งที่สงมาดวย 1. รายช่ือวุฒิท่ี ก.พ.กําหนดใหคัดเลือกเพือ่บรรจุบุคคลเขารับราชการในปงบประมาณ 
       พ.ศ.2550 – พ.ศ.2551 
  2.  คําอธิบายรายละเอียดวุฒิท่ี ก.พ.กําหนด 
  3.  ขอควรคํานงึในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 

4.  ตัวอยางและคําอธิบายในการจัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
  5.  แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

 

 ตามหนังสือท่ีอางถึง   ก.พ. ไดกําหนดใหสวนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลซึ่งสําเร็จ 
การศึกษาในวุฒิท่ี ก.พ. กําหนด  เขารับราชการเปนขาราชการพลเรอืนสามญั  ตามนัยมาตรา 50  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน   พ.ศ. 2535  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549  มาเพ่ือถือปฏิบัติ 
ความแจงแลว นั้น 

บัดนี้  ก.พ. ไดพิจารณามีมติกําหนดใหสวนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคล  ผูซึ่งสําเร็จ 
การศึกษาในวฒุท่ีิ ก.พ. กําหนดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1  เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงต้ังให
ดํารงตําแหนง  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  –  พ.ศ. 2551  ได  ท้ังน้ี  การคัดเลือกใหดําเนินการตามหลักเกณฑ 
และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 1  ลงวันท่ี 12 
มีนาคม 2536   โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. วุฒิท่ีจะคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงต้ังตองเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของ 
ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงต้ัง 

2. ใหมีการแพรขาวเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา และตําแหนงที่จะคัดเลือกไวในที่เปดเผยและ 
สงเอกสารการแพรขาวใหสํานักงาน ก.พ. กอนดําเนินการรับสมัครทุกครั้ง 
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3. หากสวนราชการใดดําเนินการคัดเลอืกดวยวิธีสัมภาษณเพียงวิธีเดียว ใหสวนราชการนั้น 
แตงต้ังผูทรงคณุวุฒิท่ีมีความชํานาญเฉพาะในลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง รวมเปนกรรมการสัมภาษณดวย 

4.  ผูไดรับการคัดเลือกซึ่งไดรับบรรจุและแตงต้ังตองอยูปฏิบัติราชการในสวนราชการนั้น   
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอื่น  เวนแตลาออกจากราชการ 
  นอกจากนั้น  การคัดเลือกควรคํานึงถึง  คําอธิบายรายละเอียดวุฒิท่ี ก.พ. กําหนด ขอควรคํานึง
ในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ และตัวอยางและคําอธิบายในการจัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ตามสิ่งที่สงมาดวย 2, 3 และ 4  ประกอบดวย 

เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแลวในแตละคร้ัง ใหรายงานผลการคัดเลือกไปยังสํานักงาน  ก.พ. 
ทุกครั้งตามแบบรายงานตามสิ่งที่สงมาดวย 5 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป ท้ังนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดตาง ๆ ทราบดวยแลว 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 

                  (นายปรีชา  วัชราภัย) 
   เลขาธิการ ก.พ.                        
 

  
 
 
 
 
ศูนยสรรหาและเลือกสรร       
กลุมพัฒนาระบบการสรรหาและการเลื่อนระดับ/ตําแหนง   
โทร 0 2281 0505, 0 2281 3333  ตอ  2164 
โทรสาร 0 2282  7375 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 

รายชื่อวุฒิที่ ก.พ.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารบัราชการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 - พ.ศ.2551 

(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว 16  ลงวันที่  28  กันยายน  2549) 
 

1. ปรญิญาเอก 
2. วุฒิบัตรทางการแพทย 

  3.    ปรญิญาแพทยศาสตร 
  4.   ปรญิญาสตัวแพทยศาสตร 
  5.    ปรญิญาทันตแพทยศาสตร 
  6.    ปรญิญาเภสัชศาสตร 
  7.    ปรญิญาวทิยาศาสตรทางกายภาพบําบดั 
  8.    ปรญิญาวทิยาศาสตรทางกิจกรรมบําบดั 
  9.    ปรญิญาวทิยาศาสตรทางรังสีเทคนิค 

