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ข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน) 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้
คุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้บุคคลที่มีคุณสมบัติได้รับการรับรองความรู้  ความสามารถ  และทักษะตามมาตรฐานอาชีพ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพย่ิงขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๑  วรรคสอง  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
(องค์การมหาชน)  พ .ศ .  ๒๕๕๔  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
ในการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  จึงออกข้อบังคับเก่ียวกับหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพไว้  ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๕ ในสาขาวิชาชีพก่อสร้าง  มีลักษณะงานในสาขา  ประกอบด้วย  สาขาการเขียนแบบ
และการประมาณราคา  สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร  สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร  
และสาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์  โดยมีลักษณะงาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๑  ชั้น  ๒  ชั้น  ๓  
ชั้น  ๔  และชั้น  ๕  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 

 (๑.๑) อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม   
 (๑.๒) อาชีพช่างเขียนแบบโครงสร้าง   
 (๑.๓) อาชีพช่างเขียนแบบงานไฟฟา้  และสื่อสาร   
 (๑.๔) อาชีพช่างเขียนแบบงานเคร่ืองกล 
(๒) สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  และชั้น  ๔  

ในอาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๒.๑) อาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล   
 (๒.๒) อาชีพช่างติดตั้งเคร่ืองสุขภัณฑ์   
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(๓) สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๑  ชั้น  ๒  ชั้น  ๓
และชั้น  ๔  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 

 (๓.๑) อาชีพช่างสํารวจเพื่องานก่อสร้าง   
 (๓.๒) อาชีพช่างก่ออิฐ   
 (๓.๓) อาชีพช่างสร้างและติดตั้งไม้โครงสร้าง   
 (๓.๔) อาชีพช่างฉาบปูน   
 (๓.๕) อาชีพช่างแบบหล่อคอนกรีต   
 (๓.๖) อาชีพช่างเหล็กเสริมคอนกรีต   
 (๓.๗) อาชีพช่างประกอบและติดตั้งเหล็กโครงสร้าง   
 (๓.๘) อาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสําเร็จรูป   
(๔) สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  และชั้น  ๔  ในอาชีพ

ดังต่อไปนี้ 
 (๔.๑) อาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา   
 (๔.๒) อาชีพช่างมุงหลังคา   
 (๔.๓) อาชีพช่างปูบาทวิถี   
 (๔.๔) อาชีพช่างปูกระเบ้ือง   
 (๔.๕) อาชีพช่างปูพื้นหินธรรมชาติ   
 (๔.๖) อาชีพช่างทําพื้นหินขัด   
 (๔.๗) อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง 
(๕) สาขางานผู้ควบคุมการก่อสร้าง  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๔  และชั้น  ๕  ในอาชีพ

ดังต่อไปนี้ 
 (๕.๑) อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง  (อาคารพักอาศัย)” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๗ ในสาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม  มีลักษณะงานในสาขา  ประกอบด้วย  

สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเครื่องจักรกล  สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและ  
ปิโตรเคมีคอล  และสาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก  
โดยมีลักษณะงาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมโครงสร้างและเครื่องจักรกล  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  
ชั้น  ๔  และชั้น  ๕  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 

 (๑.๑) อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ   
 (๑.๒) อาชีพช่างเชื่อมทิก 
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 (๑.๓) อาชีพช่างเชื่อมแม็ก   
 (๑.๔) อาชีพช่างเชื่อมมิก   
 (๑.๕) อาชีพช่างเชื่อมฟล๊ักซ์คอร์   
 (๑.๖) อาชีพผู้ชํานาญการเชื่อม 
 (๑.๗) อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อม 
(๒) สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  

ชั้น  ๔  และชั้น  ๕  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๒.๑) อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ   
 (๒.๒) อาชีพช่างเชื่อมทิก 
 (๒.๓) อาชีพช่างเชื่อมแม็ก   
 (๒.๔) อาชีพช่างเชื่อมฟล๊ักซ์คอร์   
 (๒.๕) อาชีพผู้ชํานาญการเชื่อม 
 (๒.๖) อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อม 
(๓) สาขาอุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก  

ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  และชั้น  ๕  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๓.๑) อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ   
 (๓.๒) อาชีพช่างเชื่อมทิก   
 (๓.๓) อาชีพช่างเชื่อมแม็ก   
 (๓.๔) อาชีพช่างเชื่อมมิก   
 (๓.๕) อาชีพช่างเชื่อมฟล๊ักซ์คอร์   
 (๓.๖) อาชพีผู้ชํานาญการเชื่อม   
 (๓.๗) อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อม” 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของข้อ  ๘  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) สาขาการให้บริการทางด้านกีฬา  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๓  ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  ชั้น  ๖  และ
ชั้น  ๗  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 

 (๑.๑) อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย   
 (๑.๒) อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  

(องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไข
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เพิ่มเติมโดยข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
การให้คุณวุฒิวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) สาขาอุตสาหกรรมอาหาร  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๔  ชั้น  ๕  และชั้น  ๖  ในอาชีพ
ดังต่อไปนี้ 

 (๑.๑) อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร   
 (๒.๒) อาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร  (ด้านความปลอดภัยอาหาร) 
(๒) สาขาการแปรรูปนม  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  และชั้น  ๖  ในอาชีพ

ดังต่อไปนี้ 
 (๒.๑) อาชีพนักผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปนม   
 (๒.๒) อาชีพนักประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปนม   
 (๒.๓) อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนม   
 (๒.๔) อาชีพนักซ่อมบํารุงผลิตภัณฑ์แปรรูปนม 
 (๒.๕) อาชีพนักบริหารอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปนม”  
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๓  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๓ ในสาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล  มีลักษณะงานในสาขา
ประกอบด้วย  สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ  และสาขาการแปล  ล่ามและล่ามภาษามือ  โดยมีลักษณะงาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๓  ชั้น  ๔  และชั้น  ๕  ในอาชีพ
ดังต่อไปนี้ 

 (๑.๑) อาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 (๑.๒) อาชีพผู้สอนภาษาจีน 
 (๑.๓) อาชีพผู้สอนภาษาลาว 
 (๑.๔) อาชีพผู้สอนภาษาพม่า 
 (๑.๕) อาชีพผู้สอนภาษามาเลย์ 
 (๑.๖) อาชีพผู้สอนภาษาอินโดนีเซีย 
 (๑.๗) อาชีพผู้สอนภาษาเวียดนาม 
 (๑.๘) อาชีพผู้สอนภาษาญี่ปุ่น 
 (๑.๙) อาชีพผู้สอนภาษาเกาหลี 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๒) สาขาการแปล  ล่ามและล่ามภาษามือ  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๑  ชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  
ชั้น  ๕  ชั้น  ๖  และชั้น  ๗  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 

 (๒.๑) อาชีพนักแปลเอกสาร   
 (๒.๒) อาชีพนักแปลวรรณกรรมและบันเทิงคดี 
 (๒.๓) อาชีพบรรณาธิการงานแปล 
 (๒.๔) อาชีพบริหารธุรกิจการแปล 
 (๒.๕) อาชีพนักแปลภาษามือเป็นเอกสาร 
 (๒.๖) อาชีพล่ามแปลภาษา  (ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเกาหลี) 
 (๒.๗) อาชีพล่ามภาษามือ   
 (๒.๘) อาชีพบริหารธุรกิจล่ามภาษามือ” 
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๕  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๕ ในสาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๑  ชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  

ชั้น  ๕  และชั้น  ๖  โดยมีอาชีพดงัต่อไปนี้ 
(๑) อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า   
(๒) อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเคร่ืองหนัง   
(๓) อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย” 
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใชค้วามต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๑๖ ในสาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์  มีลักษณะงานในสาขา  ประกอบด้วย  

สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โดยมีลักษณะงานดังต่อไปนี้ 
(๑) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๔  ชั้น  ๕  ชั้น  ๖  และ

ชั้น  ๗  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๑.๑) อาชีพนักออกแบบของเล่น   
 (๑.๒) อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์   
 (๑.๓) อาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์   
 (๑.๔) อาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์   
 (๑.๕) อาชีพนักออกแบบไลฟ์สไตร์โปรดักส์   
 (๑.๖) อาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง   
 (๑.๗) อาชีพนักออกแบบรองเท้า   
 (๑.๘) อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม”   



