ชื่อหนังสือ
พิมพ์ครั้งที่ ๑
จ�ำนวนพิมพ์
หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

คู่มือการพิจารณาคุณวุฒิในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๐๐ เล่ม
กลุ่มงานมาตรฐานคุณสมบัติบุคคล  กองสรรหาบุคคล  ส�ำนักงาน ก.ก.
โทร.๐ ๒๒๒๓ ๒๓๙๔ หรือโทร. ๑๑๖๑

ภาพปก
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พิมพ์ที่

หจก. อรุณการพิมพ์
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๓๓-๔

ก

คำนำ
คู่มือพิจารณาคุณวุฒใิ นการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลสาหรับหน่วยงาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพิจารณาและตรวจสอบคุณวุฒิ
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในกรณีต่างๆ รวมทั้งสามารถนาความรู้เกี่ยวกับ
การพิจารณาและตรวจสอบคุณวุฒิไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมี
ตั ว อย่ า งการพิ จ ารณาและตรวจสอบคุ ณ วุ ฒิ ก รณี ต่ า งๆ ขั้น ตอนการดาเนิน การ
เอกสารประกอบการพิ จ ารณา กฎ ระเบี ย บ มติ ก.ก. ที่เ กี่ย วข้อ ง และข้อควรระวัง
เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิ เนื่องจากคุณวุฒิเป็นคุณสมบัติบุคคลประการหนึ่งที่สาคัญ
และมีความเชื่อมโยงกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในเรื่องอื่นๆ อาทิ การสรรหา
การย้าย การโอน การเลื่อน การปรับเงินเดือน เป็นต้น
ส านั ก งาน ก.ก. หวั ง ว่ า คู ่ม ือ พิจ ารณาคุณ วุฒ ิส าหรับ ผู ้ป ฏิบ ัต ิง านของ
หน่ว ยงานจะช่ว ยเพิ ่ม พูน องค์ค วามรู ้ด ้า นการบริห ารทรัพ ยากรบุค คลและเป็น
ประโยชน์สาหรับ นัก ทรัพ ยากรบุค คลและผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อ งกับ การพิจ ารณาและ
ดาเนินการคุณวุฒิในการนาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สำนักงำน ก.ก.
กันยำยน 2559

ข

ข

บทนำ
สานักงาน ก.ก. ได้จัดทาคู่มือพิจารณาคุณวุฒิในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุ คคล เพื่ อ ให้ข้ า ราชการของหน่ว ยงานได้ใช้เป็ นเครื่อ งมือ ในการดาเนินการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คู่มือพิจารณาคุณวุฒิในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่สานักงาน ก.ก.
จัดทาในครั้งนี้ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิจารณาคุณวุฒิ ซึ่งจะ
กล่าวถึงอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ หลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง
คุณวุฒิ คาอธิบายศัพท์ แหล่งข้อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิ วิธีการและขั้นตอนการสืบค้น
ส่วนที่ 2 การพิจารณาคุณวุฒิในกรณี ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และกรณีเทียบคุณวุฒิเป็นการเฉพาะราย เช่น ในกรณีที่เป็น
คุณวุฒิต่างประเทศ หรือคุณวุฒิในประเทศที่ ก.พ. ยังไม่ได้รับรอง ซึ่งจะมีการอธิบาย
รายละเอี ย ดการด าเนิ น การในแต่ ล ะขั้ น ตอนพร้ อ มยกตั ว อย่ า งประกอบ เพื่ อ ให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถนาไปปฏิบัติตามขั้ นตอนต่างๆ ได้ สาหรับส่วนที่ 3 การนาผลการ
พิจารณาคุณวุฒิไปใช้ในงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การย้ายเปลี่ยนสายงาน การปรับ
อัตราเงินเดือน เป็นต้น
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คำนำ
บทนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำคุณวุฒิ
วัตถุประสงค์
หลักการ
หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองคุณวุฒิ
คาอธิบายศัพท์
การตรวจสอบคุณวุฒิ
แหล่งข้อมูลในการตรวจสอบคุณวุฒิ
ส่วนที่ 2 กำรพิจำรณำคุณวุฒิในกรณีต่ำงๆ
ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตัวอย่างการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
คาถามที่พบบ่อย
เทียบคุณวุฒิเป็นการเฉพาะราย
กระบวนการเทียบคุณวุฒิเป็นการเฉพาะราย
ตัวอย่างเทียบคุณวุฒิเป็นการเฉพาะราย
คาถามที่พบบ่อย
ส่วนที่ 3 กำรนำผลกำรพิจำรณำคุณวุฒไิ ปใช้ในงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล
ตัวอย่างการพิจารณาคุณวุฒิเพื่อการย้ายเปลี่ยนสายงาน
ตัวอย่างการพิจารณาคุณวุฒิเพื่อการปรับอัตราเงินเดือน
ภำคผนวก
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
เอกสารอ้างอิง
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ส่วนที่ 1 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการพิจารณาคุณวุฒิ
มาตรา 29 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานครและ
บุค ลากรกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2554 กํา หนดให้สํ า นัก งาน ก.ก. มี อํ า นาจหน้ า ที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเป็ น ข้ า ราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน รวมทั้งระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักทรัพยากรบุคคลมีความรู้และเข้าใจหลักการ แนวทางการพิจารณา
และตรวจสอบคุณวุฒิของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในกรณีต่างๆ
2. เพื่อให้นักทรัพยากรบุคคลสามารถนําความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาและ
ตรวจสอบคุณวุฒไิ ปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักการ
คุณวุฒิที่จะได้รับการรับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ต้องเป็นคุณวุฒิตามหลักสูตรการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยสถาบันการศึกษาที่มี
มาตรฐานและเป็นคุณวุฒิจากหลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์สากล โดยอัตรา
เงินเดือนที่กําหนดสําหรับคุณวุฒินั้น ๆ ต้องเหมาะสมและเป็นธรรม
หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองคุณวุฒิ
การรับรองคุณวุฒิ พิจารณาจาก
1. ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
จากภาครัฐหรือองค์กรวิชาชีพที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
2. กรณีที่เป็นหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ ต้องเป็นการจัดหลักสูตรการศึกษาที่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ของหน่วยงาน/องค์กรวิชาชีพที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย

๒

ในการรับรองคุณวุฒิการศึกษาของหน่วยงานที่จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้
1. เพื่ อ ให้หน่ วยงานได้ บุค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถไม่ ต่ํา กว่า มาตรฐานที่
กําหนดมาปฏิบัติราชการ
2. เพื่อกําหนดเงินเดือนที่ควรได้รับให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้มี
คุณวุฒิดังกล่าว โดยคํานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่งที่ต้องใช้คุณวุฒินั้นๆ
มาประกอบด้วย
3. เพื่ อ ความถู ก ต้ อ งในการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
คาอธิบายศัพท์
การให้คําอธิบายศัพท์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน
และเป็นการช่วยให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนมากขึ้น ดังนี้
1. คุณวุฒิการศึกษา หมายถึง คุ ณ วุ ฒิ ที่ กํา หนดเป็ น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํา หรั บ
ตํา แหน่ ง โดยเป็นปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
2. สาขาวิชา หมายถึง เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เช่น สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น
3. ทาง หมายถึง เนือ้ หาวิชาที่เป็นความรู้เฉพาะทาง หรือวิชาเอก (major)
เช่น สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีหลายวิชาเอก อาทิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมือง
การปกครอง หมายถึง สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางการเมืองการปกครอง เป็นต้น
4. คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หมายถึง คุณวุฒิที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นและเทียบได้ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิทกี่ ําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง
5. เทียบคุณวุฒิเฉพาะราย หมายถึง คุณวุฒทิ สี่ ํานักงาน ก.ก. อนุมัติรบั รอง
โดยเป็นการรับรองเฉพาะราย
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6. ใบแสดงผลการเรียน หมายถึง ใบแสดงรายวิชาที่ศึกษา
7. คาอธิบายรายวิชา หมายถึง รายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชาตาม
หลักสูตรการศึกษา
การตรวจสอบคุณวุฒิ
การตรวจสอบคุณวุฒิมีเครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณา ดังนี้
1. หนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. ที่รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (Specifications ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า spec) ในส่วน
ของคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง คือ คุณวุฒิ

๔

แหล่งข้อมูลในการตรวจสอบคุณวุฒิ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบหรือพิจารณาคุณวุฒิ โดยการสืบค้นข้อมูลจาก
2 แหล่ง ดังนี้
1. หนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. ที่รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สืบค้นผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1) เว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. 2) หนังสือเวียน
2. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง คือ
คุณวุฒ)ิ สืบค้นผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1) เว็บไซต์สํานักงาน ก.ก. 2) หนังสือมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เล่ม 1 และ เล่ม 2
ทั้งนี้ มาตรฐานกําหนดตําแหน่งบางสายงานอาจมีการปรับปรุงแก้ไข ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบมาตรฐานกําหนดตําแหน่งฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด
วิธีการและขั้นตอนการสืบค้น
1. หนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. ที่รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
1.1 ทางเว็บไซต์สานักงาน ก.พ. มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ สํานักงาน ก.พ.
ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู รับรองคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู การรับรองคุณวุฒิในประเทศ
ขั้นตอนที่ 4 ป้อนข้อมูลคุณวุฒทิ ี่ต้องการตรวจสอบ แล้ว กดปุ่ม ค้นหา
ขั้นตอนที่ 5 หน้าเว็บไซต์จะปรากฏผลการรับรอง
ขั้นตอนที่ 6 เลือกรายการที่ตรงกับคุณวุฒิที่ตอ้ งการตรวจสอบ/ผลการรับรอง
จะปรากฏขึ้น ผู้ปฏิบัติงานนําส่วนที่ ก.พ. รับรองเป็น สาขาวิชา หรือ ทาง และ
เลขทีห่ นังสือสานักงาน ก.พ. เช่น ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
ไปใช้อ้างอิงในกรณีต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๕ 5

ตัวอย่างที่ 1 คุณวุฒิวทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ สํานักงาน ก.พ.
www2.ocsc.go.th

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู รับรองคุณวุฒิ

ระบบรับรองคุณวุฒิ

6

๖

ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒดิ ้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู การรับรองคุณวุฒิในประเทศ

คุณวุฒิในประเทศ

7 ๗

ขั้นตอนที่ 4 ป้อนข้อมูลคุณวุฒิที่ตอ้ งการตรวจสอบ แล้ว กดปุ่ม ค้นหา
จากตัวอย่างเป็น คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อคุณวุฒิ สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
ที่ต้องการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 5 หน้าเว็บไซต์จะปรากฏผลการรับรอง ดังนี้

สาขาวิชา
บริหารสาธารณสุข

8

๘

ขั้นตอนที่ 6 เลือกรายการที่ตรงกับคุณวุฒิที่ตอ้ งการตรวจสอบ/ผลการรับรองจะปรากฏขึ้น
ผลการตรวจสอบ คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรากฏว่า ก.พ. รับรองเป็น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสุข
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

ก.พ.รับรองเป็น
สาขาวิขาสาธารณสุขศาสตร์
ทางบริหารสาธารณสุข

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
1004.3/ว 41
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

๙

๑๐
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ขั้นตอนที่ 4 ป้อนข้อมูลคุณวุฒิที่ตอ้ งการตรวจสอบ แล้วกดปุ่ม ค้นหา
จากตัวอย่างเป็นคุณวุฒิรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ชื่อคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัย
ที่ต้องการ
ตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 5 หน้าเว็บไซต์จะปรากฏผลการรับรอง ดังนี้

ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

12
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ขั้นตอนที่ 6 เลือกรายการที่ตรงกับคุณวุฒิที่ตอ้ งการตรวจสอบ/ผลการรับรองจะปรากฏขึ้น
ผลการตรวจสอบ คุณวุฒริ ัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปรากฏว่า ก.พ. รับรองเป็น
สาขาวิชา รัฐศาสตร์
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 3
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ก.พ.รับรองเป็น
สาขาวิชารัฐศาสตร์

บรรทัดที่ 1 และ 2 เป็นหนังสือโต้ตอบระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการกับสํานักงาน ก.พ.
บรรทัดที่ 3 เป็นหนังสือเวียนการรับรอง
คุณวุฒิเพื่อนาใปใช้อ้างอิง

13๑๓

รับรอง

1.2 สืบค้นทางหนังสือเวียน มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาสถาบันการศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ
1) ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐ ที่ ก.พ.
2) ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ ก.พ.

รับรอง
(ซึ่งสานักงาน ก.พ. จะมีหนังสือเวียนออกมาตามลาดับ)
ขั้นตอนที่ 2 เลือกมหาวิทยาลัยที่ตรงกับคุณวุฒิที่ต้องการตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชาที่ตรงกับ
คุณวุฒทิ ี่ต้องการตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาผลการรับรองคุณวุฒิ
ผู้ปฏิบัติงานนําส่วนที่ ก.พ. รับรองเป็น สาขาวิชา หรือ ทาง และ
เลขทีห่ นังสือสานักงาน ก.พ. เช่น ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
ไปใช้อ้างอิงในกรณีต่างๆ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

14
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ตัวอย่างที่ 1 คุณวุฒิวทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาสถาบันการศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ

หมายเหตุ หนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. สามารถ download ได้ทางเว็บไซด์ของสํานักงาน ก.พ.
หรือสามารถซื้อโดยตรงได้ที่ สํานักงาน ก.พ.