10.   ปรญิญาวทิยาศาสตรทางเทคนิคการแพทย 
        11.   ปรญิญาวทิยาศาสตรทางเวชศาสตรการธนาคารเลือด 
 12.   ปรญิญาวทิยาศาสตรทางวัสดุศาสตร 
 13.   ปรญิญาวทิยาศาสตรทางธรณวีิทยา หรือทางเทคโนโลยธีรณ ี
             14.   ปรญิญาวทิยาศาสตรทางเทคโนโลยกีารยาง 

15.   ปรญิญาวทิยาศาสตรทางพฤกษศาสตร 
16.   ปรญิญาวทิยาศาสตรทางจุลชีววิทยา 
17.   ปรญิญาทางสถาปตยกรรมศาสตร 

 18.   ปรญิญาทางผังเมือง 
 19.   ปรญิญาทางมัณฑนศลิป 
       20.   ปรญิญาทางประติมากรรม 

21.   ปรญิญาทางการศกึษาพิเศษ 
22.   ปรญิญาโททางความผดิปกติของการสื่อความหมาย 
23.  ปรญิญาโททางอาชญาวิทยาหรือทัณฑวิทยา หรือทางการบริหารงานยตุิธรรม 
24.  ปรญิญาโทวิทยาศาสตรทางเภสัชวิทยา หรือทางเภสัชศาสตร 
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25.   ปรญิญาโทวิทยาศาสตรทางวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 
26.   ปรญิญาโทวิทยาศาสตรทางกีฏวิทยา 

      27.   ปรญิญาโทวิทยาศาสตรทางพืชสวน หรือพืชไร 
           28.   ปรญิญาโทวิทยาศาสตรทางโรคพืช 
            29.   ปรญิญาโทวิทยาศาสตรทางปฐพีวิทยา หรือปฐพีศาสตร 
             30.   ปรญิญาโทวิทยาศาสตรทางสัตวศาสตร หรือสัตวบาลหรือสัตววิทยา 
             31.   ประกาศนียบัตรหรือปรญิญาทางนาฏศิลป หรือดรุยิางคศิลป หรอืดุรยิศิลป 

32.   ประกาศนียบัตรวิชาชพี หรือประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูงทางชางภาพ 
 หรือทางการถายภาพ 

33.  ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ หรอืประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงทางชางพิมพหรือ 
       ทางการพิมพ 
34.  ประกาศนยีบัตรทางวิชากายอุปกรณเสริมและเทียม หรือ ทางเทคนิคกายอุปกรณ 

 35.  ประกาศนียบัตรหรืออนุปรญิญาทางวิทยาศาสตรการแพทย หรือทางพนักงาน 
 วิทยาศาสตรการแพทย หรอืทางรังสีเทคนิค หรือทางรงัสีการแพทย 

       36.  ประกาศนียบัตรทางเคมีทุกแขนง 
         37.  ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม 
  38.  ประกาศนียบัตรชั้น 1 (นายเรือ) หรือประกาศนยีบตัรชั้น 2 (ตนหนที่หน่ึง)  หรือ 
         ประกาศนียบัตรชั้น 3 (ตนหนที่สอง)  หรือประกาศนียบัตรนายชางกลเรือช้ันสอง หรือ 
          ประกาศนียบัตรนายชางกลเรือช้ันสาม หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดนิในประเทศ 
 

ปรญิญาหรือประกาศนยีบัตรที่กําหนดใหคัดเลือก ฯ เฉพาะตําแหนง 
 39.   ปรญิญาทางจิตวิทยาคลีนิคเพื่อเขารบัราชการในตาํแหนงนักจิตวิทยา 
 40.   ปรญิญาทางการพยาบาลเพื่อเขารับราชการในตําแหนงพยาบาลวชิาชีพ 
 41.   ปรญิญาโททางนิติวิทยาศาสตรเพ่ือเขารับราชการในตําแหนงนักนติิวิทยาศาสตร 
 42.   ปรญิญาโททางกฎหมายเพื่อเขารับราชการในตําแหนงนิติกร 