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของข้อ  ๑๗  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔) สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  และชั้น  ๕  
ในอาชีพดังต่อไปนี้ 

 (๔.๑) อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว 
 (๔.๒) อาชีพผู้ปลูกข้าว 
 (๔.๓) อาชีพผู้ดูแลรักษาข้าว 
 (๔.๔) อาชีพผู้เก็บเก่ียวข้าว 
 (๔.๕) อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย 
 (๔.๖) อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย 
 (๔.๗) อาชีพผู้ปลูกอ้อย 
 (๔.๘) อาชีพผู้ดูแลรักษาอ้อย 
 (๔.๙) อาชีพผู้เก็บเก่ียวอ้อย 
 (๔.๑๐) อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย” 
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๐  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๒๐ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเคร่ืองเคลือบ  มีลักษณะงานในสาขา  

ประกอบด้วย  สาขางานผลิตกระเบ้ืองเซรามิก  สาขางานผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก  สาขางานผลิตเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร
เซรามิก  และสาขางานผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก  โดยมีลักษณะงานดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขางานผลิตกระเบื้องเซรามิก  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  และ
ชั้น  ๖  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 

 (๑.๑) อาชีพผู้ปฏิบัติงานข้ึนรูปชิ้นงานกระเบ้ืองเซรามิก 
 (๑.๒) อาชีพผู้ปฏิบัติงานเคลือบและตกแต่งชิ้นงานกระเบ้ืองเซรามิก   
 (๑.๓) อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์กระเบ้ืองเซรามิก   
 (๑.๔) อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตกระเบื้องเซรามิก   
 (๑.๕) อาชีพผู้ปฏิบัติงานเผาชิ้นงานกระเบ้ืองเซรามิก 
 (๑.๖) อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์กระเบ้ืองเซามิก 
 (๑.๗) อาชีพนักพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบ้ืองเซรามิกต้นแบบ   
 (๑.๘) อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบ  อุปกรณ์  สําหรับผลิตกระเบื้องเซรามิก 
 (๑.๙) อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมกระเบ้ืองเซรามิก 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๒) สาขางานผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  และ
ชั้น  ๖  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 

 (๒.๑) อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก   
 (๒.๒) อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก 
 (๒.๓) อาชีพผู้ปฏิบัติงานตกแต่งและเคลือบสุขภัณฑ์เซรามิก 
 (๒.๔) อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
 (๒.๕) อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 (๒.๖) อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตาเผาสุขภัณฑ์เซรามิก 
 (๒.๗) อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุสุขภัณฑ์เซรามิก 
 (๒.๘) อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบสําหรับสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์เซรามิก   
 (๒.๙) อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์เซรามิก 
(๓) สาขางานผลิตเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๑  ชั้น  ๒  ชั้น  ๓  

ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  และชั้น  ๖  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๓.๑) อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตรียมวัตถดุิบสําหรับผลิตชิ้นงานเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร   
 (๓.๒) อาชีพผู้ปฏิบัติงานหล่อขึ้นรูปและอบแห้งชิ้นงานเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร   
 (๓.๓) อาชีพผู้ปฏิบัติงานข้ึนรูปชิ้นงานเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารด้วยเคร่ืองจักร   
 (๓.๔) อาชีพผู้ปฏิบัติงานตกแต่งและเคลือบชิ้นงานเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร 
 (๓.๕) อาชีพผู้ควบคุมการเผาชิ้นงานเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร 
 (๓.๖) อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้บนโตะ๊อาหาร   
 (๓.๗) อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร 
 (๓.๘) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร   
 (๓.๙) อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบสําหรับผลิตชิ้นงานเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร 
 (๓.๑๐) อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก 
(๔) สาขางานผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  

