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ชื่อต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบ าบัด และได๎รับ 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบ าบัด และได๎รับ 
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด 

 
 

๒ 
 

ชื่อต าแหน่ง นักกิจกรรมบ าบัด 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกิจกรรมบ าบัด และได๎รับ 
ใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบ าบัด 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกิจกรรมบ าบัด และได๎รับ 
ใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบ าบัด 

 
 

๓ 
 

ชื่อต าแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได๎รับ 
ใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได๎รับ 
ใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 
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ชื่อต าแหน่ง ทันตแพทย์ 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอยํางอ่ืน 

ที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน และได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ  
สาขาทันตกรรมชั้น 1 จากทันตแพทยสภา 

2. ได๎รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอยํางอ่ืน 
ที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน และได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ  
สาขาทันตกรรมชั้น 1 จากทันตแพทยสภา และได๎รับวุฒิบัตร (หลักสูตรการ 
ฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร) หรืออนุมัติบัตรแสดงความ 
ความรู๎ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ของทันตแพทยสภา  
ที่มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไมํน๎อยกวํา 3 ปี 

3. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ และได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขา 
ทันตกรรมชั้น 1 จากทันตแพทยสภาหรือได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
โรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้น 1 จากทันตแพทยสภา และได๎รับวุฒิบัตร  
(หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร ) หรืออนุมัติบัตร 
แสดงความความรู๎ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
ของทันตแพทยสภา ที"มีก าหนดเวลาศึกษาอบรมไมํน๎อยกวํา 3 ปี 
 

 

๕ 
 

ชื่อต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย ์

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได๎รับ 
ใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได๎รับ 
ใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ 
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ชื่อต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขา 
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
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ชื่อต าแหน่ง นายแพทย์ 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอยํางอ่ืน 

ที่เทียบได๎ในระดับเดียวกันและได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
สาขาเวชกรรม จากแพทยสภา 

2. ได๎รับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ใน 
ระดับเดียวกัน และได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม  
จากแพทยสภา และได๎รับวุฒิบัตรแสดงความความรู๎ความช านาญในการ 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา หรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู๎ 

3. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ และได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม  
จากแพทยสภา หรือ ได๎รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จาก 
แพทยสภา และได๎รับวุฒิบัตรแสดงความความรู๎ความช านาญในการประกอบ 
วิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา หรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู๎ 
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ชื่อต าแหน่ง แพทย์แผนไทย (นักการแพทย์แผนไทย) 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์  
และได๎รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย  
ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
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2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์  
และได๎รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย  
ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

3. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
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ชื่อต าแหน่ง เภสัชกร 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 
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ชื่อต าแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได๎รับ 
ใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค ทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือ 
ทางชีวฟิสิกส์ และได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
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ชื่อต าแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอื่นที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี ้ใน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์ทางการแก๎ไขความผิดปกต ิ
ของการสื่อความหมาย และได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาการแก๎ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอื่นที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี ้ใน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์ทางการแก๎ไขความผิดปกต ิ
ของการสื่อความหมาย และได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาการแก๎ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

 
 

1๒ 
 

ชื่อต าแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได๎รับใบอนุญาต 
เป็นผู๎ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได๎รับใบอนุญาต 
เป็นผู๎ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

 
๑ 

๑3 
 

ชื่อต าแหน่ง นักกายอุปกรณ์ 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายอุปกรณ์ 
2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายอุปกรณ์ 
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ชื่อต าแหน่ง วิศกรไฟฟ้า 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน ในสาขา 

วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟูา และได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนดภายในระยะเวลา 1 ปี 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟูา และได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนดภายในระยะเวลา 1 ปี 

3. ได๎รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟูา และได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนดภายในระยะเวลา 1 ปี 

4. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 
ส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ และได๎รับใบอนุญาตเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมตามที่กฎหมายก าหนดภายในระยะเวลา 1 ปี 

 
 

15 
 

ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 

การศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก๎ไขความผิดปกติของ 
การสื่อความหมาย หรือสาขาวิชา จิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  
หรือหลายสาขาวิชาดังกลําว ในทางท่ีสํวนราชการเจ๎าสังกัด เห็นวําเหมาะสม 
กับหน๎าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ.  
ก าหนดวํา ใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎  

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน ในสาขา 
วิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก๎ไขความผิดปกติ 
ของการสื่อความหมาย หรือสาขาวิชา จิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  
หรือหลายสาขาวิชาดังกลําว ในทางท่ีสํวนราชการเจ๎าสังกัด เห็นวําเหมาะสม 
กับหน๎าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ.  
ก าหนดวํา ใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎  
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3. ได๎รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน  ในสาขา 
วิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก๎ไขความผิดปกติ 
ของการสื่อความหมาย หรือสาขาวิชา จิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  
หรือหลายสาขาวิชาดังกลําว ในทางท่ีสํวนราชการเจ๎าสังกัด เห็นวําเหมาะสมกับ 
หน๎าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ.  
ก าหนดวํา ใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎  

4. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับ ต าแหนํงนี้ได๎ 
 

๑ 
๑6 

 

ชื่อต าแหน่ง นักจิตวิทยา 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก 
2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก 
 

 

17 
 

ชื่อต าแหน่ง นักโภชนาการ 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร  
ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ  
ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 
หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลําวข๎างต๎น 
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2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร  
ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร 
และโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัย 
ในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 

 
๑ 

๑8 
 

ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา  
ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์
ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา 
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผน 
ไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล๎อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชา 
ศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม 
ศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม หรือทาง 
วิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ 
สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ 
กีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล๎อม/อนามัยชุมชน/อนามัย 
สิ่งแวดล๎อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดสาขา 
วิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลําวข๎างต๎น 
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2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ 

ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา 
ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชา 
ทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา 
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 
ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการ 
แพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อม สาขาวิชาวิทยาการ 
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล๎อม หรือ 
ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ 
สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ 
กีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล๎อม/อนามัยชุมชน/อนามัย 
สิ่งแวดล๎อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 

 
 

19 
 

ชื่อต าแหน่ง นักอาชีวบ าบัด 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
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ชื่อต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตร์ ทางอาชีวอนามัยหรือทางอาชีวอนามัยความปลอดภัย 
สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค 
การแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือ 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกลําวข๎างต๎น 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชา 
สาธารณสุขศาสตร์ ทางอาชีวอนามัยหรือทางอาชีวอนามัยความปลอดภัย 
สาขาวิชา แพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา 
เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือ 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 

 
 

21 
 

ชื่อต าแหน่ง ช่างภาพการแพทย์ 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์ 
2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์ 
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ชื่อต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาใดวิขาหนึ่ง  
ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ทางจิตวิทยาหรือทางจิตวิทยาคลินิก  
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกลําวข๎างต๎น 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาใดวิขาหนึ่ง  
ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ทางจิตวิทยาหรือทางจิตวิทยาคลินิก  
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 

 
 

๒3 
 

ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 
2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 
 

 

24 
 

ชื่อต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

ทุกสาขาวิชา 
2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

ทุกสาขาวิชา 
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ชื่อต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

ทุกสาขาวิชา 
2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

ทุกสาขาวิชา 
 

 

๒6 
 

ชื่อต าแหน่ง นิติกร 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

 

27 
 

ชื่อต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

ทุกสาขาวิชา 
2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

ทุกสาขาวิชา 
 

 

28 
 

ชื่อต าแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยี ทางวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชาดังกลําว ในทางท่ีสํวนราชการเจ๎าสังกัดเห็นวําเหมาะสมกับหน๎าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวําใช๎เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
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2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน ในสาขา 
วิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยี ทางวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําว ในทางท่ีสํวนราชการเจ๎าสังกัด 
เห็นวําเหมาะสมกับหน๎าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขา 
วิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 

3. ได๎รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ดังกลําว หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ.ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหนํงนี้ได๎ 

4. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
 

๑ 
29 

 

ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมทางไฟฟูา ทางเทคโนโลยีการไฟฟูา ทางโยธา ทางกํอสร๎าง 
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมทางไฟฟูา ทางเทคโนโลยีการไฟฟูา ทางโยธา ทางกํอสร๎าง 
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
 

 

30 
 

ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการสถิติ 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ในสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ 
พฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเวชสถิติ 
2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ในสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ 
พฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเวชสถิติ 
3. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 

เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
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ชื่อต าแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน ในสาขา 

วิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยี ทางวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขา 
วิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําว ในทางทีส่ํวนราชการเจ๎าสังกัดเห็นวํา 
เหมาะสมกับหน๎าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่  
ก.พ. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยี ทางวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขา 
วิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 
หลายสาขาวิชาดังกลําว ในทางท่ีสํวนราชการเจ๎าสังกัดเห็นวําเหมาะสมกับหน๎า 
ที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนด 
วําใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 