43.  ประกาศนยีบตัรทางการพยาบาล หรือทางการพยาบาลและผดุงครรภเพื่อเขารับราชการ                
        ในตําแหนงพยาบาลเทคนิค 

             44.   ประกาศนียบัตรทางชางทันตกรรมเพือ่เขารับราชการในตําแหนงชางทันตกรรม 2 
45.   ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยเพ่ือเขารับราชการในตําแหนงผูชวยทันตแพทย 1 

------------------------------- 
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คําอธิบายรายละเอยีดวุฒิที่ ก.พ. กําหนด 
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16   ลงวันท่ี  28  กันยายน  2549) 

 
วัตถุประสงค เพื่ออธิบายความหมายของวุฒิบางวุฒิ หรือคําบางคํา  วามีขอบเขตเพียงใด 
  ซึ่งจะแยกชี้แจงเปนกรณี ๆ   ดังนี ้
 

ลําดับที ่ ความหมาย 
2   วุฒิบัตรทางการแพทย หมายถึง    วุฒิบัตรทางการแพทยท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติของ 

     ผูดํารงตําแหนงระดับ 5  เชน วุฒิบัตรทางแพทย 
    วุฒิบัตรทางทันตแพทย 

3 – 6  ปรญิญา………………. หมายถึง    ช่ือปรญิญานั้น ๆ ในระดบัปรญิญาตรี และ 
         ปรญิญาโท  เชน ปรญิญาบณัฑิต 
                 หรือปรญิญามหาบัณฑิต 

7 – 16  ปรญิญาวิทยาศาสตรทาง……………… หมายถึง   ช่ือปรญิญาวิทยาศาสตรบัณฑติ และปรญิญา 
       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิชาเอก 
    หรือเนื้อหาวชิาที่ไดศึกษาในแตละวุฒิการศึกษา 
                 ตามที่ ก.พ. รับรองวาเปนปรญิญาทางนัน้ ๆ 

16   ปรญิญาวทิยาศาสตรทางจุลชีววิทยา หมายถึง    ปรญิญาวิทยาศาสตร สาขาวิชา หรือวิชาเอกจุลชีววิทยา
และหมายรวมถึง   ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา 
                       ปรสิตวิทยาหรือปาราสิตวิทยา   
                       จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
                       จุลชีววิทยาทางการแพทย  จุลชีววิทยาประยุกต 
                       ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
                       (วิทยาศาสตรชีวภาพ)  สาขาวิชาจลุชีววิทยา 

17 – 21  ปรญิญาทาง………………….. หมายถึง    ปรญิญาตรี และปรญิญาโท  สาขาวิชา  วิชาเอก หรือ 
    เนื้อหาวิชาทีไ่ดศึกษาในแตละวุฒิการศึกษาตามที่  
       ก.พ. รับรองวาเปนปรญิญาทางนั้น ๆ 
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ลําดับที ่ ความหมาย 
17  ปรญิญาทางสถาปตยกรรมศาสตร หมายรวมถึง  ปรญิญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑติ 
22 – 30  ปรญิญาโท………………… หมายถึง    ปรญิญาเฉพาะระดับปรญิญาโท     
23 ปรญิญาโททางอาชญาวิทยาหรือ 

ทัณฑวิทยา หรือทางการบรหิาร 
งานยุตธิรรม 

 หมายถึง  ปริญญาโท  ที่ ก.พ. รับรองเปนทางอาชญาวิทยา  
                 หรือทัณฑวิทยา  หรือทางการบริหารงานยุตธิรรม  
และหมายรวมถึง  ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
                 อาชญาวิทยาและงานยุตธิรรม  
                 ปรญิญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 
                 หมวดวิชาการบรหิารงานยุตธิรรมและความปลอดภัย  
                 ปรญิญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
                 งานยุตธิรรม        