ขั้นตอนที่ 2 เลือกมหาวิทยาลัยที่ตรงกับคุณวุฒิที่ต้องการตรวจสอบ

15
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ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร สาขาวิชาที่ตรงกับคุณวุฒทิ ี่ต้องการ
ตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาผลการรับรองคุณวุฒิ
ผลการตรวจสอบ

คุณวุฒิวทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรากฏว่า ก.พ. รับรองเป็น

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
ทาง บริหารสาธารณสุข
ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553

16
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2. มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (Specifications ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า spec) ใน
ส่วนของคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง คือ คุณวุฒิ
2.1 ทางเว็บไซต์สานักงาน ก.ก. มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ สํานักงาน ก.ก.
ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ขั้นตอนที่ 3 เลือกตําแหน่งที่ต้องการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง
ขั้นตอนที่ 4 ผลตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาผลการตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานนําส่วนทีเ่ ป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ในส่วนที่เป็นคุณวุฒิ
ไปใช้อ้างอิงในกรณีต่างๆ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

๑๗17

ตัวอย่างที่ 1 ตําแหน่ง นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ สํานักงาน ก.ก.
www.bangkok.go.th/csc

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

18

๑๘

ขั้นตอนที่ 3 เลือกตําแหน่งที่ต้องการตรวจสอบ คือ ตําแหน่งนักพัฒนาการกีฬา
ตาแหน่งนักพัฒนาการกีฬา

ขั้นตอนที่ 4 ปรากฏตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง สายงานพัฒนาการกีฬา
สายงาน พัฒนาการกีฬา

ตาแหน่งนักพัฒนาการกีฬาระดับปฏิบัติการ

19
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ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาผลการตรวจสอบ
ปรากฏว่า คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ มีคณ
ุ วุฒิ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ มาตรฐานกําหนดตําแหน่งบางสายงานอาจมีการปรับปรุงแก้ไข ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบมาตรฐานกําหนดตําแหน่งฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด

20

๒๐

2.2 สืบค้นทางหนังสือมาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ เล่ม 1 หรือ เล่ม 2 ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เลือกตําแหน่งที่ต้องการตรวจสอบคุณวุฒิ จากหนังสือมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดังนี้
1. หนังสือมาตรฐานกําหนดตําแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
เล่ม 1 ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ 1 - กลุ่มอาชีพ 5 ได้แก่ กลุ่มอาชีพบริหาร อํานวยการ
ธุรการ งานสถิติ งานนิตกิ าร งานการทูตและต่างประเทศ กลุ่มอาชีพการคลัง
การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และ
ติดต่อสื่อสาร กลุม่ อาชีพเกษตรกรรม และกลุม่ อาชีพวิทยาศาสตร์
2. หนังสือมาตรฐานกําหนดตําแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
เล่ม 2 ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพ 6 - กลุ่มอาชีพ 8 ได้แก่ กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาล
และสาธารณสุข กลุ่มอาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่างๆ และ
กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลป สังคม และการพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ มาตรฐานกาหนดตาแหน่งบางสายงานอาจมีการปรับปรุงแก้ไข ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบมาตรฐานกาหนดตาแหน่งฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด
ขั้นตอนที่ 2 เลือกตําแหน่งที่ต้องการตรวจสอบคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบคุณวุฒิ

21
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ตัวอย่างที่ 2 ตาแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 1 เลือกตําแหน่งที่ต้องการตรวจสอบคุณวุฒิ จากหนังสือมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยตําแหน่งดุริยางคศิลปิน อยู่ในหนังสือ
เล่ม 2 กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลป สังคม และการพัฒนาชุมชน

๒๒
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ขั้นตอนที่ 2 เลือกตําแหน่งที่ต้องการตรวจสอบคุณวุฒิ คือตําแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบคุณวุฒิ ตําแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน
ปรากฏว่า คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งดุรยิ างคศิลปิน มีคุณวุฒิอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้

23
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ส่วนที่ 2 การพิจารณาคุณวุฒิในกรณีต่างๆ
การพิจารณารับรองคุณวุฒิของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญมี ดังนี้
1. ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง
2. เทียบคุณวุฒิเป็นการเฉพาะราย
ทั้งนี้ แต่ละกรณีมีเครือ่ งมือ ขั้นตอน และเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา
คุณวุฒิ ดังนี้
1. ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
การตรวจสอบคุณวุฒิ
1. หนังสือเวียนการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง
2. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (Specifications ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า spec) ใน
ส่วนของคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง คือ คุณวุฒิ
เอกสารประกอบการพิจารณา
1) สําเนาใบปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2) ใบแสดงผลการเรียน
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. ข้าราชการยื่นความประสงค์ให้ตรวจสอบคุณวุฒิเพื่อนําไปใช้ประโยชน์
กรณีต่าง ๆ เช่น
1.1 การได้รับคุณวุฒิเพิม่ ขึ้นหรือสูงขึ้น
1.2 การศึกษาต่อ เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาและหรือทาง
ที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
1.3 การปรับเงินเดือนตามวุฒิ
1.4 การย้ายเปลีย่ นสายงาน
1.5 การสมัครสอบ
โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานการศึกษาที่การเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด
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2. การเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบ
2.1 ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการศึกษา
2.2 การรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากหนังสือเวียนการรับรองปริญญาและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง
2.3 มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (spec) ในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง คือ คุณวุฒิ
3. แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิให้กับข้าราชการ โดยระบุว่าเป็นคุณวุฒิ
สาขาวิชาใด และหรือทางใด ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งหรือไม่
4. บันทึกผลการตรวจสอบคุณวุฒิใน ก.ก. 1 (กรณีที่ข้าราชการได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น)
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กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
กระบวนการ
ยื่นตรวจสอบวุฒิ

หน่วยงานต้นสังกัด

ตรวจสอบ
ตรวจสอบ 2+3 ร่วมกัน

2

ตรวจสอบ

รายละเอียดของงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ข้าราชการยื่นความประสงค์ให้ตรวจสอบคุณวุฒิ เช่น เมื่อ
ได้รับคุณวุฒิเพิม่ ขึ้นหรือสูงขึ้น ศึกษาต่อ ย้ายเปลีย่ นสายงาน
ปรับเงินเดือน สมัครสอบ ฯลฯ

