
ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๒            สํานักงาน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๔ 

เรื่อง   การเพ่ิมคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ 

เรียน   (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว๑๐ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   รายการแสดงสายงานและตําแหน่งท่ี ก.พ. มีมติให้เพ่ิมคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
จํานวน ๑๐๕ สายงาน       

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง แจ้งว่า ก.พ. ได้จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยจําแนกเป็นประเภท
และสายงานตามลักษณะงาน พร้อมท้ังนําส่งบัญชีแสดงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งแยกตามประเภท สายงาน 
และระดับตําแหน่ง รวมท้ังแผ่นบันทึกข้อมูลซีดีรอมเรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหน่งมาเพ่ือส่วนราชการทราบ
และถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้  ก.พ. มีมติให้เพ่ิมคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ของสายงานและตําแหน่งตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ซ่ึงไม่รวมถึงสายงานท่ีกําหนด
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาทุกสาขาวิชาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง โดยให้ปรับลดระยะเวลา 
การดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษาในบางสาขาวิชา 
จากเดิมท่ีกําหนดให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกําหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(เฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. กําหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี) และให้ลดเป็น ๔ ปี สําหรับผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ท้ังนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) 

เลขาธิการ ก.พ. 

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๑๑๑, ๘๑๓๓, ๘๑๒๐      
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๙ 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลําดับท่ี ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่งในสายงาน

๑ นักกฎหมายกฤษฎีกา นักกฎหมายกฤษฎีกา

๒ นิติการ นิติกร

๓ วิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๔ วิชาการบัญชี นักบัญชี

๕ เดินเรือ นักเดินเรือ

๖ ตรวจท่า เจ้าพนักงานตรวจท่า

๗ นําร่อง เจ้าพนักงานนําร่อง

๘ วิชาการป่าไม้ นักวิชาการป่าไม้

๙ วิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล

๑๐ กายภาพบําบัด นักกายภาพบําบัด

๑๑ กิจกรรมบําบัด นักกิจกรรมบําบัด

๑๒ จิตวิทยา นักจิตวิทยา

๑๓ จิตวิทยาคลินิค นักจิตวิทยาคลินิค

๑๔ ทันตแพทย์ ทันตแพทย์

๑๕ เทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์

๑๖ นายสัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์

๑๗ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ

๑๘ แพทย์ นายแพทย์

๑๙ แพทย์แผนไทย นักการแพทย์แผนไทย

๒๐ เภสัชกรรม เภสัชกร

๒๑ รังสีการแพทย์ นักรังสีการแพทย์

๒๒ วิชาการพยาบาล นักวิชาการพยาบาล

๒๓ เวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

๒๔ กายอุปกรณ์ นักกายอุปกรณ์

๒๕ จิตรกรรม จิตรกร

๒๖ ช่างภาพการแพทย์ ช่างภาพการแพทย์

๒๗ ประติมากรรม ประติมากร

๒๘ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรเครื่องกล

รายการแสดงสายงานและตําแหน่งท่ี ก.พ. มีมติให้เพ่ิมคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๒         ลงวันท่ี  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๔)



๒

ลําดับท่ี ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่งในสายงาน

๒๙ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า

๓๐ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

๓๑ สถาปัตยกรรม สถาปนิก

๓๒ โบราณคดี นักโบราณคดี

๓๓ วิชาการจัดหาท่ีดิน นักวิชาการจัดหาท่ีดิน

๓๔ การทูต นักการทูต

๓๕ ทะเบียนวิชาชีพ นักทะเบียนวิชาชีพ

๓๖ ปฏิบัติการปกครอง เจ้าพนักงานปกครอง

๓๗ วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓๘ วิชาการส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

๓๙ วิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ

๔๐ ตรวจสอบภาษี นักตรวจสอบภาษี

๔๑ วิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ

๔๒ วิชาการคลัง นักวิชาการคลัง

๔๓ วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี

๔๔ วิชาการชั่งตวงวัด นักวิชาการชั่งตวงวัด

๔๕ วิชาการตรวจสอบบัญชี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

๔๖ วิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๔๗ วิชาการทรัพยากรธรณี นักวิชาการทรัพยากรธรณี 

๔๘ วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

๔๙ วิชาการภาษี นักวิชาการภาษี

๕๐ วิชาการมาตรฐาน นักวิชาการมาตรฐาน

๕๑ วิชาการเศรษฐกิจ เศรษฐกร

๕๒ วิชาการสหกรณ์ นักวิชาการสหกรณ์

๕๓ วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

๕๔ วิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร

๕๕ วิชาการประมง นักวิชาการประมง

๕๖ วิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

๕๗ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรชลประทาน

๕๘ สํารวจดิน นักสํารวจดิน



๓

ลําดับท่ี ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่งในสายงาน

๕๙ กีฏวิทยา นักกีฏวิทยา

๖๐ ชีววิทยารังสี นักชีววิทยารังสี 

๖๑ ธรณีวิทยา นักธรณีวิทยา

๖๒ นิติวิทยาศาสตร์ นักนิติวิทยาศาสตร์

๖๓ นิวเคลียร์เคมี นักนิวเคลียร์เคมี

๖๔ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์

๖๕ ฟิสิกส์รังสี นักฟิสิกส์รังสี

๖๖ วิชาการโรคพืช นักวิชาการโรคพืช

๖๗ วิชาการอุทกวิทยา นักอุทกวิทยา

๖๘ วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์

๖๙ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 

๗๐ สัตววิทยา นักสัตววิทยา

๗๑ อุตุนิยมวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา

๗๒ โภชนาการ นักโภชนาการ

๗๓ วิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข

๗๔ วิชาการอาชีวบําบัด นักอาชีวบําบัด

๗๕ วิชาการอาหารและยา นักวิชาการอาหารและยา

๗๖ วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

๗๗ ช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ

๗๘ ตรวจเรือ เจ้าพนักงานตรวจเรือ

๗๙ ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน

๘๐ ภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปนิก

๘๑ มัณฑนศิลป์ มัณฑนากร

๘๒ วิชาการกษาปณ์ นักวิชาการกษาปณ์

๘๓ วิชาการช่างศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์

๘๔ วิชาการแผนท่ีภาพถ่าย นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย

๘๕ วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

๘๖ วิศวกรรม วิศวกร

๘๗ วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรการเกษตร

๘๘ วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรนิวเคลียร์



๔

ลําดับท่ี ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่งในสายงาน

๘๙ วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรปิโตรเลียม

๙๐ วิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธา

๙๑ วิศวกรรมรังวัด วิศวกรรังวัด

๙๒ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรโลหการ

๙๓ วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรสํารวจ

๙๔ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรเหมืองแร่

๙๕ ผังเมือง นักผังเมือง

๙๖ จดหมายเหตุ นักจดหมายเหตุ

๙๗ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์

๙๘ ประเมินราคาทรัพย์สิน นักประเมินราคาทรัพย์สิน

๙๙ ภัณฑารักษ์ ภัณฑารักษ์

๑๐๐ ภาษาโบราณ นักภาษาโบราณ

๑๐๑ วิชาการท่ีดิน นักวิชาการท่ีดิน

๑๐๒ วิชาการละครและดนตรี นักวิชาการละครและดนตรี

๑๐๓ วิชาการศึกษาพิเศษ นักวิชาการศึกษาพิเศษ

๑๐๔ สังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์

๑๐๕ อักษรศาสตร์ นักอักษรศาสตร์

จํานวน ๑๐๕ สายงาน