24 – 30  ปรญิญาโทวิทยาศาสตรทาง……… หมายถึง   ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา  วิชาเอก 
    หรือเนื้อหาวชิาท่ีไดศึกษาในแตละวุฒิการศึกษา  
                 ตามที่ ก.พ. รับรองวาเปนปรญิญาทางนัน้ ๆ    

24 ปรญิญาโทวิทยาศาสตรทางเภสัชวิทยา 
หรือทางเภสัชศาสตร 

หมายถึง   ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หรือวิชาเอก 
    เภสัชวิทยาหรือเภสัชศาสตร 
และหมายรวมถึง   ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  
            สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี   
           เภสัชศาสตรชีวภาพ  
           ปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
                       (วิทยาศาสตรชีวภาพ) สาขาวิชาเภสัชวิทยา 

31 ประกาศนยีบตัรหรือปรญิญาทาง 
นาฏศลิป หรือดุรยิางคศิลปหรือ 
ดุรยิศิลป 

หมายถึง         ประกาศนยีบตัรหรือปรญิญาทางคีตศิลป 

32 ประกาศนยีบตัรวิชาชีพหรอื 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง 

       ทางชางภาพหรือทางการถายภาพ 

หมายถึง         ประกาศนยีบตัรวิชาชีพหรอืประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
                       ช้ันสูง สาขาวิชาชางภาพ  การถายภาพ หรอื 
                       การถายภาพและภาพยนตร 
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ลําดับที ่ ความหมาย 
36  ประกาศนยีบัตรทางเคมทีุกแขนง หมายถึง   ประกาศนยีบัตรที่มีคําวา “เคมี”  อยูในสาขาวิชา 

ตัวอยางเชน 
                ประกาศนียบัตรสาขาวิชาเทคนิคทางเคมี 
                เทคนิคเคมีสิ่งทอ  เคมีสิ่งทอ  เคมีอุตสาหกรรม 
                เคมีปฏิบัติการ     

39 – 45  ปรญิญาหรือประกาศนียบัตรที่กําหนด 
 ใหคัดเลือกฯ เฉพาะตําแหนง 

หมายถึง   ปรญิญาหรือประกาศนียบัตร สาขาวิชา วิชาเอก 
    หรือเนื้อหาวชิาที่ไดศึกษาในแตละวุฒิการศึกษา 
    ตามที่ ก.พ. รับรองวาเปนปริญญาหรือประกาศนยีบัตร 
                 ทางนั้น ๆ  ใหคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเฉพาะ 
    ตําแหนงที่ระบุเทานั้น 
  ดังนั้น ผูไดรับการคัดเลือกจะตองอยูปฏิบตัิ 
    ราชการในสวนราชการนัน้ และในตําแหนงที่ไดรับ 
    การบรรจุเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป เวนแตลาออกจาก 
    ราชการ 

 
สําหรับการพจิารณาปรญิญาหรือประกาศนียบัตรในประเทศ สามารถตรวจสอบวา 

เปนทางใดไดจากหนังสือเวียนของ ก.พ. ที่รับรองคุณวฒิุตาง ๆ 
 กรณีที่สวนราชการมีเหตผุลความจําเปนท่ีจะบรรจผุูมีวฒิุอ่ืน  ซึ่งหาผูสนใจมารับ 

การบรรจุไดยากหรือไดไมพอกับความตองการ  ก็อาจสงเรื่องให ก.พ. พิจารณาเปนราย ๆ ไป 
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ขอควรคํานึงในการดําเนนิการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 
โดยใชวุฒิที่ ก.พ. กําหนดตามหนังสือเวียนฉบับนี ้

(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว 16   ลงวันที่  28  กันยายน 2549) 
 

1. เพื่อใหการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการไดคนดี  มีความรู  ความสามารถ 
มีคุณลกัษณะเหมาะสมกับตําแหนง และดาํเนินการโดยคํานึงถึงความเสมอภาค  ยุติธรรม  ไดมาตรฐานและ 
เปนไปตามระบบคุณธรรม  ก.พ. จึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธกีารคดัเลือกไวตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536   

2. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลอืกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการอาจพิจารณาดําเนนิการ 
ไดหลายวธิี  เชน สอบสัมภาษณ  สอบขอเขียน  สอบปฏิบัติ  หรือวธิีอ่ืน  วธิีใดวธิีหน่ึงหรือหลายวธิีก็ได
ตามความเหมาะสม  มิใชมีแตวิธีสอบสัมภาษณเพียงอยางเดียว  แตหากสวนราชการใดดําเนินการคดัเลอืก
ดวยวธิีสัมภาษณเพียงอยางเดียว ใหสวนราชการนัน้ตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความชํานาญเฉพาะในลกัษณะงาน
ท่ีปฏิบัติของตาํแหนงรวมเปนกรรมการสมัภาษณดวย 

3. ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ใหสวนราชการปฏิบัติตาม 
หนังสือเวียนดังกลาวตามขอ 1 อยางเครงครัดและโดยเฉพาะอยางยิ่งตองจัดใหมีการทําประกาศรบัสมัคร
คัดเลือกและเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและตําแหนงที่จะคัดเลือกสงใหสํานักงาน ก.พ.  
กอนวันรับสมัครและแพรขาวไวในท่ีเปดเผยและทัว่ถึง  เพื่อสวนราชการจะไดจํานวนผูสมัครเพียงพอ
สําหรับคัดเลือกหาผูท่ีมีความรู  ความสามารถ  และมีคุณลักษณะเหมาะสมกับตําแหนงตอไป 

4. สวนราชการอาจหารือผูแทน ก.พ. หรือใหมกีรรมการผูแทน ก.พ. รวมในการดําเนินการ 
คัดเลือกเพื่อใหการดําเนินการตามหลักเกณฑและวธิีการคัดเลือกขางตนเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม   

5. สวนราชการจะตองรับผิดชอบในการดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส  ยตุิธรรม  
และพรอมที่จะชี้แจงขอรองเรียนเกีย่วกับการดําเนินการคดัเลือกทุกขั้นตอน 

6. เมื่อการดําเนนิการคัดเลือกเสร็จส้ินลงใหรายงานผลการคัดเลือกมายังสาํนักงาน ก.พ.  
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5  ทุกครั้ง   เพ่ือการรวบรวมและประมวลผลที่ชัดเจนถูกตอง อันจะเปนประโยชน
สําหรับการปรบัปรุงหนังสือเวียนครั้งตอไป 

 
 
 

---------------------------------- 
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แนวทางและคาํอธิบายในการจัดทําประกาศรับสมัครคดัเลอืกเพือ่บรรจบุุคคลเขารบัราชการ 
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว 16  ลงวันที่  28  กันยายน  2549) 

 
ประกาศ………..(ชือ่สวนราชการผูดําเนนิการคัดเลือก)………… 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารบัราชการ 

ในตําแหนง…………………………. 
 
 

  ดวย ………………. (ช่ือสวนราชการ) ………………. จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง……………………………………… ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
ความในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันท่ี  12  มีนาคม  2536  และที่ นร 1004.1/ว 16       
ลงวันที่  28  กันยายน  2549   จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ  ดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ 
2. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
3. การรับสมัคร 
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน   เวลา   สถานที่คัดเลือก 
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
6. เกณฑการตัดสิน 
7. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
8. การบรรจุและแตงตั้ง 
 
 (ช่ือสวนราชการ)………ดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส  ยุติธรรม  และเสมอภาค  

ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรอืมพีฤตกิารณในทาํนองเดยีวกันนี ้ 
โปรดอยาไดหลงเชื่อ  และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบดวย 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่…….. เดือน………………. พ.ศ……… 
 
           (ลงชื่อ) …………………………………… 
                       (……….……………………….) 
              ……………………………… 
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   คําอธิบายในการจัดทําประกาศรับสมัครคดัเลอืก 
 
 