3. ได๎รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ดังกลําว หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ.ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหนํงนี้ได๎ 

4. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
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ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
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ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
 

๑ 
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ชื่อต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร ์นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน  
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาตํางประเทศ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือ 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลําวข๎างต๎น 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร ์นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน  
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  
ทางภาษาตํางประเทศ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือ 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
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ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ในสาขาวิชา 

นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ การศึกษา หรือสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ การศึกษา หรือ 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
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ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา  
ทางเวชนิทัศน์หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ 
หรือทางสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา 
ดังกลําวข๎างต๎น 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา  
ทางเวชนิทัศน์หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ 
หรือทางสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา 
ดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
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ชื่อต าแหน่ง วิศวกร 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน ในสาขา 

วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในทางท่ีสํวนราชการเจ๎าสังกัดเห็นวําเหมาะสมกับ 
หน๎าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ งานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ.  
ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎  

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน ในสาขา 
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในทางท่ีสํวนราชการเจ๎าสังกัดเห็นวําเหมาะสมกับหน๎าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะ งานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวํา 
ใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎  

3. ได๎รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน  ในสาขา 
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในทางท่ีสํวนราชการเจ๎าสังกัดเห็นวําเหมาะสมกับหน๎าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะ งานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวํา 
ใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎  

4. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับ ต าแหนํงนี้ได   
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ชื่อต าแหน่ง บรรณารักษ์ 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์ 
และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา ทางสารนิเทศศาสตร์ หรือ 
ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลําวข๎างต๎น 

2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์ 
และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา ทางสารนิเทศศาสตร์ หรือ 
ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลําวข๎างต๎น 
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ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

ทุกสาขาวิชา 
2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

ทุกสาขาวิชา 
3. ได๎รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้  ใน 

ทุกสาขาวิชา 
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ชื่อต าแหน่ง วิทยาจารย์ 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาที่ใช๎สอนในหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
2. ได๎รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาที่ใช๎สอนในหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
3. ได๎รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้  ใน 

สาขาวิชาที่ใช๎สอนในหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
4. ได๎รับปริญญาหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ ส.ป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 

เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานธุรการ 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาพณิชยการ 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้  ใน 

สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร/การธนาคาร 
และธุรกิจ การเงิน เทคนิคการตลาด/เทคนิคการตลาด เลขนุการ/ 
การเลขานุการ การโรงแรม/ธุรกิจโรงแรม บริหารงานธุรการสถานพยาบาล 
การประชาสัมพันธ์ พาณิชยศิลป์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย 
สาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ า 
กวํานี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ 

4. ได๎รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. เห็นวําเหมาะสมกับ 
หน๎าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานพัสดุ 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาพณิชยการ 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้  ใน 

สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจ 
การเงิน เทคนิคการตลาด/การตลาด เลขานุการ/การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการส านักงาน เทคนิควิศวกรรมโยธา ไฟฟูา 
เทคนิควิศวกรรมไฟฟูา เทคนิควิศวกรรมสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการ 
งานกํอสร๎าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน  
สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการส านักงาน โยธา 
เทคนิคสถาปัตยกรรม การกํอสร๎าง ไฟฟูาก าลัง อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิชา 
ใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

4. ได๎รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. เห็นวําเหมาะสมกับ 
หน๎าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานเวชสถิติ 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมํน๎อยกวํา  2 ปี ตํอ 

จากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล   
เวชสถิติ เวชระเบียน 

2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานสถิต ิ

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาพณิชยการ 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้  ใน 

สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและ 
ธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด การตลาด เลขานุการ การเลขานุการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา 
ดังกลําวข๎างต๎น  

3. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ การเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

4. ได๎รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. เห็นวําเหมาะสมกับ 
หน๎าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานการเงินและบัญชี 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาพณิชยการ 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจ 
การเงิน เทคนิคการตลาด เลขานุการ ธุรกิจการเกษตร การโรงแรมเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 
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3. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือหรือเทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด  
การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการส านักงาน  
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

4. ได๎รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. เห็นวําเหมาะสมกับ 
หน๎าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ 

ทุกสาขาวิชา 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ 

ไมํต่ ากวํานี้ทุกสาขาวิชา 
3. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ 

ไมํต่ ากวํานี้ทุกสาขาวิชา 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางไฟฟูาก าลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิค 
คอมพิวเตอร์ ชํางวิทยุ ชํางภาพ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ เวชสาธิต หรือ 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลําวข๎างต๎น 

2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้  ใน 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟูา 
และอิเล็กทรอนิกส์ ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา  
ทางศิลปกรรม ด๎านศิลปกรรมทั่วไป ทางสังคมศาสตร์ ด๎านนิเทศศาสตร์และ 
สื่อสารมวลชน ทางเวชสาธิต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทาง 
หนึ่งหรือหลายทางดังกลําวข๎างต๎น 
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3. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด๎านวิศวกรรมไฟฟูา 
และอิเล็คทรอนิคส์ ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา  
ทางศิลปกรรมทั่วไป ทางสังคมศาสตร์ ด๎านนิเทศศาสตร และสื่อสารมวลชน  
ทางเวชสาธิต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง 
ดังกลําวข๎างต๎น 

4. ได๎รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. เห็นวําเหมาะสมกับ 
หน๎าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานทันตสาธารณสุข 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 

ไมํน๎อยกวํา 2 ปี ตํอจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานเภสัชกรรม 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรเจ๎าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 

ไมํน๎อยกวํา 2 ปี ตํอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม 
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ชื่อต าแหน่ง โภชนากร 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิ 

อยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
สาขาวิชาเทคนิคการอาหาร 

2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิ 
อยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานรังสีการแพทย์ 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้  

ทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ 

ทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค 
3. ได๎รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 

เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลา 

การศึกษาไมํน๎อยกวํา 1 ปี ตํอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ  
หรือประกาศนียบัตรพนักงานห๎องปฏิบัติการชันสูตรโรค ซึ่งมีระยะเวลา 
การศึกษาไมํน๎อยกวํา 3 ปี ตํอจากมัธยมศึกษาตอนต๎น 

2. ได๎รับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา ทางพยาธิวิทยา ซึ่งมีระยะเวลา 
การศึกษาไมํน๎อยกวํา 2 ปี ตํอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 

3. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบได๎ไมํ 
ต่ ากวํานี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเซลล์วิทยา ทางพยาธิวิทยา  
ซึ่งมีระยะเวลาที่ศึกษาไมํน๎อยกวํา 3 ปี ตํอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษา 
วิชาสามัญ 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานสาธารณสุข 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ 

การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 
ไมํน๎อยกวํา 2 ปีตํอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิ 
อยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ 
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2. ได๎รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ 

พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์  
ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมํน๎อยกวํา 3 ปี ตํอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ 

3. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข โภชนาการ 
การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิ 
อยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ 

 
๑ 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานอาชีวบ าบัด 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ใน 

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาศิลปกรรม หรือสาขา 
วิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกลําว ในทางท่ี สํวนราชการเจ๎าสังกัดเห็นวําเหมาะสม 
กับหน๎าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชา อ่ืนที่ ก.พ.  
ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎  

2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับ 
เดียวกัน ใน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชา 
เทคโนโลยีผ๎าและเครื่องแตํงกาย หรือ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขา 
วิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําว ในทางท่ี สํวนราชการ 
เจ๎าสังกัดเห็นวําเหมาะสมกับหน๎าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
หรือสาขาวิชา อ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎  

3. ได๎รับประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นสูง ดุริยางคศิลป์ (ไทยหรือสากล) ชั้นสูง  
หรือ คุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ.  
ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหนํงนี้ได๎  

4. ได๎รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะ ส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
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ชื่อต าแหน่ง นายช่างศิลป์ 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชา ศิลปกรรม ในทางท่ีสํวนราชการเจ๎าสังกัดเห็นวําเหมาะสมกับหน๎าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวํา 
ใช๎เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎  
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3. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ในระดับ 

เดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะ 
หัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบ ดินเผา สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 
โลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชา 
การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาชํางทองหลวง สาขาวิชาเทคนิค 
สถาปัตยกรรม หรือ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแตํงภายใน  
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ดังกลําว ในทางท่ี 
สํวนราชการเจ๎าสังกัดเห็นวําเหมาะสมกับหน๎าที่ความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎  

4. ได๎รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดวําใช๎เป็น 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหนํงนี้ได   
 