และชั้น  ๖  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๔.๑) อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบสําหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 
 (๔.๒) อาชีพผู้ปฏิบัติงานข้ึนรูปสําหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 
 (๔.๓) อาชีพผู้ปฏิบัติงานตกแต่งและเคลือบชิ้นงานสําหรับผลิตลกูถ้วยไฟฟ้า   
 (๔.๔) อาชีพผู้ปฏิบัติงานประกอบสําหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 
 (๔.๕) อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 
 (๔.๖) อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตาเผาสําหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 
 (๔.๗) อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์สําหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (๔.๘) อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบสําหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 
 (๔.๙) อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้า 
 (๔.๑๐) อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก” 
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๑  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ ๒๑ ในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และดิจิทัลคอนเทนต์  
มีลักษณะงานในสาขา  ประกอบด้วย  สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม  (Telecommunication)  
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์  (Software  and  Applications)  สาขาฮาร์ดแวร์  (Hardware)  
สาขาแอนิเมชัน  (Animation)  สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย  (Network  and  Security)  
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  (Project  Management)  และสาขาอีเลิร์นนิง  (E - Learning)  
โดยมีลกัษณะงานดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขาการส่ือสารโทรคมนาคม  (Telecommunication)  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  
ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  ชั้น  ๖  และชั้น  ๗  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 

 (๑.๑) อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ 
 (๑.๒) อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ - ส่งคลื่นวิทยุสําหรับ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 (๑.๓) อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนําแสง 
 (๑.๔) อาชีพผู้ควบคุมระบบเครือข่าย 
 (๑.๕) อาชีพนักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ 
 (๑.๖) อาชีพนักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ - ส่งคลื่นวิทยุสําหรับ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 (๑.๗) อาชีพช่างควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม 
 (๑.๘) อาชีพนักเทคโนโลยีควบคุมโครงข่ายหลักโทรคมนาคม 
 (๑.๙) อาชีพช่างรับสัญญาญผ่านดาวเทียม 
 (๑.๑๐) อาชีพนักเทคโนโลยีด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม 
(๒) สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์  (Software  and  Applications)  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ

ชั้น  ๑  ชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  ชั้น  ๖  และชั้น  ๗  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๒.๑) อาชีพนักทดสอบระบบ 
 (๒.๒) อาชีพนักพัฒนาระบบ 
 (๒.๓) อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 
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 (๒.๔) อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
 (๒.๕) อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ 
 (๒.๖) อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 
 (๒.๗) อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 
 (๒.๘) อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 (๒.๙) อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง   
 (๒.๑๐) อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ 
(๓) สาขาฮาร์ดแวร์  (Hardware)  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  ชั้น  ๖  

และชั้น  ๗  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๓.๑) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที 
 (๓.๒) อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีที   
 (๓.๓) อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที 
 (๓.๔) อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 
 (๓.๕) อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 
 (๓.๖) อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสําหรับธุรกิจขนาดย่อม  (SMEs) 
(๔) สาขาแอนิเมชัน  (Animation)  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  ชั้น  ๖  

และชั้น  ๗  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๔.๑) อาชีพนักออกแบบโครงเร่ืองแอนิเมชัน 
 (๔.๒) อาชีพนักทัศนศิลป์ 
 (๔.๓) อาชีพนักเขียนสตอร่ีบอร์ด 
 (๔.๔) อาชีพนักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน 
 (๔.๕) อาชีพนักสร้างภาพแอนิเมชัน 
 (๔.๖) อาชีพช่างตัดต่อแอนิเมชัน 
 (๔.๗) อาชีพช่างออกแบบเสียงแอนิเมชนั 
 (๔.๘) อาชีพนักบริหารโครงการ 
(๕) สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย  (Network  and  Security)  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๓  

ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  ชั้น  ๖  และชั้น  ๗  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๕.๑) อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 
 (๕.๒) อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 (๕.๓) อาชีพนักบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
 (๕.๔) อาชีพนักจัดการความม่ันคงระบบสารสนเทศ 
 (๕.๕) อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย 
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(๖) สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  (Project  Management)  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๓  
ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  ชั้น  ๖  และชั้น  ๗  ในอาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 

(๗) สาขาอีเลิร์นนิง  (ELearning)  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๓  ชั้น  ๔  และชั้น  ๕  ในอาชีพ
ดังต่อไปนี้ 

 (๗.๑) นักออกแบบเนื้อหา 
 (๗.๒) นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
 (๗.๓) นักพัฒนาคอร์สแวร์”   
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๓  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๒๓ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  และชั้น  ๔  โดยมีอาชีพ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาชีพพนักงานขาย 
(๒) อาชีพนักบริหารร้านค้า   
(๓) อาชีพนักป้องกันความสูญเสีย”   
ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๐  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๓๐ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๓  ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  

