
 
 
 

 

ที่ นร 1008/ว 29 

 

 
 

 

สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300 

             22  ตุลาคม  2552 

เร่ือง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. บัญชีรายช่ือสายงาน ช่ือตําแหนงและระดับตําแหนงประเภทวิชาการที่เพิ่มคุณสมบัติเฉพาะ    
       สําหรับตําแหนง   
      2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการที่กําหนดเพิ่ม 

 ตามที่ ก.พ. ไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จํานวน 245 สายงาน และไดแจงใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือที่อางถึงแลว นั้น 

 บัดนี้  ก .พ .  ไดพิจารณามีมติให เพิ่มคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนงในมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนงประเภทวิชาการของสายงานและระดับตางๆ ตามบัญชีรายช่ือสายงาน  ช่ือตําแหนง        
และระดับตําแหนงประเภทวิชาการที่เพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงประเภทวิชาการที่กําหนดเพิ่ม ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 และ 2  ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 อนึ่ง สําหรับระดับตําแหนงในแตละสายงานดังกลาวขางตนยังคงใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงเดิม  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

       (นางเบญจวรรณ   สรางนิทร) 
                   เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
โทร. 0 2547 1000 ตอ 8118 
โทรสาร 0 2547 1439 



 

สิ่งที่สงมาดวย 1 
 

บัญชีรายชื่อสายงาน ชื่อตาํแหนงและระดับตาํแหนงประเภทวิชาการที่เพิม่คุณสมบตัิเฉพาะสาํหรับตาํแหนง 
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1008/ว 29   ลงวันที่   22  ตุลาคม 2552) 
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ลําดับที่ ชื่อสายงาน ชื่อตําแหนง ระดับตําแหนง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
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27 

การทูต 
วิชาการสหกรณ 
วิชาการสงเสริมการเกษตร 
วิชาการผลิตภัณฑอาหาร 
วิชาการโรคพืช 
สัตววิทยา 
สํารวจดิน 
วิศวกรรมการเกษตร 
กีฏวิทยา 
วิชาการประมง 
วิชาการอุทกวิทยา 
วิชาการเกษตร 
วิชาการตรวจสอบบัญชี 
วิศวกรรมสํารวจ 
วิศวกรรมชลประทาน 
วิชาการที่ดิน 
ผังเมือง 
วิศวกรรมรังวัด 
วิศวกรรม 
วิชาการแผนที่ภาพถาย 
ปฏิบัติการปกครอง 
วิศวกรรมโยธา 
วิชาการสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 
นิติวิทยาศาสตร 
วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 
วิศวกรรมเหมืองแร 
วิศวกรรมโลหการ 

นักการทูต 
นักวิชาการสหกรณ 
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 
นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร 
นักวิชาการโรคพืช 
นักสัตววิทยา 
นักสํารวจดิน 
วิศวกรการเกษตร 
นักกีฏวิทยา 
นักวิชาการประมง 
นักอุทกวิทยา 
นักวิชาการเกษตร 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 
วิศวกรสํารวจ 
วิศวกรชลประทาน 
นักวิชาการที่ดิน 
นักผังเมือง 
วิศวกรรังวัด 
วิศวกร 
นักวิชาการแผนที่ภาพถาย 
เจาพนักงานปกครอง 
วิศวกรโยธา 
นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
นักนิติวิทยาศาสตร 
นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 
วิศวกรเหมืองแร 
วิศวกรโลหการ 

ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ  
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
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ลําดับที่ ชื่อสายงาน ชื่อตําแหนง ระดับตําแหนง 
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วิชาการมาตรฐาน 
สังคมสงเคราะห 
ชางกลเรือ 
ภูมิสถาปตยกรรม 
ตรวจเรือ 
ตรวจสอบความปลอดภัย
ดานการบิน 
วิชาการศึกษาพิเศษ 
ทะเบียนวิชาชีพ 
โภชนาการ 
วิชาการอาหารและยา 
วิชาการอาชีวบําบัด 
วิชาการสาธารณสุข 
วิชาการละครและดนตรี 
ภาษาโบราณ 
จดหมายเหตุ 
อักษรศาสตร 
ภัณฑารักษ 
วิชาการชางศิลป 
มัณฑนศิลป 
บรรณารักษ 
วิชาการช่ังตวงวัด 
วิชาการโสตทัศนศึกษา 
วิชาการคลัง 
ประเมินราคาทรัพยสิน 
วิชาการกษาปณ 
วิชาการตรวจสอบภายใน 
วิชาการเงินและบัญชี 
วิชาการเศรษฐกิจ 
ตรวจสอบภาษี 
วิชาการภาษี 
วิเคราะหรัฐวิสาหกิจ 
ธรณีวิทยา 
วิชาการทรัพยากรธรณี 
อุตุนิยมวิทยา 
วิชาการสถิติ 
 