๑ 
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ชื่อต าแหน่ง ช่างกายอุปกรณ์ 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชํางประดิษฐ์กายอุปกรณ์ วิชากายอุปกรณ์เสริม 

และเทียม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมํต่ ากวํา 2 ปีตํอจากประโยคมัธยม 
ศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 

2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางกายอุปกรณ์ หรือทางเทคนิค 
กายอุปกรณ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมํต่ ากวํา 3 ปี ตํอจากประโยคมัธยม 
ศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้  ใน 

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟูา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคนิควิศวกรรมเครื่องใช๎ส านักงาน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง 
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลําวข๎างต๎น 
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3. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ 

ไมํต่ ากวํานี้ ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม  
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลําวข๎างต๎น 

4. ได๎รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
 

๑ 
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ชื่อต าแหน่ง ช่างทันตกรรม 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน  

สาขาวิชาศิลปกรรม ทางชํางทันตกรรม 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาชํางทันตกรรม 
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ชื่อต าแหน่ง นายช่างเทคนิค 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางชํางยนต์ ทางชํางกลโรงงาน ทางชํางโลหะ 
ทางชํางไฟฟูา ทางชํางไฟฟูาก าลัง ทางชํางกํอสร๎าง ทางชํางยนต์ ทางชํางโยธา 
ทางชํางอิเล็กทรอนิคส์ ทางชํางวิทยุและโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชา 
หนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลําวข๎างต๎น 

2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมไฟฟูา 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 
สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
สาขาวิชาการกํอสร๎าง สาขาวิชาไฟฟูาก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา 
โยธา ชํางอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา 
ดังกลําวข๎างต๎น 

4. ได๎รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. ก าหนดวําใช๎เป็นคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหนํงนี้ได๎ 
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60 

 

ชื่อต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้  ใน 

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟูา หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ 
ไมํต่ ากวํานี้ในสาขาวิชาไฟฟูาก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลย ี
โทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
หรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

4. ได๎รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. เห็นวําเหมาะสมกับ 
หน๎าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 
 

61 
 

ชื่อต าแหน่ง นายช่างโยธา 

   คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ ใน 

สาขาวิชาชํางกํอสร๎าง 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้  ใน 

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมส ารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา 
สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานกํอสร๎าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ 
หลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

3. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้  ใน 
สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ สาขาวิชาการกํอสร๎าง หรือสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลําวข๎างต๎น 

4. ได๎รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่ สป. เห็นวําเหมาะสมกับ 
หน๎าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานห องสมุด 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง  
มีคุณวุฒิอยํางใดอยํางหนึ่งดังตํอไปนี้ 
1. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ 

ทุกสาขาวิชา 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ 

ไมํต่ ากวํานี้ ในทุกสาขาวิชา 
3. ได๎รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืนที่เทียบได๎ 

ไมํต่ ากวํานี้ในทุกสาขาวิชา 
 

 

63 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานประจ าตึก 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในการเก็บรักษาทาความสะอาดของใช๎ตลอดจนเครื่องมือ  

เครื่องใช๎ภายในตึกและอานวยความสะดวกติดตํองานระหวํางตึก  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
 

 

64 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานเปล 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในการเคลื่อนย๎ายคนไข๎ด๎วยเปลหามรถเข็นนั่งรถเข็นนอน 

ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือตํางๆที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
 

 

65 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานซักฟอก 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ซักรีดผ๎าตํางๆและวัสดุที่ใช๎แทนผ๎าด๎วยมือหรือเครื่องตลอดจนดูแลรักษา  

เครื่องมือที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
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66 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานบริการ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในการบริการต๎อนรับและรับรองแขกของหนํวยงาน 

รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
 

 

67 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท ์

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในการตํอสายประจ าตู๎กลางโทรศัพท์หรือตู๎สาขา 

ภายในสถานที่ราชการให๎บริการด๎านประชาสัมพันธ์ 
ตลอดจนดูแลบ ารุงรักษาเครื่องโทรศัพท์ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
 

 

68 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะเพาะช าขยายพันธุ์พืชเตรียมแปลง 

ทดลองปลูกพืชดูแลบ ารุงรักษาพืชผลเก็บผลผลิตตลอดจนดูแล 
บ ารุงรักษาเครื่องมือที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน และ/หรือ  

2. ปฏิบัติงานที่ต๎องใช๎แรงงานเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ 
ดูแลบ ารุงรักษาสัตว์ เก็บผลิตผลจากสัตว์ตลอดจนดูแลบ ารุงรักษา 
เครื่องมือที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน และ 

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
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69 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานเรือยนต์ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในหน๎าที่ธุรการในระหวํางน าเรือยนต์ตํางๆ 

ออกปฏิบัติงานและดูแลรักษาเรือเมื่ออยูํในที่จอดปกติ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
 

 

70 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในการจัดทาสาเนาเอกสารตลอดจนควบคุมดูแล 

บ ารุงรักษาและแก๎ไขข๎อขัดข๎องเล็กๆน๎อยๆของเครื่องดังกลําว  
เพ่ืออ านวยความสะดวกแกํราชการทั่วไป 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
 

 

71 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลและบ ารุงรักษาเอกสาร 

และแฟูมทะเบียนคาขอตํางๆ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
 

 

72 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานเก็บเงิน 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในการจัดทาใบเสร็จรับเงินเก็บเงินจัดทาใบเบิกเงิน 

และใบน าสํงเงินโดยตรวจสอบและรับ-จํายเงินสดรวบรวม 
รายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกเงินชํวยท าบัญชีแยกประเภท  

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถและความช านาญงาน ในหน๎าที่ 

และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎ว เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ  
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทํา 

ในสาขาวิชาที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

73 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในการควบคุมการใช๎อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ดูแล 

และจัดเก็บรักษาอุปกรณ์ให๎อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  
ที่ใช๎ในการจัดแสดงบรรยาย ซํอมแซมอุปกรณ์โสตฯในเบี้องต๎น  
บันทึกเทปวีดิทัศน์ในการเรียนการสอนและสัมมนา ให๎บริการยืม 
และรับคืนอุปกรณ์โสตฯในบริการท าส าเนาเทปวิดีโอฟิล์มสไลต์ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถและความช านาญงานในหน๎าที่ 

และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทํา  

ในสาขาวิชาที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

74 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ าประปา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถและความช านาญงานในหน๎าที่ 

และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทํา 

ในสาขาวิชาที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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75 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานขั้นต๎นในการลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐาน 

และเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบส าคัญ 
ตรวจสอบใบส าคัญที่ไมํมีปัญหาหรือมีกฎระเบียบชัดเจนอยูํแล๎ว 
เขียนใบเสร็จรับเงินท าใบเบิกและใบน าสํงเงิน ชํวยท าบัญชี 
บางประเภท เชํน บัญชีรับจํายเงินบัญชีพัสดุเป็นต๎น 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

76 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานพัสดุ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการชํวยเก็บและเบิกจํายพัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช๎ตํางๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐาน 
การเบิกจํายพัสดุครุภัณฑ์ ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

77 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานธุรการ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการรับสํง ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดสํงหนังสือ 

เอกสารให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เก็บและค๎นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์ม 
และรํางหนังสือโต๎ตอบงํายๆ ตรวจความถูกต๎อง ความสวยงาม ความเรียบร๎อย 
ของเอกสารสิ่งพิมพ์กํอนท าการพิมพ์ตรวจสอบรหัสตํางๆที่เก่ียวกับการ  
บันทึกข๎อมูลตรวจทานการบันทึกข๎อมูลซึ่งใช๎กับแบบฟอร์มตํางๆพิมพ์และคัดส าเนา
หนังสือเอกสารและปฏิบัติหน๎าที่อื่นที่เก่ียวข๎อง 
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2. ซํอมเอกสารวารสารและหนังสือตํางๆที่ช ารุดให๎คงสภาพเดิม ตลอดจน 
ดูแลรักษามิให๎ช ารุดเสียหายเบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ตํางๆ  

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

78 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานพิมพ ์

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานที่ต๎องใช๎ทักษะประสบการณ์และความช านาญสูงในการ  

พิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทยภาษาตํางประเทศพร๎อมตรวจทาน 
ความถูกต๎องของหนังสือ 

2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือเครื่องใช๎อยํางอ่ืนที่มีไว๎  
เพ่ือปฏิบัติงานและเก่ียวกับการพิมพ์เอกสาร เชํน เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต๎น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์ 

3. ควบคุมตรวจสอบให๎ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน 
แกํพนักงานพิมพ์ในระดับรองลงมา 