ชั้น  ๖  และชั้น  ๗  โดยมีอาชีพดังต่อไปนี้ 
(๑) อาชีพนักเขียน 
(๒) อาชีพนักแปล 
(๓) อาชีพนักออกแบบภาพประกอบหนังสือและสิ่งพิมพ์ 
(๔) อาชีพบรรณาธิการ 
(๕) อาชีพนักออกแบบกราฟิกหนังสือและสิ่งพิมพ์ 
(๖) อาชีพนักพิสูจน์อักษร” 
ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๑  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๑ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  มีลักษณะงานในสาขา  ประกอบด้วย  
สาขาพัฒนาโครงการ  สาขาบริหารโครงการ  สาขาการขายและการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์  
และสาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์  โดยมีลักษณะงานดังต่อไปนี้ 
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(๑) สาขาพัฒนาโครงการ  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๓  ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  และชั้น  ๖  
ในอาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ 

(๒) สาขาการบริหารโครงการ  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๔  ชั้น  ๕  และชั้น  ๖  ในอาชีพ
ดังต่อไปนี้  

 (๒.๑) อาชีพผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 (๒.๒) อาชีพผู้สํารวจปริมาณและราคางานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 (๒.๓) อาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 (๒.๔) อาชีพนักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์   
 (๒.๕) อาชีพนักจัดการความปลอดภัยงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
(๓) สาขาการขายและการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๓  ชั้น  ๔  

ชั้น  ๕  และชั้น  ๖  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๓.๑) อาชีพนักขายโครงการอสังหาริมทรัพย์   
 (๓.๒) อาชีพนักจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์โครงการอสังหาริมทรัพย์   
 (๓.๓) อาชีพนักการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
(๔) สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๑  ชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  

ชั้น  ๖  และชั้น  ๗  ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” 
ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๓  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๓๓ ในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๓  ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  และ

ชั้น  ๖  โดยมีอาชีพดังต่อไปนี้ 
(๑) อาชีพนักบริหารงานบุคคล   
(๒) อาชีพนักบริหารงานบุคคล  (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร)   
(๓) อาชีพนักบริหารงานบุคคล  (บริหารค่าตอบแทน)   
(๔) อาชีพนักบริหารงานบุคคล  (พนักงานสัมพันธ์)   
(๕) อาชีพนักบริหารงานบุคคล  (เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
(๖) อาชีพนักบริหารงานบุคคล  (วางแผนอัตรากําลัง)   
(๗) อาชีพนักบริหารงานบุคคล  (บริหารผลงาน)   
(๘) อาชีพนักบริหารงานบุคคล  (บริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ) 
(๙) อาชีพนักบริหารงานบุคคล  (พัฒนาองค์การ)” 
ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๔  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
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สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ ๓๔ ในสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  ชั้น  ๖  
และชั้น  ๗  โดยมีอาชีพดังต่อไปนี้ 

(๑) อาชีพช่างซ่อมบํารุงประจําโครงการที่อยู่อาศัย   
(๒) อาชีพนักปฏิบัติการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ   
(๓) อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ในโครงการที่อยู่อาศัย   
(๔) อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในโครงการที่อยู่อาศัย   
(๕) อาชีพผู้จัดการอาคาร 
(๖) อาชีพผู้จัดการนิติบุคคล” 
ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕๐/๑  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๕๐/๑ ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๑  ชั้น  ๒  ชั้น  ๓  
ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  ชั้น  ๖  และชั้น  ๗  โดยอาชีพดังต่อไปนี้ 

(๑) อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ 
(๒) อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์ 
(๓) อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ 
(๔) อาชีพนักเทคโนโลยีคลินิก” 
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕๐/๗  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๕๐/๗ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก  มีลักษณะงานในสาขา  ประกอบด้วย  
สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป  สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป  สาขากระบวนการเป่ายืด  ขึ้นรูป  
สาขากระบวนการข้ึนรูปสุญญากาศ  และสาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ  โดยมีลักษณะงาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  และชั้น  ๕  
ในอาชีพดังต่อไปนี้ 