ข้าราชการ

ดาเนินการตรวจสอบ
1.ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการศึกษา

นักทรัพยากร
บุคคล

2. ตรวจสอบคุณวุฒิปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษาที่บุคคลสาเร็จการศึกษา

นักทรัพยากร
บุคคล

3. ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ
ข้าราชการในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง (spec)

3

กรณีคณ
ุ วุฒิ (2) ตรง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง หรือ spec (3)

กรณีคณ
ุ วุฒิ (2) ไม่ตรง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง หรือ spec (3)

ผลการตรวจสอบ กรณีคณ
ุ วุฒิ ตรง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง หรือ spec แต่ละแบบ ดังนี้
1. วุฒิที่ ก.พ. รับรองเป็นสาขาวิชา spec กําหนดเป็น
สาขาวิชา
2. วุฒิที่ ก.พ. รับรองเป็นสาขาวิชา+ทาง spec กําหนด
เป็นสาขาวิชา+ทาง
3. วุฒิที่ ก.พ. รับรองเป็นสาขาวิชา+ทาง spec กําหนด
เฉพาะสาขาวิชา
4. วุฒิที่ ก.พ. รับรองเป็นสาขาวิชา+ทาง spec กําหนด
เฉพาะทาง
ผลการตรวจสอบ กรณีคณ
ุ วุฒิ ไม่ตรง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง หรือ spec แต่ละแบบ ดังนี้
1. วุฒิที่ ก.พ. รับรองเป็นสาขาวิชา แต่ spec กําหนดเป็น
สาขาวิชา+ทาง
2. วุฒิที่ ก.พ. รับรองเป็นสาขาวิชา+ทาง แต่ spec กําหนด
เป็นสาขาวิชา+ทาง
(แต่ ทาง ที่ ก.พ. รับรอง กับ ทาง ที่กาหนดใน spec เป็นคนละทาง)

นักทรัพยากร
บุคคล

นักทรัพยากร
บุคคล

แจ้งผล

แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิให้กับข้าราชการ โดยระบุวา่ เป็นคุณวุฒิ
สาขาวิชาใด หรือทางใด

นักทรัพยากร
บุคคล

บันทึก

บันทึกผลการตรวจสอบคุณวุฒิใน ก.ก. 1 (กรณีที่ข้าราชการได้รับคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น)

นักทรัพยากร
บุคคล
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ตัวอย่าง ตรวจสอบคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
1. คุณวุฒิ ตรง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
แบบที่ 1 คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองเป็น “สาขาวิชา” มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง กําหนดเป็น “สาขาวิชา”
น.ส.พิม ปฏิบัติงานที่สํานักงานเขต ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ และได้
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยได้รับคุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ไม่มีสาขาวิชา)
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
น.ส.พิมต้องการทราบว่าคุณวุฒิที่ไปเรียนเพิ่มมาตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
หรือไม่? อยากให้พกี่ ารเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบให้หน่อยคะ
เดี๋ยวตรวจสอบให้ค่ะ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้
1. ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ จาก หนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. หรือ ทาง เว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.
โดยคุณวุฒิที่ น.ส.พิม จบมานั้น ตามหนังสือเวียน สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่
30 กันยายน 2553 รับรองเป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. ตรวจสอบคุณวุฒิในส่วนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง (spec) ของนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ซึ่งได้กําหนดคุณวุฒิปริญญาโท หรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการคลัง ค่ะ

ผลการตรวจสอบคุณวุฒิของ น.ส.พิม ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง เนื่องจากคุณวุฒิของ
น.ส. พิม ก.พ.รับรอง เป็น “สาขาวิชาบริหารธุรกิจ” และในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง กําหนด
“สาขาวิชาบริหารธุรกิจ” ไว้

อย่าลืมนะ! ข้อควรคานึง การพิจารณาคุณวุฒิกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ต้องพิจารณาทั้ง “สาขาวิชา” และหรือ “ทาง”
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แบบที่ 2 คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเป็น “สาขาวิชา” และ “ทาง” มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง กําหนด
เป็น “สาขาวิชา” และ “ทาง”
สานักงานเขตแห่งหนึ่ง

นายปริญ ตําแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กําลังตัดสินใจจะเรียนต่อปริญญาโท
โดยสนใจเรียนสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คุณวุฒิบริหารธุรกิจ
โดย
มหาบัณฑิต
ผมจึงอยากทราบว่า คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่สนใจจะไปเรียนนั้น
ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือไม่ครับ?

ขอตรวจสอบก่อนค่ะ โดยดําเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิจาก หนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. หรือ ทาง เว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.
โดยคุณวุฒิที่ปริญสนใจไปเรียนนั้น ตามหนังสือเวียน สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 21
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 รับรองเป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการท่องเที่ยวค่ะ

2. ตรวจสอบคุณวุฒิในส่วนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(spec) ของนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กําหนดปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชา
อุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ
ท่องเที่ยว ทางการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยวนานาชาติ หรือทางการจัดการ
บริการและการท่องเที่ยว ค่ะ
ผลการตรวจสอบคุณวุฒิทนี่ ายปริญสนใจจะไปเรียนพบว่า ตรงตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง เนื่องจากคุณวุฒิทนี่ ายปริญจะเรียนต่อ ก.พ. รับรองเป็น “สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ทางการจัดการท่องเที่ยว” และในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนักพัฒนา
การท่องเที่ยวกาหนด “สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการท่องเที่ยว” ไว้

อย่าลืมนะ! ข้อควรคานึง การพิจารณาคุณวุฒิกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ต้องพิจารณา
ทั้ง “สาขาวิชา” และหรือ “ทาง”
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แบบที่ 3 คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเป็น “สาขาวิชา” และ “ทาง” มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง กําหนด
เฉพาะ“สาขาวิชา”
กองรายได้

น.ส.เดือนดาว ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ไปศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาหมวดการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเรียนจบได้รับคุณวุฒิ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ขอแจ้งเพิ่มคุณวุฒิ และขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิที่หนูจบมาว่า
ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งหรือไม่คะ?