  คณะกรรมการดําเนินการคดัเลอืกมีบทบาทสําคัญทีจ่ะทําใหสวนราชการสรรหาคนดี   
มีความสามารถ  มีคุณภาพสงูเขารับราชการดวยความโปรงใส  ยตุิธรรม  สะดวก  รวดเร็วและสามารถตอบ
ขอรองเรยีนทีอ่าจจะมีขึ้นในอนาคต  ดังนัน้  คณะกรรมการฯ จึงควรพิจารณากําหนดรายละเอยีดตาง ๆ  
ในประกาศรับสมัครฯ  ใหสอดคลองกับความตองการ และครอบคลุมในทุกขัน้ตอน 
 
1. ตําแหนงที่จะบรรจแุละแตงตั้ง และเงินเดือนทีจ่ะไดรับ 

นอกจากระบุช่ือตําแหนงและอัตราเงินเดือนแลว  สวนราชการควรระบุดวยวาเปนความ 
ตองการของกอง / สํานัก / ฯลฯ ใด และมีลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยออยางไร  ทั้งนี้  เพ่ือเปนการแจงให    
ผูสนใจสมัครทราบขอบเขตของงาน และพิจารณาในชั้นตนวา เปนงานที่อยูในความสนใจหรือไม และ
ลักษณะงานดังกลาวจะเปนองคประกอบสําคัญที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกนําไปใชในการพิจารณา
ประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงตอไป 
 
2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 

นอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแลว สวนราชการยังอาจ 
ระบุคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตองานที่ปฏิบัติ เชน ควรมีความรูความสามารถในการใชภาษา 
อังกฤษเปนอยางดี ท้ังในการฟง – การพูด – การเขียน หรือควรมีความรูความสามารถในการ                    
ใชคอมพิวเตอร (ระบุในรายละเอียด)  หรือควรมีประสบการณอ่ืนท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
 
3. การรับสมัคร 

-  การรับสมัคร  มีหลายวิธี  เชน  สมัครดวยตนเอง  ใหผูอื่นยื่นใบสมัครให   สงเอกสาร 
การสมัครมาทางไปรษณีย  หรือ  สมัครผานทาง website  และยื่นเอกสารในวันคัดเลือก ฯลฯ การกําหนด
วิธีการรับสมัครจึงตองพิจารณาถึงวิธีการท่ีเหมาะสมกับกลุมคนที่มีคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือก  
  -  ระยะเวลารับสมัคร   

   สวนราชการจะตองกําหนดระยะเวลารับสมัครที่เหมาะสม และสอดคลองกับจํานวน 
ผูสมัคร และการคาดการณวาตําแหนงวางนั้น ๆ จะหาผูสมัครไดงาย หรือยาก ตลอดจนวิธีการรับสมัครที่ 
สอดคลองกัน 
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       ในกรณีที่เปนตําแหนงที่มีปญหาในการสรรหา เชน เปนตําแหนงที่หาผูสมัครไดยาก 
หรือตําแหนงที่มีการโอน  ยาย  หรือลาออกสูง ทําใหตองดําเนินการรับสมัครบอยครั้ง  สวนราชการอาจ   
จัดทําประกาศรับสมัครฯ โดยไมกําหนดระยะเวลารับสมัคร  ซึ่งทําใหผูสนใจมาสมัครไดตลอดเวลา และ   
สวนราชการจะดําเนินการคัดเลือกเมื่อมีตําแหนงวาง และพิจารณาวามีผูสมัครมากพอ ทั้งนี้ จะตองระบุ  
รายละเอียดวิธีดําเนินการ และสวนราชการจะตองมั่นใจวาจะทําการแพรขาวไดอยางทั่วถึงเปนระยะ ๆ 
อยางตอเนื่อง 
  -  หลักฐานการสมัครสอบ  ใหระบุไดตามความจําเปนกับตําแหนงและการดําเนินการ 
 
4.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่คัดเลือก 
  คณะกรรมการกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ที่จะทําการคัดเลือก สําหรับการประกาศ   
รายชื่อจะประกาศหรือไมก็ไดแลวแตความเหมาะสม   เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เชน กรณี   
มีผูสมัครจํานวนไมมากและสวนราชการสามารถประสานงานใหผูสมัครทุกคนทราบถึงขั้นตอนตอไปได     
ก็ไมจําเปนตองมีการทําประกาศรายชื่อฯ อยางไรก็ตาม ตองคํานึงถึงการดําเนินการที่โปรงใสเปนธรรมดวย 
 