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน๎าที่ 

และเคยผํานงานด๎านที่เกี่ยวข๎องมาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 3 ปี หรือ 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมต๎น(ม.3) หรือเทียบเทําได๎ไมํต่ ากวํานี้ 
3. ทั้งข๎อ1และข๎อ2ต๎องมีความรู๎ความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได๎  

ไมํน๎อยกวํานาทีละ 35 ค า หรือพิมพ์ดีดด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได๎ 
ไมํน๎อยกวํานาทีละ 40 ค า 
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79 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานประเมินผล 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการรวบรวมข๎อมูลและรายงานตํางๆ 

ที่หนํวยงานยํอยสํงมาตรวจสอบรายการเกี่ยวกับ 
ด๎านการสํงเสริมสุขภาพตามกลุํมวัย เชํน งานอนามัยแมํและเด็ก 
งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน งานอนามัยวัยท างาน 
และงานอนามัยผู๎สูงอายุ เป็นต๎น จัดเตรียมแบบสอบถามเพ่ือการศึกษาวิจัย 
ท าหน๎าที่สัมภาษณ์ในงานวิจัยสนาม รวบรวมและเผยแพรํงานวิจัย 
และประเมินผลงานด๎านการสํงเสริมสุขภาพตามกลุํมวัย 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

80 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานห องสมุด 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการจัดหาดูแลเก็บรักษาและซํอมแซมหนังสือ 

ดูแลรักษาวัสดุและครุภัณฑ์ของห๎องสมุด ท าทะเบียนจัดหมวดหมูํหนังสือ 
และท าบัตรรายการหนังสือ แนะน าและให๎บริการแกํประชาชนในการใช๎ 
ห๎องสมุดให๎บริการตอบค าถามตํางๆเกี่ยวกับกิจการของห๎องสมุด  

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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81 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานสื่อสาร 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานขั้นต๎นเกี่ยวกับงานสื่อสาร เชํน รับและสํงขําวโดยการใช๎ 

เครื่องมือสื่อสารในระบบตํางๆ เชํน โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ โทรพิมพ์  
โทรส าเนา เป็นต๎น รวบรวมข๎อมูลและเก็บข๎อมูลตํางๆเก่ียวกับการสื่อสาร 
ชํวยตรวจสอบคัดเลือกและเรียบเรียงขําว ชํวยตรวจสอบและเฝูาฟัง 
การใช๎คลื่นความถ่ีวิทยุชํวยจัดท าทะเบียนความถ่ี 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

82 
 

ชื่อต าแหน่ง ล่ามภาษาต่างประเทศ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในฐานะลํามการแปลภาษาตํางประเทศเป็นภาษาไทย หรือแปล 

ภาษาไทยเป็นภาษาตํางประเทศเชํนภาษาชาวเขาเวียดนามเขมรมลายู 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถและความช านาญงานในหน๎าที่ สามารถแปล 

ภาษาตํางประเทศเป็นภาษาไทยได๎ โดยมีประสบการณ์ด๎านนี้มาแล๎ว 
เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 

2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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83 
 

ชื่อต าแหน่ง ครูพ่ีเลี้ยง 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการเลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย ให๎ค าปรึกษาแนะน า 

และความรู๎ตํางๆกับผู๎ปกครอง ตรวจสุขภาพอนามัยเด็กประจ าวัน 
ได๎แกํ ชั่งน้ าหนัก วัดสํวนสูง สังเกตสุขภาพและพัฒนาการประจ าวัน 
วางแผนงานและจัดกิจกรรมการพัฒนาการเด็ก จัดระบบการฝึก 
ระเบียบวินัยเด็ก บันทึกข๎อมูลในแฟูมประจ าตัวเด็ก พร๎อมลงรายงาน 
ในสมุดประจ าตัวแจ๎งผู๎ปกครอง ส ารวจการเบิกจํายอุปกรณ์ประจ าตัวเด็ก 
รวมถึงการดูแลความเรียบร๎อยและปลอดภัยของสถานที่ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

84 
 

ชื่อต าแหน่ง พี่เลี้ยง 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการเลี้ยงดูแลทารกและเด็กวัยกํอนเข๎าเรียนตามค าแนะน า 

ของพยาบาลหรือดูแลคนพิการผู๎ด๎อยโอกาสคนชราผู๎รับการสงเคราะห์ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
 

 

85 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการชํวยเหลือแพทย์และพยาบาล  

ในการให๎การพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและงานอ่ืนที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
ภายใต๎การควบคุมของแพทย์และพยาบาล 

2. ดูแลท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตํางๆที่เก่ียวข๎อง  
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
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86 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข  

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานขั้นต๎นเกี่ยวกับการชํวยเหลือคนไข๎ เชํน ชํวยพลิกตะแคงตัว 

เช็ดตัว ปูอนอาหารน้ าและยาให๎ผู๎ปุวย ตรวจนับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ 
ประจ าวันภายในหนํวยงานให๎ครบถ๎วนและเพียงพอพร๎อมใช๎ตลอดเวลา  
ดูแลท าความสะอาดเรียบร๎อยของโต๏ะตู๎แก๎วน้ าเครื่องนอนเสื้อผ๎าคนไข๎  
และสิ่งแวดล๎อมใกล๎เคียง ให๎สะอาดตํอการปฏิบัติงาน ชํวยจัดเตรียม 
อุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาพยาบาลประจ าวัน  
เชํน การเจาะปอดสวนอุจจาระ วัดไข๎วัดความดันโลหิตเป็นต๎น 

2. ดูแลท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตํางๆที่เก่ียวข๎อง  
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถและความช านาญงานในหน๎าที่ และ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต๎นหรือเทียบเทํา  

 
 

87 
 

ชื่อต าแหน่ง ผู ช่วยทันตแพทย์ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในฐานะผู๎ชํวยทันตแพทย์ เชํน รับบัตรผู๎ปุวย  

เรียกผู๎ปุวยเข๎ารับการตรวจ ลงบันทึกและติดตํอนัดหมายผู๎ปุวย  
ชํวยทันตแพทย์ปฏิบัติการในขณะบ าบัดรักษาผู๎ปุวย เชํน สํงเครื่องมือ 
รับเครื่องมือ ท าสถิติการรักษาพยาบาล ให๎ค าแนะน าผู๎ปุวยเกี่ยวกับ 
การรักษาสุขภาพของชํองปากและฟัน บ ารุงรักษาจัดเก็บเครื่องมือ 
เครื่องใช๎อุปกรณ์ด๎านทันตกรรม เป็นต๎น ให๎ค าปรึกษาแนะน าในการ 
ปฏิบัติงานแกํเจ๎าหน๎าที่ระดับรองลงมา 

2. ดูแลท าความสะอาดและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตํางๆที่เก่ียวข๎อง  
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าท่ี 
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88 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นโดยชํวยจํายยาตามใบสั่งแพทย์ ชํวยเภสัชกรท ายาฉีด  

ยาเม็ดและยาน้ า ท าบัญชีเวชภัณฑ์แยกประเภทตํางๆ ชํวยเก็บและรักษา 
เวชภัณฑ์ให๎อยูํในสภาพดี 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

89 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานประจ าห องยา 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นโดยชํวยจํายยาตามใบสั่งแพทย์ ชํวยเภสัชกรท ายาฉีด  

ยาเม็ดและยาน้ า ท าบัญชีเวชภัณฑ์แยกประเภทตํางๆ ชํวยเก็บและรักษา 
เวชภัณฑ์ให๎อยูํในสภาพดี 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 

 
 

90 
 

ชื่อต าแหน่ง ผู ช่วยพนักงานสุขศึกษา 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการบริการสุขศึกษาแกํประชาชน 

ในชนบทและประชาสัมพันธ์ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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91 
 

ชื่อต าแหน่ง ผู ช่วยเจ าหน าที่อนามัย 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการชํวยเจ๎าหน๎าที่อนามัยในการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับการอนามัยสาขาตํางๆ เชํน งานวางแผนครอบครัว 
และงานควบคุมโรคตํางๆเป็นต๎น 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

92 
 

ชื่อต าแหน่ง ผู ช่วยเจ าหน าที่สาธารณสุข 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นด๎านการสาธารณสุขระดับต๎น ตามแนวทาง แบบอยําง 

ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต๎การก ากับตรวจสอบและแนะน า 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

93 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นเกี่ยวกับงานการแพทย์และรังสีเทคนิคอยํางใดอยํางหนึ่ง 

หรือหลายอยํางเชํนชํวยแพทย์และพนักงานรังสีเทคนิคในการตรวจทางรังสี 
หรือใช๎และควบคุมเครื่องเอ็กซเรย์ 

2. บ ารุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เก่ียวข๎อง เชํน เติมน้ ายา 
และเบิกน้ ายาล๎างฟิล์มเอ็กซเรย์ 