เดี๋ยวตรวจสอบให้ค่ะ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้
1. ตรวจสอบคุณวุฒิที่บุคคลสําเร็จการศึกษา จาก หนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. หรือ ทางเว็บไซต์
สํานักงาน ก.พ. โดยคุณวุฒิที่ น.ส.เดือนดาว จบมานั้น ตามหนังสือเวียน สํานักงาน ก.พ. ที่ นร
1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 รับรองเป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน

2. ตรวจสอบคุณวุฒิในส่วนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(spec) ของนักวิชาการตรวจสอบภายใน กําหนดปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางพาณิชยศาสตร์
ทางการตลาด ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร หรือ ทางการจัดการ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ค่ะ

ผลการตรวจสอบคุณวุฒิของ น.ส.เดือนดาว ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง เนื่องจากคุณวุฒิ
ที่ น.ส.เดือนดาวสําเร็จการศึกษามานั้น ก.พ.รับรอง เป็น “สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน”
และในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน กําหนด “สาขาวิชาบริหารธุรกิจ” ไว้

อย่าลืมนะ! ข้อควรคานึง การพิจารณาคุณวุฒิกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ต้อง
พิจารณาทั้ง “สาขาวิชา” และหรือ “ทาง”
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แบบที่ 4 คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเป็น “สาขาวิชา” และ “ทาง” มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง กําหนด
เฉพาะ “ทาง”
นายพีรศักดิ์ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
แต่ไม่ทราบว่าจะศึกษาต่อในสาขาไหน?

สานักแห่งหนึ่ง

ขอปรึกษาการเจ้าหน้าที่ว่าถ้าจะไปเรียนต่อสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ไม่
ทราบว่าคุณวุฒิที่จะได้รับนี้ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งหรือไม่ครับ?

เดี๋ยวพีต่ รวจสอบให้ค่ะ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้
1. ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ จาก หนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. หรือ ทางเว็บไซต์สํานักงาน
ก.พ. โดยคุณวุฒิที่พีรศักดิ์จะไปเรียนนั้น ตามหนังสือเวียน สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/
ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 รับรองเป็น ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ
2. ตรวจสอบคุณวุฒิในส่วนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง (spec) ของนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กําหนดปริญญาโท
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ ทางวิจัยสังคมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการบริหาร
หรือ ทางจิตวิทยา ค่ะ

ผลการตรวจสอบคุณวุฒิที่นายพีรศักดิ์จะไปเรียนปรากฏว่า ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง เนื่องจากเป็น
คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เป็น “สาขาวิชา” และ “ทาง” มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง กําหนดเฉพาะ “ทาง”

อย่าลืมนะ! ข้อควรคานึง การพิจารณาคุณวุฒิกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ต้อง
พิจารณาทั้ง “สาขาวิชา” และหรือ “ทาง”
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2. คุณวุฒิ ไม่ตรง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
แบบที่ 1 คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเป็น “สาขาวิชา” แต่ไม่รับรองเป็น “ทาง” มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง กําหนด “สาขาวิชา” และ “ทาง”
นายเจตต์ ตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ มีคุณวุฒิสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(ไม่ระบุสาขาวิชาเอก) จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ผมต้องการทราบว่าคุณวุฒิที่มีอยู่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งหรือไม่?

เดี๋ยวพี่ตรวจสอบให้ค่ะ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้
1. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาที่บุคคลสําเร็จการศึกษา จาก หนังสือเวียนสํานักงาน
ก.พ. หรือ ทางเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. โดยคุณวุฒิที่เจตต์มีอยู่นั้น ตามหนังสือเวียน
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 รับรองเป็น
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. ตรวจสอบคุณวุฒิในส่วนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(spec) ของนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กําหนดปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
ทางอาชีวอนามัย ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางสุขาภิบาล
ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม หรือ ทางวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ค่ะ
ผลการตรวจสอบคุณวุฒิที่เจตต์มีอยู่ปรากฏว่า ไม่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง เนื่องจาก
เป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เป็น “สาขาวิชา” แต่ไม่รับรองเป็น “ทาง” มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
กําหนดเป็น “สาขาวิชา” และ “ทาง”

อย่าลืมนะ! ข้อควรคานึง การพิจารณาคุณวุฒิที่ “สาขาวิชา” ตรงกับ “สาขาวิชา” ตาม
มาตรฐานกําหนด แต่ไม่กําหนด “ทาง” อาจเสนอขอเทียบคุณวุฒิเป็นการเฉพาะราย
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แบบที่ 2 คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเป็น “สาขาวิชา” และ “ทาง” มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง กําหนด
“สาขาวิชา” และ “ทาง” (สาขาวิชาตรง ทางไม่ตรง)
น.ส.มาลีรัตน์ ตําแหน่งนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ กําลังศึกษาต่อ
ปริญญาโท ซึ่งจะได้รับคุณวุฒิวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ สานักงานเขต

หนูต้องการทราบว่าคุณวุฒิที่กําลังจะได้รับเมื่อเรียนจบ ตรงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งหรือไม่คะ?

เดี๋ยวพี่ตรวจสอบให้ค่ะ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้
1. ตรวจสอบคุณวุฒิจาก หนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. หรือ ทางเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.
ผลปรากฏว่า ตามหนังสือเวียน สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน
2553 รับรองเป็นสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์

2. ตรวจสอบคุณวุฒิในส่วนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง (spec) ของนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ กําหนดปริญญาโทหรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางพลศึกษา หรือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ค่ะ
ผลการตรวจสอบคุณวุฒิที่ น.ส.มาลีรัตน์สอบถามมาปรากฏว่า ไม่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
เนื่องจากเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เป็น “สาขาวิชานิเทศศาสตร์” ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสาร
ศาสตร์” ซึ่งตรงกับที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง แค่ สาขาวิชา แต่ ทาง ไม่ตรง
กําหนดเป็น “สาขาวิชา” และ “ทาง” (แต่ “ทาง” ที่ ก.พ. รับรอง กับ “ทาง” ที่กําหนดใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เป็นคนละ “ทาง” )
อย่าลืมนะ! ข้อควรคานึง การพิจารณาคุณวุฒิที่ “สาขาวิชา” ตรงกับ “สาขาวิชา” ตาม
มาตรฐานกําหนด “ทาง” ไม่ตรง ควรเสนอขอเทียบคุณวุฒิเป็นการเฉพาะราย
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คาถามที่พบบ่อย
คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คาถาม
คาตอบ

คาถาม
คาตอบ

ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีหรือไม่
ตรง เนื่องจาก 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 5 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม
2558 รับรองคุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็น สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
กําหนดไว้ว่า ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
คุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปหรือไม่
ตรง เนื่องจาก 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 3 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2559 รับรองคุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทางการปกครองท้องถิ่น
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
กําหนดไว้ว่า ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางการบริหาร
คุณวุฒทิ ไี่ ม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

คาถาม
คาตอบ

ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลหรือไม่
ไม่ตรง เนื่องจาก 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน
2553 รับรองคุณวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เป็น สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางไทยศึกษา
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กําหนดไว้ว่า
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางวิจัยสังคมศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการบริหาร หรือ ทางจิตวิทยา
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คาตอบ