5.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  สวนราชการจะตองกําหนดวาจะใชวิธีการคัดเลือก โดยวิธีใด จะโดยวิธีสอบสัมภาษณ     
สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืน วิธีหนึ่งวิธีใด หรือหลายวิธีก็ได เพ่ือใหไดคนดี  คนเกง  มีคุณภาพ
ตามความตองการของตําแหนงงานเขารับราชการ  นอกจากนี้  ยังเปนขอมูลใหผูสมัครพิจารณาตนเองวา   
มีความรูความสามารถเพียงพอท่ีจะเขารับการทดสอบหรือไม   
 
6. เกณฑการตัดสิน 

จะตองกําหนดการใหคะแนนและเกณฑการตัดสินท่ีสอดคลองกับหลักสูตรและวิธีการ  
คัดเลือกท่ีกําหนดตามขอ 5  
 
7. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะประกาศผลการดําเนินการคัดเลือกอยางใด 
อยางหนึ่ง ดังนี้ 

7.1 ประกาศไมมีผูผานการคัดเลือก หากพิจารณาวาไมมีผูเหมาะสม 
7.2 ประกาศรายชื่อเฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกและจะไดรับการบรรจุ และแตงตั้งเทานั้น  
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  7.3  ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกทั้งหมด ซึ่งอาจจะเกินจํานวนอัตราวางในขณะนั้น 
หากพิจารณาวาจะใชประโยชนในการเรียกบรรจุในอนาคต  ซ่ึงวิธีน้ีคณะกรรมการคัดเลือกจะตองพิจารณา
ตอไปวา หากจะบรรจุในอนาคต จะบรรจุจากผูที่ไดคะแนนคัดเลือกสูงสุด หรือจะมีการประเมินจากกลุม
ดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือใหไดผูที่เหมาะสมที่สุด เพราะผูท่ีไดคะแนนสูงสุดอาจจะมีคุณลักษณะบางอยางที่
ไมเหมาะสมกับอัตราวางท่ีเกิดขึ้นใหม  ตัวอยางเชน มีอัตราวางใหมในงานที่ตองใหบริการ แตจากผล    
การประเมินผูผานการคัดเลือกท่ีไดคะแนนสูงสุดที่เหลืออยูในบัญชี อาจจะมีลักษณะท่ีไมมีจิตใจในการ   
ใหบริการ แตมีลักษณะเดนอ่ืน จึงเปนผูที่ไมเหมาะสมกับตําแหนงในขณะนั้น เปนตน 

การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก เปนขั้นตอนที่สําคัญและละเอียดออน  ซึ่งอาจจะ 
มีขอโตเถียงและขอรองเรียนจากผูสมัคร ดังนั้น จึงตองพิจารณาดวยความรอบคอบ และประกาศขอกําหนด
ตาง ๆ ใหผูสมัครทราบดวย 
 
8. การบรรจุและแตงตั้ง 

8.1 การบรรจุและแตงตั้ง จะตองดําเนินการภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 
8.2 ระบุจํานวนอัตราวางท่ีจะบรรจุและแตงตั้งในครั้งแรก 
8.3 ผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งจะตองอยูปฏิบัติราชการในสวนราชการนี้  

เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป หามโอนไปสวนราชการอื่น เวนแตลาออกจากราชการ 
8.4 สําหรับผูมีวุฒิที่ ก.พ.กําหนดใหคัดเลือกในอันดับที่ 39 – 45 (ส่ิงที่สงมาดวย 1)  นอกจาก 

จะตองดําเนินการขอ 8.2 แลว ผูไดรับการบรรจุยังจะตองดํารงตําแหนงนั้น ๆ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ดวย 
 

…………………….. 
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แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
 

(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16  ลงวันท่ี  28  กันยายน 2549) 
 
ช่ือสวนราชการ  …………………………………………………………………………………….. 
 