3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความรู๎ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 

 
 



หน๎า  | 39 

 

94 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานจุลทัศนกร 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการเจาะและตรวจหาเชื้อพยาธิในโลหิตด๎วยกล๎องจุลทัศน์ 

เชํน เชื้อไข๎มาลาเรียและเชื้อพยาธิตัวอํอนของโรคเท๎าช๎าง เป็นต๎น 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต๎น 
และผํานการอบรมงานด๎านนี้มาแล๎ว 

 
 

95 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการประกอบอาหารท าความสะอาด 

ดูแลรักษาโรงครัวและอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการประกอบอาหาร 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความรู๎ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 

 
 

96 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานห องผ่าตัด 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการชํวยแพทย์พยาบาลในห๎องผําตัดในการดูแลรักษา 

และท าความสะอาดอุปกรณ์การผําตัดบางชนิด ยกคนไข๎ท าความสะอาด 
คราบเลือดและยาตํางๆในห๎องผําตัด 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความรู๎ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
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97 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานผ่าและรักษาศพ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นเกี่ยวกับการผําศพ เพ่ือการศึกษาวิจัยชันสูตรศพ 

ช าแหละศพ ประกอบกระดูก ตกแตํงบาดแผลเย็บศพให๎เข๎าสภาพเดิม 
ท าความสะอาดศพ ผสมยารักษาศพ ดองศพ ฉีดยารักษาศพ  
เตรียมศพให๎แพทย์เก็บศพเข๎าห๎องเก็บศพ ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาด 
เครื่องมือเครื่องใช๎และอุปกรณ์เก่ียวกับการผําศพและรักษาศพ  

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความรู๎ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 

 
 

98 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการแยกบัตรรายงานผู๎ปุวยโรคติดตํอที่สํงมาจาก 

จังหวัดตํางๆทั่วประเทศและส ารวจจ านวนของโรคระบาดของแตํละ 
จังหวัดวํามีจ านวนมากน๎อยเทําใด 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

99 
 

ชื่อต าแหน่ง ผู ช่วยนักกายภาพบ าบัด 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการดูแลรักษาอุปกรณ์บ าบัดคนไข๎ น าคนไข๎ออกก าลัง 

นวดคนไข๎และปฏิบัติตามค าสั่งของนักกายภาพบ าบัด 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความรู๎ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
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100 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานประจ าห องทดลอง 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการชํวยเหลือและให๎บริการทั่วไปในห๎องทดลอง 

ท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช๎ในห๎องผลิตห๎องทดลอง 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความรู๎ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
 

 

101 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ชํวยปฏิบัติงานชั้นต๎นในห๎องปฏิบัติการในการเตรียมอุปกรณ์ น้ ายา สารเคมี  

วัสดุ ครุภัณฑ ์เพ่ือการทดลองรวมทั้งล๎างท าความสะอาดเก็บรักษาอุปกรณ์ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

102 
 

ชื่อต าแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในฐานะชํางชั้นต๎นในงานไฟฟูาและอิเลคทรอนิคส์ 

เชํน ชํวยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บ ารุงรักษา  
ซํอมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช๎ที่เกี่ยวกับไฟฟูา เบิกจําย 
จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช๎และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการปฏิบัติงาน  
รวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับงานในหนํวยงาน 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ หรือ 
3. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ 

กับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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103 
 

ชื่อต าแหน่ง ช่างเหล็ก 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในฐานะชํางชั้นต๎นในการ ตี ตัด เคาะ ม๎วน ให๎เป็นรูปลักษณะ 

ตามต๎องการ รวมทั้งประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช๎ที่ท าด๎วยเหล็กที่ไมํสามารถ  
หาซื้อได๎ตามท๎องตลาดขึ้นเอง 

2. บ ารุงรักษาซํอมแซมเครื่องมือเครื่องใช๎ที่ได๎ประดิษฐ์ขึ้นเองและที่ใช๎ในการท างาน  
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 3 ปี หรือ 
2. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ 

กับหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
 

 

104 
 

ชื่อต าแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในฐานะชํางชั้นต๎นเกี่ยวกับงานชํางฝีมือทั่วไป โดยปฏิบัติงาน 

ดังตํอไปนี้อยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลายอยําง เชํน งานซํอมสร๎างประดิษฐ์ 
เครื่องจักรกล เครื่องมือกล งานไม๎ งานสี งานปูน งานศิลปกรรม  
งานหลํอชิ้นสํวนอะไหลํอุปกรณ์ งานกลึง งานเชื่อม งานโลหะกรรม 
งานซํอมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ ถนน สะพาน งานกํอสร๎าง งานโยธา  
งานสนับสนุน งานวิศวกรรม งานสนับสนุนการเตรียมวัสดุ เพ่ือใช๎ใน 
การศึกษาวิเคราะห์ทดลอง งานซํอมแซม ดัดแปลง ประกอบ ติดต้ัง  
ตรวจเช็ค บ ารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช๎ครุภัณฑ์  
ระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์หรือจัดท าประวัติการใช๎อุปกรณ์เครื่องมือตํางๆ  

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา3ปีหรือ 
2. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ 

กับหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
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105 
 

ชื่อต าแหน่ง ช่างต่อท่อ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในฐานะชํางชั้นต๎นในการติดตั้ง ซํอมแซม และแก๎ไข 

ทํอและอุปกรณ์ตํางๆที่เก่ียวกับการประปา ระบบดับเพลิง 
ระบบระบายน้ าชํองระบายอากาศและตู๎ท าน้ าเย็น 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่หรือ 
3. เป็นผู๎ผํานมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ 

กับหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
 

 

106 
 

ชื่อต าแหน่ง ช่างศิลป์ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานระดับต๎นในงานชํางศิลป์โดยปฏิบัติหน๎าที่อยํางใดอยํางหนึ่ง 

หรือหลายอยํางเชํนเขียนภาพเขียนตัวอักษรประกอบค าบรรยาย 
หรือเพ่ือใช๎เป็นต๎นแบบส าหรับท าแมํพิมพ์ในการจัดท าเอกสาร 
และหนังสือตํางๆ เขียนแผํนปูาย เขียนแผํนภาพประชาสัมพันธ์ 
ชํวยจัดฉากหรือตกแตํงอาคารสถานที่ในการจัดแสดง 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่หรือ 
3. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น 

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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107 
 

ชื่อต าแหน่ง ช่างตัดเย็บผ า 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการตัดเย็บดัดแปลงและซํอมแซมผ๎าหรือวัสดุอื่น 

ที่ใช๎แทนผ๎าตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการตัดเย็บผ๎า 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 3 ปี หรือ 
2. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น 

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

108 
 

ชื่อต าแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องท าความเย็น 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในฐานะชํางชั้นต๎นในการติดตั้ง ซํอมแซม ดัดแปลง แก๎ไข 

ประกอบ ปรับ ตรวจสอบ บ ารุงรักษาเครื่องท าความเย็นตํางๆ เชํน ตู๎เย็น
เครื่องปรับอากาศห๎องเย็น เครื่องท าน้ าแข็ง เป็นต๎น 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่หรือ 
3. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น 

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

109 
 

ชื่อต าแหน่ง ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานฐานะชํางชั้นต๎นในการชํวยสร๎างซํอมเครื่องชํวยคนพิการ 

และสํวนประกอบที่ใช๎งานเครื่องชํวยคนพิการทั้งหมด เชํน ท ารองเท๎า 
เฝือกหนังประกอบกับเหล็กปลอกแขนขาเข็มขัดรัดเอวรัดหน๎าท๎องข๎อเขํา  
และขาเทียมประกอบกับหนังเย็บหนังประกอบเบรสชนิดตํางๆหลํอแบบ 
ท าแขนเทียมขาเทียมเป็นต๎น 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา3ปีหรือ 
2. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น 

ที่มีความสัมพันธ์กับหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
 

 

110 
 

ชื่อต าแหน่ง ผู ช่วยช่างทั่วไป 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในฐานะผู๎ชํวยชํางในงานอยํางใดอยํางหนึ่ง 

หรือหลายอยําง ดังนี้ งานชํางยนต์ ชํางเครื่องกล ชํางเทคนิค ชํางไฟฟูา 
ชํางวิทยุ ชํางปรับซํอมเครื่องมือทดลอง ชํางเหล็ก ชํางกลึง ชํางหลํอ 
ชํางกลโรงงาน ชํางประปา ชํางบ ารุงรักษาในการปฏิบัติงาน เชํน  
ซํอม ติดต้ัง ปรับ แก๎ไข ประกอบ เครื่องจักรเครื่องกลตํางๆ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ หรือ 
3. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น 

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

๑ 
111 

 

ชื่อต าแหน่ง ผู ช่วยพยาบาล 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นเกี่ยวกับการให๎บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐาน 