คาถาม
คาตอบ

คาถาม
คาตอบ

ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปหรือไม่
ไม่ตรง เนื่องจาก 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2556 รับรองคุณวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กําหนดไว้ว่า
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางการบริหาร
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คุณวุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปหรือไม่
ไม่ตรง เนื่องจาก 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน
2553 รับรองคุณวุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เป็นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการบริหารการศึกษา
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กําหนดไว้ว่า
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางการบริหาร
ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกํากับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือไม่
ไม่ตรง เนื่องจาก 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 10 กันยายน
2555 รับรองคุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการกํากับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการกากับดูแลกิจการ
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
กําหนดไว้ว่าได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางพาณิชยศาสตร์ ทางการตลาด ทางการเงิน ทางการเงินและ
การธนาคาร หรือ ทางการจัดการ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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2. เทียบคุณวุฒิเป็นการเฉพาะราย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักทรัพยากรบุคคลมีความรู้และเข้าใจกระบวนการพิจารณาคุณวุฒิที่เป็น
การเฉพาะราย เช่น กรณีคุณวุฒิต่างประเทศ และคุณวุฒิในประเทศ ที่ ก.พ. ยังไม่รับรอง
หรือ รับรองแล้ว ยังไม่ออกหนังสือเวียน
การตรวจสอบคุณวุฒิ มีเครือ่ งมือที่ใช้ในการพิจารณา ดังนี้
1. หนังสือเวียนการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง
2. มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (Specifications ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า spec) ใน
ส่วนของคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง คือ คุณวุฒิ
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. สําเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ใบแสดงผลการเรียน
3. ในระดับอุดมศึกษา ต้องแนบเอกสารเพิม่ เติม ดังนี้
3.1 ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องแนบใบแสดงผลการเรียนระดับ
อนุปริญญาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
3.2 ระดับปริญญาโท บทคัดย่อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
3.3 ระดับปริญญาเอก บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
4. หลักสูตรการศึกษา พร้อมคําอธิบายรายวิชา (Course description)
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. การเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด พิจารณาคุณวุฒิของข้าราชการแล้วพบว่า
1.1 เป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังไม่รับรอง หรือรับรองแล้วแต่ยงั ไม่ได้ออก
หนังสือเวียน
1.2 เป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว แต่ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง
1.3 เป็นคุณวุฒิต่างประเทศ
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ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการศึกษามายังสํานักงาน ก.ก. เพื่อพิจารณารับรอง
คุณวุฒเิ ป็นการเฉพาะราย
2. สํานักงาน ก.ก. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการศึกษา
3. สํานักงาน ก.ก. ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิจากหนังสือเวียนการรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง มาตรฐานกําหนดตําแหน่งในส่วน
ของคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง คือ คุณวุฒิ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษา
4. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษา
5. เสนอมติคณะกรรมการพิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษาต่อหัวหน้าสํานักงาน ก.ก.
เพื่ออนุมัติ
6. แจ้งผลการอนุมัติเทียบคุณวุฒิเป็นการเฉพาะราย ให้กับหน่วยงานดังนี้
6.1 หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการที่ขอให้พิจารณาคุณวุฒิ
6.2 กองการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
6.3 กองทะเบียนประวัติขา้ ราชการ สํานักงาน ก.ก.
โดยให้แต่ละหน่วยงานบันทึกผลการพิจารณาคุณวุฒิลงใน ก.ก. 1 (กรณีที่
ข้าราชการได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น)
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กระบวนการเทียบคุณวุฒิเป็นการเฉพาะราย
กระบวนการ

รายละเอียดของงาน
หน่วยงานต้นสังกัด พิจารณาคุณวุฒิของข้าราชการแล้วพบว่า

หน่วยงานยื่นพิจารณา
คุณวุฒิ

สํานักงาน ก.ก.

1. เป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ยังไม่รับรอง หรือ รับรองแล้วแต่ยังไม่ได้
ออกหนังสือเวียน
2. เป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว แต่ไม่ตรงตาคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง
3. เป็นคุณวุฒติ ่างประเทศ
** ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการศึกษามายังสํานักงาน ก.ก.
เพื่อพิจารณารับรองคุณวุฒิเป็นการเฉพาะราย
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการศึกษา

ผู้รับผิด
ชอบ
หน่วยงาน
ต้นสังกัด

กองสรรหา
บุคคล
สํานักงาน
ก.ก.
กองสรรหา
บุคคล
สํานักงาน
ก.ก.

ตรวจสอบ

2. ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิจากหนังสือเวียนการรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรองและ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (spec) ในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง (คุณวุฒิ) เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาเทียบคุณวุฒิ

ประชุม

ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เทียบคุณวุฒิการศึกษา

คณะกรรมการ

เสนอเพื่ออนุมัติ

เสนอมติคณะกรรมการพิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษา
ต่อหัวหน้าสํานักงาน ก.ก. เพื่ออนุมัติ

สํานักงาน
ก.ก.

แจ้งผลการอนุมัติเทียบคุณวุฒิเป็นการเฉพาะราย ให้กับ
หน่วยงาน ดังนี้
1) หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการที่ขอให้พิจารณาคุณวุฒิ
2) กองการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
3) กองทะเบียนประวัติข้าราชการ สํานักงาน ก.ก.

กองสรรหา
บุคคล
สํานักงาน
ก.ก.

แจ้งผล

กกจ.สนป.

กทข. สกก.
หน่วยงานต้นสังกัด

บันทึกผลการพิจารณาคุณวุฒิ/เพิม่ คุณวุฒลิ งใน ก.ก. 1
(กรณีที่ข้าราชการได้รับคุณวุฒิเพิม่ ขึ้นหรือสูงขึ้น)

- หน่วยงาน
ต้นสังกัด
- กกจ.สนป.
- กทข. สกก.
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ตัวอย่าง เทียบคุณวุฒิเป็นการเฉพาะราย
กองการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด....... ส่งหนังสือถึงสํานักงาน ก.ก. ขอให้พิจารณา
คุณวุฒิของนางสาวนิสา ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ ซึ่งจบการศึกษาและได้รับคุณวุฒิ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศ
อังกฤษ (Master of Arts in International Relations The University of Nottingham)
ณ สานักแห่งหนึ่ง

สานักงาน ก.ก.