ขอมูลการคัดเลือก 
  ช่ือตําแหนง………………………………………………………………………... 
  วุฒิ/ปรญิญาทีคั่ดเลือก คือ…………………………………………………………. 
 
อัตราวาง จํานวนผูสมัคร จํานวนผูเขารบั 

การคัดเลือก 
จํานวนผูผาน 
การคัดเลือก 

จํานวนผูไดรบั 
การบรรจ ุ

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

  ช่ือสถานศึกษาของผูไดรับการบรรจุ คือ………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
  (กรณวีุฒิตางประเทศ ใหระบช่ืุอประเทศดวย) 
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การดําเนินการ 
1. วิธกีารสรรหา 

 การทําประกาศรับสมัคร Ο   จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือก โดย 
     Ο  จัดทําประกาศครั้งเดียวใชตลอด 2 ป 

Ο จัดทําประกาศทุกครั้งท่ีดําเนนิการคัดเลือก 
Ο ไมไดทําประกาศรับสมัครคดัเลือก 

   การแพรขาว Ο  สงสํานักงาน ก.พ. Ο  หนังสือพิมพ        Ο  วิทยุ   
Ο  สถานศกึษา   Ο  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ………………………. 

        ติดตอท่ีคณะ,  ภาควชิา หรือมหาวิทยาลยัโดยตรง 
        มีผูแนะนํามา 
        มาสมัครดวยตนเอง 
        จากรายชื่อท่ีสํานักงาน ก.พ. จัดสงให  จํานวน………………..คน 
 Ο  แจงทุกคนใหมาสมัคร 
 Ο  แจงบางคนใหมาสมัคร  จํานวนที่แจงใหมาสมัคร………….คน  
        โปรดระบุเหตุผลพรอมเกณฑในการพิจารณา………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………….. 
        ……………………………………………………………………………………….. 
        อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ……………………………………………………….. 
2. การคัดเลือก 

2.1  การตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  ไดตั้งเมื่อวนัที่………………………………… 
2.2 กรรมการสัมภาษณ จํานวน……………………..คน 
2.3  วิธกีารคัดเลือก 

    สอบสัมภาษณและสอบขอเขียน 
     โดยสอบขอเขียนวชิา………………………………………………………………… 

          สอบสัมภาษณและสอบปฏิบัต ิ
     โดยสอบปฏิบัติดวยวธิ…ี……………………………………………………………. 

  สอบสัมภาษณอยางเดยีว  โดยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดาน…………….………………..    
     ตําแหนง……………………………………………………………………………… 

                  ระดับ…………….. จํานวน………………..คน 
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    วิธกีารอ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ…………………………………………………………… 
                    ……………………………………………………………………………………… 
             . …………………………………………………………………………………….. 
             ……………………………………………………………………………………… 
3 ระยะเวลาการดําเนินการ 
       วันที่แพรขาว…………………………………..วันที่สมัครสอบ……………….………………. 
       วันที่สอบ………………………………………วนัท่ีบรรจ…ุ………………………………….. 
       3.1  ตั้งแตวันท่ีแพรขาวจนถึงวันบรรจ ุ   รวม………………..วัน 
       3.2  ตั้งแตวันท่ีรับสมัครจนถึงวันบรรจ ุ  รวม………………..วัน 
 
ปญหาและขอเสนอแนะ (เชน  ปญหาเรือ่งวุฒิที่คัดเลือก   วธิีการคัดเลือก   จํานวนผูสมัคร 
คุณสมบัติของผูสมัคร  ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
หมายเหตุ กรณีที่การดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นลง  โดยที่ไมมผีูไดรับการบรรจ ุ อาจจะเนื่องจากไม

มีผูสมัครหรือมีผูสละสิทธิ ข้ันตอนใดขัน้ตอนหนึ่งก็ใหรายงานผล 
 การคัดเลือกตามแบบรายงานนี้ไปยงัสํานกังาน ก.พ. ดวย 
  

 
                          
 
 
 