 (๑.๑) อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูป 
 (๑.๒) อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป 



 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (๑.๓) อาชีพช่างบํารุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 
 (๑.๔) อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 
 (๑.๕) อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 
(๒) สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  และชั้น  ๕  

ในอาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๒.๑) อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป 
 (๒.๒) อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดขึ้นรูป 
 (๒.๓) อาชีพช่างบํารุงรักษาในกระบวนการอัดขึ้นรูป 
 (๒.๔) อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดขึ้นรูป 
 (๒.๕) อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดขึ้นรูป 
(๓) สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  และชั้น  ๕  

ในอาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๓.๑) อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 
 (๓.๒) อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 
 (๓.๓) อาชีพช่างบํารุงรักษาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 
 (๓.๔) อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 
 (๓.๕) อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป 
(๔) สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  และชั้น  ๕  

ในอาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๔.๑) อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 
 (๔.๒) อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการข้ึนรูปสุญญากาศ 
 (๔.๓) อาชพีช่างบํารุงรักษาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 
 (๔.๔) อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 
 (๔.๕) อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการข้ึนรูปสุญญากาศ 
(๕) สาขากระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  

และชั้น  ๕  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 
 (๕.๑) อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ   
 (๕.๒) อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ   
 (๕.๓) อาชีพช่างบํารุงรักษาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ 
 (๕.๔) อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ   
 (๕.๕) อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการอัดรีดขึ้นรูปโปรไฟล์และท่อ” 



 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕๐/๑๐  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๕๐/๑๐ ในสาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย  มีลักษณะงานในสาขา  ประกอบด้วย  
สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน  สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  และ
สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า  โดยมีลักษณะงานดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๑  ชั้น  ๒  
ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  และชั้น  ๕  ในอาชีพดังต่อไปนี้ 

 (๑.๑) อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน   
 (๑.๒) อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน   
 (๑.๓) อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน   
(๒) สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๑  ชั้น  ๒  ชั้น  ๓  ชั้น  ๔  

และชั้น  ๕  ในอาชีพดังต่อไปนี้   
 (๒.๑) อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า   
 (๒.๒) อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ   
 (๒.๓) อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
(๓) สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๑  ชั้น  ๒  ชั้น  ๓  

ชั้น  ๔  และชั้น  ๕  ในอาชีพดังต่อไปนี้   
 (๓.๑) อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า   
 (๓.๒) อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า   
 (๓.๓) อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า” 
ข้อ ๒๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕๐/๑๗  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๕๐/๑๗ ในสาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทํางาน  มีลักษณะงานในสาขา
ประกอบด้วย  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โดยมีลักษณะงานดังต่อไปนี้   

(๑) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๕  ชั้น  ๖  และชั้น  ๗  
ในอาชีพดังต่อไปนี้ 

 (๑.๑) อาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ   
 (๑.๒) อาชีพนักสขุศาสตร์อุตสาหกรรม” 



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕๐/๑๘  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๕๐/๑๘ ในสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา  ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น  ๓  ชั้น  ๔  ชั้น  ๕  
ชั้น  ๖  และชั้น  ๗  โดยมีอาชีพดังต่อไปนี้ 

(๑) อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ 
(๒) อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  สาขางานวิชาการ 
(๓) อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  สาขางานงบประมาณ 
(๔) อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  สาขางานบุคคล 
(๕) อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  สาขางานท่ัวไป 
(๖) อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา” 
ข้อ ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองของข้อ  ๕๓  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  

(องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
“กรณีผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพ

ตามวรรคหนึ่งในหน่วยสมรรถนะใด  ให้ผู้นั้นสามารถเข้ารับการประเมินการทดสอบสมรรถนะได้อีกหนึ่งคร้ัง
ตามที่สถาบันประกาศกําหนด  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ” 

ข้อ ๒๔ บุคคลซึ่งได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพและใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
ตามสาขาวิชาชีพ  สาขาอาชีพ  และชั้นใด  ที่มีการรับรองก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้มีผลต่อไป
จนกว่าสถาบันจะประกาศเปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขในมาตรฐานอาชีพนั้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วีระชัย  ศรีขจร 
ผู้อํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 