โดยจัดส่งเอกสารมาให้พิจารณาดังนี้ 1) สําเนาใบปริญญาบัตร
2) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
3) สําเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 4) หลักสูตรการศึกษา พร้อม
คําอธิบายรายวิชา (Course description)
สานักงาน ก.ก. ดาเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการศึกษา และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (คุณวุฒิ) ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ
ข้าราชการเจ้าของคุณวุฒิ
2. นําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษา มีมติให้คุณวุฒิ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
นอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ (Master of Arts in International Relations
The University of Nottingham) เป็นสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เป็นการเฉพาะราย

4. เสนอมติ คณะกรรมการพิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษา ให้หัวหน้าสํานักงาน ก.ก. พิจารณาอนุมัติ
5. แจ้งผลการพิจารณาคุณวุฒิให้หน่วยงานต้นสังกัด กองการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และ
กองทะเบียนประวัติข้าราชการ สํานักงาน ก.ก. เพื่อดําเนินการต่อไป
อย่าลืมนะ! ข้อควรคานึง การพิจารณาคุณวุฒิที่ “สาขาวิชา” ตรงกับ “สาขาวิชา” ตามมาตรฐานกําหนด
“ทาง” ไม่ตรง ควรเสนอขอเทียบคุณวุฒิเป็นการเฉพาะราย
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คาถามที่พบบ่อย
กรณีเป็นคุณวุฒิต่างประเทศ
คาถาม

คาตอบ

น.ส. พรพรรณ ดํารงตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิ Master of
Business Administration (International Banking and Finance) จาก The University of
Birmingham สหราชอาณาจักร ต้องการทราบว่าคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษามาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล หรือไม่
การที่จะทราบว่าคุณวุฒิที่ น.ส. พรพรรณ ได้รับ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล หรือไม่ การเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องส่งเรื่อง
พร้อมเอกสารหลักฐานทางการศึกษาไปยัง สํานักงาน ก.ก. เพื่อขอให้พิจารณาคุณวุฒิของ
น.ส. พรพรรณ เป็นการเฉพาะราย เนื่องจากเป็นคุณวุฒิต่างประเทศ โดยสํานักงาน ก.ก.
จะพิจารณานําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษา เพื่อพิจารณาต่อไป
แล้วจึงแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ

กรณีเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว แต่ยังไม่ออกหนังสือเวียน
คาถาม

นายอนุรักษ์ ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ต้องการทราบว่าคุณวุฒิที่ได้รับตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง หรือไม่

คาตอบ

การที่จะทราบว่าคุณวุฒิที่นายอนุรักษ์ได้รับ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
เจ้าพนักงานปกครองหรือไม่ การเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องตรวจสอบว่าคุณวุฒิ
ดังกล่าว ก.พ. รับรอง แล้วหรือไม่ และรับรองเป็นสาขาวิชาใด และทางใด ซึ่งจากการตรวจสอบ
เบื้องต้นจากเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ปรากฏว่า ก.พ. รับรอง เป็นสาขาวิชารัฐศาสตร์
ทางการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย แต่เนื่องจาก ก.พ. ยังไม่ได้ออกหนังสือเวียนการรับรอง
คุณวุฒิดังกล่าว หน่วยงานต้นสังกัดของนายอนุรักษ์จะต้องส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาไปยัง สํานักงาน ก.ก. เพื่อขอให้พิจารณาคุณวุฒิของนายอนุรักษ์เป็นการเฉพาะราย

39๓๙

ส่วนที่ 3 การนาผลการพิจารณาคุณวุฒิไปใช้ในงานด้านทรัพยากรบุคคล
คุณวุฒทิ ี่ผา่ นการพิจารณาและตรงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ข้าราชการอาจนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ เช่น การย้าย
เปลี่ยนสายงาน การปรับอัตราเงินเดือน ดังตัวอย่างนี้
การพิจารณาคุณวุฒิเพือ่ การย้ายเปลี่ยนสายงาน
ตัวอย่างที่ 1 กรณีการย้ายโดยใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี

ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
บรรจุโดยใช้คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ้าต้องการขอย้ายไปดํารงตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จะได้หรือเปล่าคะ
นางสาววราภรณ์

1. ตรวจสอบหนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004.3/ว 41 ลงวันที่
30 กันยายน 2553 รับรองคุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ “ ได้รับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์”

การเจ้าหน้าที่

ผลการพิจารณา
นางสาววราภรณ์สามารถย้ายไปดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการได้

ข้อควรคานึง

คาอธิบายเพิ่มเติม
กรณีนี้ คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นคุณวุฒิ
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กรณีการย้าย นอกจากการพิจารณาคุณวุฒิ
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอาจจะ
ต้องพิจารณาลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล
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ตัวอย่างที่ 2 กรณีการย้ายโดยใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท
เอ๊ะ!! ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ บรรจุโดยใช้คุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จากนั้นได้สําเร็จการศึกษาคุณวุฒนิ ิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หากจะขอย้ายไปดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ได้หรือไม่คะพี่
นางสาวรสา
การเจ้าหน้าที่พิจารณา ดังนี้
1. ตรวจสอบหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 รับรองคุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และรับรองคุณวุฒิ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นสาขาวิชานิติศาสตร์
2. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ปกครอง “ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์”

ผลการพิจารณา
นางสาวรสาสามารถย้ายไป
ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ปกครองปฏิบัติการได้นะคะ

คาอธิบายเพิ่มเติม
กรณีนี้ คุณวุฒิระดับปริญญาโทเป็นคุณวุฒิที่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ปกครองปฏิบัติการ

ข้อควรคานึง
กรณีการย้าย นอกจากการพิจารณาคุณวุฒิที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอาจจะต้องพิจารณา
ลักษณะงานที่เกีย่ วข้องหรือเกื้อกูล

41๔๑

การพิจารณาคุณวุฒิเพือ่ การปรับอัตราเงินเดือน
กรุงเทพมหานครได้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ กท 9036/2649 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2529
ตั ว อย่ า งที่ 1 กรณี วั น ที่ ข อเพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ อ ยู่ ภ ายในปี ง บประมาณเดี ย วกั น กั บ วั น ที่ ส าเร็ จ
การศึกษา (กรณีมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นแต่ยังดํารงตําแหน่งไม่ครบ 1 ปี)
ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2557 ต่อมาสําเร็จการศึกษาคุณวุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ขอเพิ่มคุณวุฒิในวันที่
15 พฤษภาคม 2557 จะปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒไิ ด้เมื่อใด

นายชานนท์

การเจ้าหน้าที่พิจารณา ดังนี้

เดี๋ยวต้องถาม
การเจ้าหน้าที่หน่อยหละ

1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่
นร. 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน
2553 รับรองคุณวุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิชา
นิติศาสตร์