แกํผู๎ปุวยทางรํางกายหรือจิต ตามแผนการพยาบาลที่ก าหนดไว๎ 
โดยปฏิบัติหน๎าที่อยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลายอยําง เชํน ให๎การปฐมพยาบาล 
เบื้องต๎น จัดเตรียม เก็บรักษาของ เครื่องใช๎ทุกชนิด ให๎อยูํในสภาพที่ใช๎การได๎ 
อยูํเสมอ สังเกตอาการ และศึกษาสาเหตุอาการผู๎ปุวย เพ่ือด าเนินการพยาบาล 
และการรายงานการเปลี่ยนแปลงของผู๎ปุวย ให๎การพยาบาลและให๎ยาทางปาก 
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย ช าระรํางกาย ปูอนอาหารและชํวยเหลือให๎ผู๎ปุวยได๎ 
รับประทานอาหารที่มีคุณคํา จัดท าความสะอาด บริเวณสิ่งแวดล๎อมผู๎ปุวย 
ให๎ความชํวยเหลือผู๎ปุวยอยํางใกล๎ชิด ให๎ความสะดวกแกํผู๎ปุวยและญาติผู๎ปุวย 
บันทึกอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติงานและรายงานอาการผู๎ปุวยหรือปฏิบัติงาน 
สํงเสริมสุขภาพอนามัยและการปูองกันโรค 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 
ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 3 ปี 

 
 

112 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานทั่วไป 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานที่ใช๎แรงงานทั่วไป ในการยก แบกเคลื่อนย๎าย สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ตํางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 

 
 

113 
 

ชื่อต าแหน่ง คนสวน 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บ ารุงรักษาต๎นไม๎ และไม๎ดอก ไม๎ประดับ  

ขยายพันธุ์ไม๎ ตกแตํงดูแลรักษาสวน และสนามหญ๎ารอบๆ  
บริเวณอาคารสิ่งปลูกสร๎างของทางราชการ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมายตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 

 
 

114 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานสถานที่ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในการเปิด-ปิดส านักงาน ท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ 

และทรัพย์สินของทางราชการ เดินหนังสือราชการในนักงานและนอกสถานที่ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
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115 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในการเฝูาสถานที่ราชการดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทาง 

ราชการและ ความเรียบร๎อยในบริเวณสถานที่ดังกลําว 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 

 
 

116 
 

ชื่อต าแหน่ง ผู ดูแลหมวดสถานที ่

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานที่ 

คนสวน พนักงานทั่วไป ต าแหนํงหนึ่งหรือหลายต าแหนํงซึ่งปฏิบัติงาน 
ในบริเวณเดียวกันโดยมีจ านวนรวมกันตั้งแต ํ10 คนข้ึนไป 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. ที่เคยด ารงต าแหนํงเดิม และด ารงต าแหนํงดังกลําว 

ของสํวนราชการมาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2.แตํงตั้งจากผู๎ที่เคยด ารงต าแหนํงพนักงานทั่วไป ระดับ 2 หรือ  

ต าแหนํงคนสวน ระดับ 2 หรือ ต าแหนํงพนักงานสถานที่ ระดับ 2 หรือ 
ต าแหนํงพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2และด ารงต าแหนํงดังกลําว 
ของสํวนราชการมาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 3 ปี 
 

 

117 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานรับรอง 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในการจัดตกแตํงสถานที่และจัดเลี้ยงอาหารทั้งใน 

และนอกสถานที่จัดเครื่องใช๎และเครื่องดื่มรับรองแขกชาวตํางประเทศ 
ในงานพิธีตํางๆ จัดชํอดอกไม๎หรือกระเช๎าดอกไม๎ส าหรับแขกหรือ 
บุคคลส าคัญชาวตํางประเทศเนื่องในโอกาสตํางๆ จัดซื้อและลงบัญชีพัสดุ 
เครื่องใช๎รับรองลงบัญชีคําอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนการควบคุมพนักงาน 
และอาหารที่ใช๎ส าหรับงานเลี้ยงที่สั่งมาจากภัตตาคารหรือโรงแรม 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
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118 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานเรือตรวจ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาเฝูาและท าความสะอาดและทาสีเรือรับใช๎ 

กิจกรรมทั้งปวงภายในเรือท่ีได๎รับมอบหมายตลอดจนอยูํเวรรักษาเรือ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถและความช านาญงานในหน๎าที่ 

และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

119 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานซ่อมเอกสาร 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในการซํอมเอกสารวารสารและหนังสือตํางๆที่ช ารุด 

ให๎คงสภาพเดิมตลอดจนดูแลรักษามิให๎ช ารุดเสียหายเบิก 
และเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ตํางๆ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 

 
 

120 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานขาย 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการให๎บริการในการค๎าขายของหน๎าร๎าน 

ดูแลร๎านและควบคุมบัญชีทะเบียนสินค๎า 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
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121 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานรหัส 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานขั้นต๎นเกี่ยวกับการลงรหัสข๎อมูล การเกิด การตาย 

เพ่ือน าไปประเมินผลโดยเครื่องจักรกลสถิติ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 

 
 

122 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานจัดท าข อมูลประมวลผล 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นเกี่ยวกับงานการจัดท าข๎อมูลประมวลผล เชํน เจาะบัตร 

ด๎วยเครื่องเจาะบัตรตัวเลขเพื่อใช๎กับเครื่องจักรท าสถิติและท าการบัญชี 
ตลอดจนเพื่อเข๎าบัตรสารบรรณตํางๆ บ ารุงรักษาและแก๎ไขข๎อขัดข๎อง 
เล็กๆน๎อยๆ ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต๎องและความแนํนอนของ 
แบบกรอกข๎อมูลหรือแบบส ารวจในงานวิจัยแปลงข๎อมูลเป็นเลขรหัส 
คัดลอกข๎อมูลหรือเลขรหัส เพ่ือการประมวลข๎อมูลด๎วยเครื่องจักร ปฏิบัติงาน 
ด๎านเขียนค าสั่งให๎เครื่องจักรประมวลผลการท างานที่คํอนข๎างยาก 
ภายใต๎การก ากับตรวจสอบโดยทั่วไป 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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123 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานสถิติ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นเกี่ยวกับการเก็บคัดลอกบันทึกรวบรวมข๎อมูลสถิติ 

บรรณาธิกรณ์ลงรหัสคัดลอกจ าลองเขียนแผนที่เก็บรักษารับ-สํงแบบข๎อมูล 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

124 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานวิทยุ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการควบคุมดูแลสถานีวิทยุคมนาคม 
2. ควบคุมการใช๎วิทยุคมนาคมภายในพื้นที่ให๎เป็นระเบียบใช๎ส าหรับ 

ติดตํอสื่อสารงานราชการในด๎านประสานงาน การบินออก  
ตรวจปราบปรามงานด๎านไฟปุาหรือใช๎ประโยชน์กรณีเกิดเหตุการณ์เรํงดํวน 

3. ปฏิบัติงานด๎านวิทยุสื่อสาร 
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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125 
 

ชื่อต าแหน่ง ผู สอนคนพิการ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นเกี่ยวกับการสาธิตแนะแนวจัดกิจกรรมกลุํมสอนวิชาชีพตํางๆ 

แกํคนพิการเชํนการท าอาหารการชํางงานฝีมืองานศิลปะหัตถกรรม 
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

126 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานผู ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการชํวยเหลือแพทย์และพยาบาลในการ 

ตรวจรักษาพยาบาล เชํน เรียกคนไข๎พบแพทย์ เตรียมถุงมือ  
เครื่องมือเครื่องใช๎ นึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือฯลฯ ชํวยแพทย์ 
และพยาบาลในการตรวจโรค เชํน วัดน้ าหนักความสูงอุณหภูมิ 
ชีพจรความดันโลหิตชํวยในการปฐมพยาบาลท าแผลเช็ดตัวคนไข๎ 
ชํวยเหลือในการตรวจพิสูจน์ศพ 

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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127 
 

ชื่อต าแหน่ง ผู ช่วยเภสัชกร 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในฐานะผู๎ชํวยเภสัชกรโดยปฏิบัติหน๎าที่อยํางใด 

อยํางหนึ่งหรือหลายอยําง เชํน จัดจํายและจ าหนํายยาให๎กับคนไข๎ 
จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผสมและปรุงยา ชํวยเภสัชกร 
ผสมและปรุงยา ด าเนินการตามข้ันตอนหรือกระบวนการในการจัดหา 
จัดซื้อและเบิกยาจากต๎นสังกัด ตรวจรับยา ตรวจสอบเกี่ยวกับการหมด 
อายุของยาในสต๏อก จัดท าบัญชีและทะเบียนการเบิกจํายยา 
และเวชภัณฑ์ตํางๆ ตรวจสอบจ านวนยาและเวชภัณฑ์ในสต๏อกวําถูกต๎อง 
ตรงกับจ านวนในทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจํายหรือไมํ จัดท าสถิติผลงาน 
และรายงานประจ าเดือนประจ าปีของหนํวยงานเภสัชกรรมที่สังกัด เป็นต๎น  
และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