นักวิชาการมาตรฐาน 
นักสังคมสงเคราะห 
นายชางกลเรือ 
ภูมิสถาปนิก 
เจาพนักงานตรวจเรือ 
นักตรวจสอบความปลอดภัย
ดานการบิน 
นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
นักทะเบียนวิชาชีพ 
นักโภชนาการ 
นักวิชาการอาหารและยา 
นักอาชีวบําบัด 
นักวิชาการสาธารณสุข 
นักวิชาการละครและดนตรี 
นักภาษาโบราณ 
นักจดหมายเหตุ 
นักอักษรศาสตร 
ภัณฑารักษ 
นักวิชาการชางศิลป 
มัณฑนากร 
บรรณารักษ 
นักวิชาการชั่งตวงวัด 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
นักวิชาการคลัง 
นักประเมินราคาทรัพยสิน 
นักวิชาการกษาปณ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
เศรษฐกร 
นักตรวจสอบภาษี 
นักวิชาการภาษี 
นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ 
นักธรณีวิทยา 
นักวิชาการทรัพยากรธรณี 
นักอุตุนิยมวิทยา 
นักวิชาการสถิติ 
 

ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
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ลําดับที่ ชื่อสายงาน ชื่อตําแหนง ระดับตําแหนง 
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วิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิศวกรรมปโตรเลียม 
วิทยาศาสตร 
วิทยาศาสตรนิวเคลียร 
วิศวกรรมนิวเคลียร 
ชีววิทยารังสี 
นิวเคลียรฟสิกส 
นิวเคลียรเคมี 
ฟสิกสรังสี 
นายสัตวแพทย 
เดินเรือ 
ตรวจทา 
นํารอง 
สถาปตยกรรม 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
รังสีการแพทย 
เทคนิคการแพทย 
ทันตแพทย 
กายภาพบําบัด 
แพทย 
เภสัชกรรม 
พยาบาลวิชาชีพ 
จิตวิทยาคลินิก 
เวชศาสตรการสื่อความหมาย 
 
แพทยแผนไทย 
กิจกรรมบําบัด 
 

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วิศวกรปโตรเลียม 
นักวิทยาศาสตร 
นักวิทยาศาสตรนิวเคลียร 
วิศวกรนิวเคลียร 
นักชีววิทยารังสี 
นักนิวเคลียรฟสิกส 
นักนิวเคลียรเคมี 
นักฟสิกสรังสี 
นายสัตวแพทย 
นักเดินเรือ 
เจาพนักงานตรวจทา 
เจาพนักงานนํารอง 
สถาปนิก 
วิศวกรเครื่องกล 
วิศวกรไฟฟา 
วิศวกรไฟฟาสื่อสาร 
นักรังสีการแพทย 
นักเทคนิคการแพทย 
ทันตแพทย 
นักกายภาพบําบัด 
นายแพทย 
เภสัชกร 
พยาบาลวิชาชีพ 
นักจิตวิทยาคลินิก 
นักเวชศาสตรการสื่อ
ความหมาย 
นักการแพทยแผนไทย 
นักกิจกรรมบําบัด 

ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 

 



 

สิ่งที่สงมาดวย 2 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทวชิาการที่กําหนดเพิ่ม 
(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1008/ว 29  ลงวนัที่  22  ตุลาคม 2552) 

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

ระดับ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีเพิ่มจากที่กําหนดไวเดิม 

ชํานาญการ ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี ้
          ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

ชํานาญการพิเศษ ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี ้
           (1) ประเภทอํานวยการ ระดับตน 
           (2) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
           (3) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป 
           (4) ตําแหนงอยางอืน่ที่เทียบเทา (1) หรือ (2) หรือ (3) แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

เชี่ยวชาญ ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี ้
          (1) ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
          (2) ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
          (3) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
          (4) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป 
          (5) ตําแหนงอยางอืน่ที่เทียบเทา (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) แลวแตกรณ ี
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 

ทรงคุณวุฒ ิ ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี ้
          (1) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
          (2) ประเภทบริหาร ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
          (3) ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไมนอยกวา 2 ป 
          (4) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
          (5) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป 
          (6) ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) แลวแตกรณี 
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
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