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ “ได้รับ
ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์”
3. หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 9036/2649 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2529 กําหนดให้
ผู้ได้รับปริญญาเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นให้ได้รับการปรับเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับปริญญาเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
กําหนดให้ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดํารงตําแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

ผลการพิจารณา
กรณีนี้ จึงสามารถปรับเงินเดือนตามวุฒิ
ปริญญาโทได้ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2558 นะคะ

คาอธิบายเพิ่มเติม
1. คุณวุฒิปริญญาโทสาขาวิชานิตศิ าสตร์ ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
2. ดารงตาแหน่งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีครบ 1 ปี
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ข้อควรคานึง

คุณวุฒิที่จะนํามาใช้ปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิ ต้อง
เป็นคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๔๒

43๔๓

ตัวอย่างที่ 3 กรณีวันที่ขอเพิ่มคุณวุฒิอยู่คนละปีงบประมาณกับวันที่สาเร็จการศึกษา
ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ บรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ต่อมาสําเร็จการศึกษาคุณวุฒิพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556
ขอเพิ่มคุณวุฒิ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิเมื่อใด
อยากรู้จังเลย

การเจ้าหน้าที่พิจารณา ดังนี้

นางสาวมินตรา

1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่
นร. 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน
2553 รับรองคุณวุฒิพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ทางการเงินและการธนาคาร

สักครู่นะคะ...

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
“ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการพาณิชย์ ทางการตลาด ทางการเงิน ทางการเงินและการ
ธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 9036/2649 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2529
กําหนดให้ผไู้ ด้รบั ปริญญาเพิม่ ขึ้นหรือสูงขึ้นให้ได้รับการปรับเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับ
ปริญญาเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น แต่ไม่ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณที่ขอปรับอัตราเงินเดือน
ตามวุฒิ และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รบั เงินเดือน พ.ศ.
2551 กําหนดให้ผไู้ ด้รับปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดํารง
ตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
คาอธิบายเพิ่มเติม

ผลการพิจารณา
กรณีนี้ จึงสามารถปรับ
เงินเดือนตามวุฒิปริญญาโทได้
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556

1. คุณวุฒิปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงินและการธนาคารตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
2. ดํารงตําแหน่งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีครบ 1 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556
3. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556
แต่ขอเพิ่มคุณวุฒิในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นคนละปีงบประมาณ
กัน จึงได้รับการปรับอัตราเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ซึ่งเป็นวัน
เริ่มต้นปีงบประมาณที่ขอเพิ่มวุฒิ

ข้อควรคานึง

คุณวุฒิที่จะนํามาใช้ปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิ ต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
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ภาคผนวก
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
การพิจารณาคุณวุฒิผปู้ ฏิบัติงานควรคานึงในเรี่องต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาของข้าราชการที่จะดําเนินการว่ามีรายละเอียด
ครบถ้วนเกี่ยวกับ
1.1 ชื่อ – นามสกุล
1.2 ระดับของคุณวุฒิ เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใบปริญญาบัตร เป็นต้น
1.3 สาขาวิชา
1.4 วัน เดือน ปี ที่สาํ เร็จการศึกษา (ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรแล้ว)
1.5 หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
2. ตรวจสอบว่าคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (spec) ของตําแหน่งที่จะ
ดําเนินการได้ระบุเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ไว้อย่างไร
2.1 ระดับของคุณวุฒิ
2.2 คุณวุฒิทางหรือสาขาวิชา
3. ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. ว่าได้รับรองไว้เป็นสาขาวิชาใด/ทางใด
และตรงตามที่กําหนดคุณวุฒิเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งหรือไม่
4. พิจารณาประเด็นของเรื่องที่ตอ้ งนําผลการพิจารณาคุณวุฒิไปใช้ว่าเป็นเรื่อง
ประเภทใด เช่น
4.1 การบรรจุ
4.2 การเลือ่ นระดับ
4.3 การปรับวุฒิ
4.4 การย้าย/โอน
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เอกสารอ้างอิง
หนังสือเวียนของสานักงาน ก.พ.
1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ ว 22 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547
เรื่อง การมอบอํานาจการพิจารณาคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ
3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ ว 21 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
5. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ ว 14 ลงวันที่ 10 กันยายน 2555
เรื่อง ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
6. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556
เรื่อง ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
7. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ ว 5 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
8. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ ว3 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
9. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
มติ ก.ก. และ มติ อ.ก.ก.
1. มติ ก.ก. ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2544
มอบหมายให้สํานักงาน ก.ก. เป็นผู้พิจารณาเทียบคุณวุฒิ 2 กรณี
- คุณวุฒิที่ ก.พ. ยังไม่ได้เทียบไว้
- เทียบแตกต่างจากทางที่ ก.พ. เทียบไว้
2. มติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548
มอบอํานาจให้สํานักงาน ก.ก. ดําเนินการพิจารณาเทียบคุณวุฒิต่างประเทศ
3. มติ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมินครั้งที่ 9/2556
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 อนุมัติเป็นหลักการรับรองคุณวุฒิ ดังนี้
(1) ให้คุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ
ตามที่ ก.พ. รับรอง และเทียบเพิ่มเป็นทางการบริหาร อีกทางหนึ่ง
(2) ให้คุณวุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เป็นสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหาร ตามที่ ก.พ.รับรอง
4. มติ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมินครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติเป็นหลักการรับรองคุณวุฒิ ดังนี้

๔๗
47
(1) ให้คุณวุฒิรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เป็นสาขาวิชารัฐศาสตร์ ตามที่ ก.พ. รับรอง
(2) ให้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
5. หนังสือสํานักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท 0302/1081 ลงวันที่ 10 เมษายน 2555
เรื่อง ขอความเห็นชอบกําหนดคุณวุฒิการศึกษาของตําแหน่งที่ไม่ได้กําหนดคุณวุฒิการศึกษาไว้ใน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
6. หนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 9036/2649 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2529
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิ
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติ ก.ก. มติ อ.ก.ก. ที่เกี่ยวข้อง (การปรับเงินเดือนตามวุฒิ)
1. หนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 9036/2649 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2529
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิ
2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
มติ อ.ก.ก.
- มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทน ครั้งที่ 9/2556
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. รับรอง และการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 และ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติ ก.ก. มติ อ.ก.ก. ที่เกี่ยวข้อง (การย้าย)
- มติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554
เรื่อง การกําหนดแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามบทเฉพาะกาล
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติ ก.ก. มติ อ.ก.ก. ที่เกี่ยวข้อง (การคัดเลือกบุคคลและการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ
ตําแหน่ง)
- มติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป
และประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
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คู่มือการพิจารณาคุณวุฒิในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๐๐ เล่ม
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