128 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานห องเฝือก 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการท าการเข๎าเฝือกตัดเฝือกผู๎ปุวยฉายเอ็กซเรย์ 
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความรู๎ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
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129 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการเจาะโลหิตตรวจและชํวยวิเคราะห์ 

หาเชื้อโรค เชํน เชื้อมาลาเรีย เชื้อโรคเท๎าช๎าง เชื้อพยาธิชนิดตํางๆ  
ตรวจสอบฟิล์มโลหิตซ้ าเพื่อการควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยโรค 
ของหนํวยปฏิบัติจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานจัดเตรียมวัสดุ 
ที่ใช๎ในการเจาะตรวจตลอดจนดูแลบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ 

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

130 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานประจ าห อง 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการรับใบสั่งแพทย์จากคนไข๎เพ่ือจัดเตรียม 

แบบฟอร์มในการตรวจทางรังสี ค๎นหาติดตามประวัติคนไข๎ 
หรือผลการตรวจทางรังสีแนะน าคนไข๎ในการจะเข๎าตรวจทางรังสี 
เกี่ยวกับหลักฐานตํางๆ 

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความรู๎ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 

 
 

131 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานหอผู ป่วย 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นที่หอผู๎ปุวยโดยเก็บสํงเลือดหนํวยO.P.D.ลงทะเบียนผู๎ปุวยใหมํ 

ท าบัตรตรวจโรคกรอกประวัติการรักษาพยาบาลจดชื่อแพทย์และพยาบาล
เจ๎าหน๎าที่เวรประจ าห๎องแพทย์เวรรวบรวมสถิติผู๎ปุวยที่มารับการตรวจและรักษา 

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

132 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะน าโรค 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการควบคุมพาหะน าโรคด๎วยวิธีการตํางๆ ส ารวจยุงพาหะ 

เชื้อไข๎มาลาเรีย ยุงลายและแหลํงของลูกน้ าในท๎องที่ท่ีมีการแพรํเชื้อ 
ประเมินความชุกชุมหาข๎อมูลทางระบาดวิทยา พํนน้ ายาตํางๆที่ใช๎ฆํายุงปรับปรุง 
และจัดท าข๎อมูลแผนที่หมูํบ๎านจัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน 

2. ดูแลบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ตํางๆ 
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

133 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานระบาดวิทยา 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการส ารวจแหลํงแพรํเชื้อไข๎มาลาเรียในท๎องที่ 

และหาข๎อมูลทางระบาดวิทยา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความรู๎ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
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134 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานกายภาพบ าบัด 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการชํวยผู๎ปุวยที่ทุพพลภาพโดยการฝึกหัด 

ให๎ชํวยตัวเอง โดยใช๎เครื่องชํวยหรือชํวยตัวเอง เพ่ือฟ้ืนฟูปูองกัน 
ปรับปรุงแก๎ไขสมรรถภาพของรํางกายที่เสื่อมหรือพิการให๎กลับคืนดี 
ทั้งทางรูปและทางหน๎าที่ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

135 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานอาชีวบ าบัด 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในงานอาชีวบ าบัดผู๎ปุวยเชํนสอนหรือฝึกหัด 

การใช๎เครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือหัดอาชีพตํางๆ 
2. ซํอมแซมดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช๎อุปกรณ์ตํางๆในการปฏิบัติงาน 
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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136 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานการเกษตร 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
ปฏิบัติงานชั้นต๎นเกี่ยวกับงานการเกษตรอยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลายอยําง เชํน 

1. ชํวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิเคราะห์ค๎นคว๎าทดลองด๎านการเกษตร 
เชํน การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ การปรับปรุงวิธี การผลิต 
การใช๎ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิต การเกษตร การปูองกันก าจัดศัตรูพืช เป็นต๎น 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการน าเข๎า การสํงออก การน าผํานของพืช 
ผลผลิตจากพืชและวัสดุการเกษตร 

3. ชํวยตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตรให๎เป็นไปตามกฎหมายเพื่อออกใบอนุญาต 
4. ชํวยอบรมแนะน าเกษตรกร เพ่ือสํงเสริมและเผยแพรํงานด๎านเกษตร 

รวมทั้งให๎ค าปรึกษาแนะน าแกํเจ๎าหน๎าที่ระดับรองลงมา 
5. ชํวยติดตํอประสานงานติดตามประเมินผล ตลอดจนแก๎ปัญหาเบื้องต๎น 

ในการปฏิบัติงานในหนํวยงานที่รับผิดชอบ 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
 

 

137 
 

ชื่อต าแหน่ง พนักงานห องปฏิบัติการ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการชํวยเหลือและให๎บริการเก่ียวกับการทดลอง 

ในห๎องปฏิบัติการ ตลอดจนล๎างท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช๎อุปกรณ์ 
ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องแก๎วภาชนะตํางๆที่ใช๎ในการตรวจทางห๎องปฏิบัติการ 
รวมทั้งเก็บรักษาบ ารุงซํอมแซม 

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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ชื่อต าแหน่ง พนักงานสุขภาพชุมชน 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการชํวยเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข บริหารด๎านรักษา 

พยาบาลเบื้องต๎นแกํประชาชนในหมูํบ๎านเขตรับผิดชอบ เชํน บริการ 
เสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันโรคตํางๆด๎านสุขาภิบาล สิ่งแวดล๎อมบริการอนามัย 
แมํและเด็ก วางแผนครอบครัว โภชนาการ เป็นต๎น ปฏิบัติงานเป็นพี่เลี้ยง 
แนะน า  อสม. พสส. ในหมูํบ๎านเขตรับผิดชอบ 

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎อํานออกเขียนได๎พูดภาษาไทยและภาษาชาวเขาแตํละเผํา  

หรือหลายเผําซึ่งได๎รับใบรับรองจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต๎นหรือเทียบเทํา  

และได๎รับวุฒิบัตรหลักสูตรพนักงานสุขภาพชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข 
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ชื่อต าแหน่ง พนักงานเยี่ยมบ าน 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการส ารวจและติดตามผู๎ปุวยให๎มารับการรักษา 
2. เยี่ยมบ๎านสตรีในภาวะเจริญพันธุ์การตั้งครรภ์และระยะเวลาหนึ่งเดือน 

หลังการคลอดบุตรติดตามผลผู๎ที่รับบริการวางแผนครอบครัวทั้งรายใหมํ 
และรายเกําจัดเก็บและรวบรวมรายงานตํางๆในเขตชนบท 

3. เยี่ยมบ๎านประชาชนในท๎องที่เพ่ือซักถามข๎อมูลตํางๆเพ่ือทราบถึงสาเหตุ 
ของไข๎มาลาเรีย 

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความรู๎ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน๎าที่ 
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ชื่อต าแหน่ง นายท ายเรือ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ถือท๎ายเรือและควบคุมเครื่องจักรเรือกลล าน้ าซึ่งมีขนาดไมํเกิน3ตันกรอสส์ 
2. ดูแลความเรียบร๎อยภายในเรือเก่ียวกับระบบการถือท๎ายรักษาความสะอาด 

เครื่องมือเครื่องใช๎อยูํในสภาพใช๎การได๎ดูแลความสะอาดตัวเรือและสิ่งของ 
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน๎าที่ และ 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรนายท๎ายเรือกลล าน้ าในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ 

กับงานในหน๎าที่ความรับผิดชอบหรือ 
3. ได๎รับประกาศนียบัตรคนใช๎เครื่องจักรยนต์ระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ 

กับลักษณะงานในหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
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ชื่อต าแหน่ง พนักงานกู ภัย 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการกู๎ภัยและดับเพลิงบริเวณทําอากาศยาน 

และเขตรับผิดชอบเพื่อให๎เป็นไปตามหลักวิธีการและมาตรฐาน 
ขององค์การการบินพลเรือนระหวํางประเทศ ชํวยชีวิตและ 
ปฐมพยาบาลผู๎ประสบภัย จัดท าและซักซ๎อมแผนรองรับการดับเพลิง 
และก๎ูภัยอากาศยานศึกษาโครงสร๎างพ้ืนฐานของอากาศยานทุกแบบ 

2. ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช๎อุปกรณ์ในการท างานให๎อยูํในสภาพใช๎การได๎ดีเสมอ 
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. ผู๎มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 8 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทํา 

