
ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๓            สํานักงาน ก.พ. 
              ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

       ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง   การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการ 

เรียน   (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

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

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. มาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการ (ซีดีรอม) จํานวน ๘๗ สายงาน 
  ๒. รายการแสดงสายงานและตําแหน่งท่ี ก.พ. มีมติให้ อ.ก.พ.กรม เป็นผู้พิจารณาคุณวุฒิ 

    การศึกษา จํานวน ๖๔ สายงาน         

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง แจ้งว่า ก.พ. ได้จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามมาตรา ๔๘  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๒๔๕ สายงาน มาเพ่ือส่วนราชการทราบ
และถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ ก.พ. มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภทวิชาการ จํานวน ๘๗ สายงาน 
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ และให้ อ.ก.พ.กรม เป็นผู้พิจารณาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง สําหรับปริญญาในสาขาวิชาท่ีเห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาท่ีกําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซ่ึงมีความเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตาม
รายการแสดงสายงานและตําแหน่งในสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒ ท้ังนี้ ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
เป็นต้นไป พร้อมกับรายงานผลการพิจารณาของ อ.ก.พ.กรม ดังกล่าวให้ ก.พ. ทราบด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ท้ังนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) 

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



สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒

ลําดับท่ี ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่งในสายงาน

๑ การทูต นักการทูต

๒ ทะเบียนวิชาชีพ นักทะเบียนวิชาชีพ

๓ ปฏิบัติการปกครอง เจ้าพนักงานปกครอง

๔ วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕ วิชาการส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

๖ วิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ

๗ ตรวจสอบภาษี นักตรวจสอบภาษี

๘ วิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ

๙ วิชาการคลัง นักวิชาการคลัง

๑๐ วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี

๑๑ วิชาการชั่งตวงวัด นักวิชาการชั่งตวงวัด

๑๒ วิชาการตรวจสอบบัญชี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

๑๓ วิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๑๔ วิชาการทรัพยากรธรณี นักวิชาการทรัพยากรธรณี 

๑๕ วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร

๑๖ วิชาการภาษี นักวิชาการภาษี

๑๗ วิชาการมาตรฐาน นักวิชาการมาตรฐาน

๑๘ วิชาการเศรษฐกิจ เศรษฐกร

๑๙ วิชาการสหกรณ์ นักวิชาการสหกรณ์

๒๐ วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

๒๑ วิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร

๒๒ วิชาการประมง นักวิชาการประมง

๒๓ วิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

๒๔ สํารวจดิน นักสํารวจดิน

๒๕ กีฏวิทยา นักกีฏวิทยา

๒๖ ธรณีวิทยา นักธรณีวิทยา

๒๗ นิติวิทยาศาสตร์ นักนิติวิทยาศาสตร์

๒๘ วิชาการโรคพืช นักวิชาการโรคพืช

รายการแสดงสายงานและตําแหน่งท่ี ก.พ. มีมติให้ อ.ก.พ.กรม เป็นผู้พิจารณาคุณวุฒิการศึกษา

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๓   ลงวันท่ี  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔)



๒
ลําดับท่ี ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่งในสายงาน

๒๙ วิชาการอุทกวิทยา นักอุทกวิทยา

๓๐ วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์

๓๑ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 

๓๒ สัตววิทยา นักสัตววิทยา

๓๓ อุตุนิยมวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา

๓๔ โภชนาการ นักโภชนาการ

๓๕ วิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข

๓๖ วิชาการอาชีวบําบัด นักอาชีวบําบัด

๓๗ วิชาการอาหารและยา นักวิชาการอาหารและยา

๓๘ วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓๙ จิตรกรรม จิตรกร

๔๐ ช่างกลเรือ นายช่างกลเรือ

๔๑ ตรวจเรือ เจ้าพนักงานตรวจเรือ

๔๒ ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน

๔๓ ประติมากรรม ประติมากร

๔๔ ภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปนิก

๔๕ มัณฑนศิลป์ มัณฑนากร

๔๖ วิชาการกษาปณ์ นักวิชาการกษาปณ์

๔๗ วิชาการช่างศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์

๔๘ วิชาการแผนท่ีภาพถ่าย นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย

๔๙ วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

๕๐ วิศวกรรม วิศวกร

๕๑ วิศวกรรมรังวัด วิศวกรรังวัด

๕๒ วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรสํารวจ

๕๓ ผังเมือง นักผังเมือง

๕๔ จดหมายเหตุ นักจดหมายเหตุ

๕๕ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์

๕๖ โบราณคดี นักโบราณคดี

๕๗ ประเมินราคาทรัพย์สิน นักประเมินราคาทรัพย์สิน

๕๘ ภัณฑารักษ์ ภัณฑารักษ์



๓
ลําดับท่ี ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่งในสายงาน

๕๙ ภาษาโบราณ นักภาษาโบราณ

๖๐ วิชาการท่ีดิน นักวิชาการท่ีดิน

๖๑ วิชาการละครและดนตรี นักวิชาการละครและดนตรี

๖๒ วิชาการศึกษาพิเศษ นักวิชาการศึกษาพิเศษ

๖๓ สังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ 

๖๔ อักษรศาสตร์ นักอักษรศาสตร์

จํานวน   ๖๔   สายงาน