ในสาขาวิชาที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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ชื่อต าแหน่ง พนักงานจัดการหอพัก 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการก ากับดูแลความเรียบร๎อยของหอพัก 

และให๎ความสะดวกแกํนักศึกษาและผู๎เข๎ารับการอบรมในหลักสูตรตํางๆ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความรู๎ความสามารถและความช านาญงาน ในหน๎าที่ 
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ชื่อต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการขับรถยนต์บ ารุงรักษาท าความสะอาด 

รถยนต์และแก๎ไขข๎อขัดข๎องเล็กๆน๎อยๆในการใช๎รถดังกลําว 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
ขับรถยนต ์/ ขับรถจักรยานยนต์มีความรู๎ความสามารถและความช านาญงาน 
ในหน๎าที่และได๎รับใบอนุญาตขับรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ตามกฎหมาย 
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ชื่อต าแหน่ง ช่างเขียนแบบ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานด๎านการเขียนแบบในเบื้องต๎นโดยการเขียนแบบและคัดลอก 

แบบตํางๆ เชํน แบบพ้ืนราบและแบบแสดงระดับของทางแบบแปลนและ 
รูปด๎านข๎างของอาคารแผนที่แสดงเส๎นทางแนวทางแสดงภูมิประเทศ 
รวมทั้งเขียนตัวอักษร เป็นต๎น 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. ผู๎มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่หรือ 
3. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ 

กับหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
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ชื่อต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในฐานะชํางชั้นต๎นภายใต๎การก ากับดูแลในการชํวยติดตั้ง 

ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บ ารุงรักษา ซํอมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช๎ 
ที่เก่ียวกับไฟฟูา เบิกจําย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช๎และวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ใช๎ในการปฏิบัติงานรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับงานในหนํวยงาน 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่ และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ  
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ หรือ 
3. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น 

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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ชื่อต าแหน่ง ช่างอิเลคทรอนิคส์ 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในฐานะชํางที่มีลักษณะงานซึ่งต๎องใช๎ความรู๎ทักษะ 

และความช านาญในการใช๎ควบคุมและแก๎ไขซํอมแซม รวมทั้งบ ารุงรักษา 
เครื่องอิเลคโทรนิคส์ตํางๆ  เชํน  เครื่องเรดาห์ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่ และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ หรือ 
3. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น 

ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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ชื่อต าแหน่ง ช่างก่อสร าง 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในฐานะชํางชั้นต๎นในงานชํางกํอสร๎างอยํางใดอยํางหนึ่ง 

หรือหลายอยําง เชํน ชํวยออกแบบควบคุมการกํอสร๎างและบ ารุงรักษา 
ชํวยวางโครงการกํอสร๎างตรวจสอบงานกํอสร๎างตํางๆ เชํน ทางสะพาน 
ทํอระบายน้ า ชํองน้ าอาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคาร ชลประทาน อาคาร 
การประปา ทําเทียบเรือ สนามบินและสิ่งกํอสร๎างอ่ืนๆ และปฏิบัติงาน 
ส ารวจตํางๆเกี่ยวกับงานกํอสร๎าง 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่หรือ 
3. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ 

กับหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
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ชื่อต าแหน่ง ผู ช่วยช่างไม  

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู๎ชํวยชั้นต๎นในการชํวยซํอมแซมสิ่งกํอสร๎างที่ท าด๎วยไม๎ 

และครุภัณฑ์ส านักงานประเภทตํางๆที่ท าด๎วยไม๎หรือวัตถุอื่นท่ีใช๎แทนไม๎ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 3 ปี หรือ 
2. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ 

กับหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
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ชื่อต าแหน่ง ช่างไม  

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการสร๎างซํอมและประกอบครุภัณฑ์ 

หรือสิ่งกํอสร๎างตํางๆท่ีท าด๎วยไม๎หรือวัสดุอื่นใดที่ใช๎ไม๎แทน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 3 ปี หรือ 
2. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มี 

ความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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ชื่อต าแหน่ง ช่างปูน 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการสร๎างซํอมประกอบครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎างตํางๆ 

ที่เก่ียวกับปูนและคอนกรีตกํออิฐฉาบปูนผสมปูนปูกระเบื้องซํอมแซมอาคาร 
เกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 3 ปี หรือ 
2.เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ 

กับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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ชื่อต าแหน่ง ช่างสี 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานชั้นต๎นในการเตรียมผิวผสมพํนหรือทาสีลงบนสิ่งของตํางๆ 

เชํน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ ์ตัวถังรถยนต์ โต๏ะเก๎าอ้ี เป็นต๎น 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 3 ปี หรือ 
2. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้น 

ที่มีความสัมพันธ์กับหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
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ชื่อต าแหน่ง ช่างเชื่อม 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในฐานะชํางชั้นต๎นภายใต๎การก ากับดูแลเกี่ยวกับงานเชื่อม 

เชํน การเชื่อมประสานและตัดโลหะด๎วยก๏าซและไฟฟูาและซํอมอุปกรณ์ 
เครื่องจักรกลตํางๆให๎อยูํในสภาพเรียบร๎อยใช๎งานได๎ 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่หรือ 
3. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ 

กับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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ชื่อต าแหน่ง ช่างซ่อมบ ารุง 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในฐานะชํางชั้นต๎นในการซํอมแซม ปรับแตํง ดัดแปลง  

ประกอบติดตั้งและบ ารุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์และอุปกรณ์ตํางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 3 ปี หรือ 
2. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ 

กับหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
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ชื่อต าแหน่ง ช่างระบบน้ า 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในฐานะชํางชั้นต๎นเกี่ยวกับงานระบบน้ า เชํน สร๎างซํอม 

ติดตั้งอุปกรณ์เก่ียวกับการประปา ปฏิบัติการเก่ียวกับการตรวจสอบ 
และวางทํอประสานซํอมแซมระบบน้ าดีและน้ าเสียเป็นต๎น 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่ หรือ 
3. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ 

กับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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ชื่อต าแหน่ง ช่างประปา 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในฐานะชํางชั้นต๎นในงานประปา เชํน การวางทํอและติดตั้ง 

ประปา ซํอมและติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ควบคุมเครื่องผลิตน้ าประปา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

ในหน๎าที่และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 5 ปี หรือ 
2. ได๎รับวุฒิไมํต่ ากวําประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทําในสาขาวิชา 

ที่เก่ียวข๎องกับลักษณะงานในหน๎าที่หรือ 
3. เป็นผู๎ผํานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์ 

กับลักษณะงานในหน๎าที่ 
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ชื่อต าแหน่ง ผู ช่วยแพทย์แผนไทย 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์ 

โดยปฏิบัติหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
1.1 ดูแลอุปกรณ์ที่ใช๎ประกอบการนวดไทยให๎อยูํในสภาพที่ใช๎การได๎อยูํเสมอ  
1.2 ชํวยแพทย์แผนไทยตรวจวินิจฉัยทางการนวดไทย และหัตถการอื่นๆ 

ที่เก่ียวข๎อง 
1.3 ชํวยแพทย์แผนไทยปฏิบัติการบ าบัดรักษาผู๎ปุวยด๎วยการนวดไทย 

เพ่ือบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ สํงเสริมและปูองกันโรค 

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
1. มีความรู๎ความสามารถและความช านาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/ 

แผนไทยประยุกต์อยํางเหมาะสมแกํการปฏิบัติงานในหน๎าที่ และ 
2. ได๎รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต๎นหรือเทียบเทํา และ 
3. ได๎รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู๎ชํวยแพทย์แผนไทย 

330/372 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา ซึ่งผํานการรับรองหลักสูตร 
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ชื่อต าแหน่ง เจ าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 

 
   

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
ได๎รับประกาศนียบัตรพนักงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 
ไมํน๎อยกวํา 2 ปี ตํอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอยํางอ่ืน 
ที่เทียบได๎ไมํต่ ากวํานี้ 
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ชื่อต าแหน่ง แม่บ าน 

 
   

หน๎าที่โดยยํอ 
1. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการท าความสะอาดภายในและภายนอก 

ส านักงาน รวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล๎อมของส านักงานให๎สะอาดสวยงาม 
เป็นระเบียบเรียบร๎อย จัดท าทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใช๎ห๎องประชุม  
จัดบริการอาหารวํางอาหารระหวํางการประชุม ชํวยเหลือดูแลความเรียบร๎อย 
ของระบบตํางๆ เชํน ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟเครื่องปรับอากาศ เป็นต๎น  
ประสานรับ-สํงหนังสือในงานที่เก่ียวข๎อง 

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนํง 
มีความรู๎ความสามารถและความช านาญงานในหน๎าที่ 
และเคยปฏิบัติงานด๎านนี้มาแล๎วเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 3 ปี 
 

 


