
การจดักลุ่มต าแหน่ง คณุวุฒิ และสาขาวิชา ของ กฟผ. 
 

ที ่ ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา 
1 นักธรณีวิทยา วิทยาศาสตร ์ ธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณศีาสตร์ ธรณีฟสิิกส์ ธรณี

เทคนิค วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
2 นิติกร นิติศาสตร ์ นิติศาสตร ์
3 นักบัญช ี บริหารธรุกิจ บัญช ี บัญช ี
4 เศรษฐกร เศรษฐศาสตร ์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ เศรษฐศาสตรก์ารเงิน เศรษฐศาสตร์เชิง
ปริมาณ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

5 นักคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์  บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ประยุกต์มลัติมเีดีย    

6 วิศวกร วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม 
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมก่อสรา้ง 
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต 
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมระบบวัดคมุ วิศวกรรมระบบควบคุม 
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ  

วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมเคม ี
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมเหมืองแร ่
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมส ารวจ 
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมพลังงาน 
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งน้ า วิศวกรรม

ทรัพยากรน้ า 
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมฐานราก วิศวกรรม

ก่อสร้าง วิศวกรรมเทคนิคธรณี วิศวกรรมธรณเีทคนิค  
วิศวกรรมศาสตร ์ วิศวกรรมปโิตรเคม ี

7 นักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ เคมี เคมสีิ่งแวดล้อม เคมีอุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตร ์ สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร ์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต ์
วิทยาศาสตร์   

สาธารณสุขศาสตร์   
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

วิทยาศาสตร ์ การจัดการนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

วิทยาศาสตร ์ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร ์
8 นักวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
วิทยาศาสตร ์ รังสีเทคนิค 

 
 

แผนกสรรหาบุคลากร กองสรรหาและงานบคุคล 
โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348 



การจดักลุ่มต าแหน่ง คณุวุฒิ และสาขาวิชา ของ กฟผ. 
 

ที ่ ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา 
9 วิทยากร รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  

ศิลปศาสตร์ บริหารธรุกิจ 
บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การจัดการ
องค์การและทรัพยากรมนุษย์  การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน นโยบายสาธารณะ 

รัฐศาสตร ์ การปกครอง การเมืองการปกครอง 
ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาเพื่อการพัฒนา 

อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร ์ ภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีน
เพื่อธุรกิจระหวา่งประเทศ 

บริหารธรุกิจ ศิลปศาสตร ์ บริหารธรุกิจ การจดัการ การจัดการทั่วไป การจดัการธรุกิจ  
การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยกีารจัดการ การจดัการ 
การผลิต การจัดการอตุสาหกรรม การจัดการสมยัใหม่และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริหารธรุกิจ บัญช ี บัญช ี
บริหารธรุกิจ การเงิน การเงินและการธนาคาร การธนาคาร การคลัง 
บริหารธรุกิจ การตลาด การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการการตลาด 
บริหารธรุกิจ บริหารธรุกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกจิระหว่าง

ประเทศ การจัดการระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการสากล 
บริหารธรุกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ                

การจัดการธุรกิจโลจสิติกส์ทางการบิน การจัดการการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ 

วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
สถิติศาสตร ์

สถิติ สถิตปิระยุกต์ สถติิคณติศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ คณิตศาสตร์ประกันภยั 

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์  
ศิลปศาสตร ์

นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สื่อสิง่พิมพ์ การโฆษณาและ
ประชาสมัพันธ์ วิทยุและโทรทัศน์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีมลัติมเีดีย การสื่อสารเพื่อการจัดการนวตักรรม 
การจัดการธุรกิจไซเบอร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร การ
ออกแบบสื่อปฏิสมัพันธ์และมัลตมิเิดีย 

ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ จิตวิทยา จิตวิทยาการเรยีนรู้ จิตวทิยาคลินิกและชุมชน 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาพัฒนาการ 

บริหารธรุกิจ ศิลปศาสตร ์ การโรงแรม การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ การจัดการบริการ 
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 

ศิลปศาสตร ์ พัฒนาชุมชน การจัดการชุมชน การจัดการชุมชนเมือง 
ชุมชนศึกษา 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
ศิลปศาสตร ์

สังคมสงเคราะห ์
 
 

 
 

แผนกสรรหาบุคลากร กองสรรหาและงานบคุคล 
โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348 



การจดักลุ่มต าแหน่ง คณุวุฒิ และสาขาวิชา ของ กฟผ. 
 

ที ่ ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา 
9 วิทยากร วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการ
ระบบสารสนเทศ การจดัการสมัยใหม่และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์  
อักษรศาสตร ์

ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร ์ วนศาสตร์ วนศาสตร์ชุมชน พืชสวน พืชไร่ เกษตรศาสตร์ 
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การจดัการศัตรูพืช การจัดการ
สิ่งแวดล้อมพืชสวน การบริหารทรพัยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม 

ศิลปกรรมศาสตร ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอรอ์าร์ต คอมพิวเตอร์กราฟิก 
มัลตมิีเดยีดีไซน ์

บริหารธรุกิจ ศิลปศาสตร์  
คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร ์

การจัดการครัวและศลิปะการประกอบอาหาร ศิลปะการ
ประกอบอาหารและการจัดการภตัตาคาร อาหารและ
โภชนาการ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรม การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ การจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมและการ
พัฒนาธุรกิจ ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม 

10 ช่าง ปวส. ช่างไฟฟ้า  ช่างไฟฟ้าก าลัง  ช่างเครื่องกลไฟฟ้า  ช่างติดตั้ง
ไฟฟ้า  ช่างเขียนแบบไฟฟ้า 

ปวส. ช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องกลหนัก  ช่างเทคนิคยาน
ยนต์ ช่างเครื่องยนต์และดเีซล ช่างเทคนิคเครื่องกลการผลิต 
ช่างจักรกลหนัก ช่างเครื่องจักรกลหนักช่างกลเรือ ช่าง
อุตสาหกรรมยานยนต์ ช่างเทคโนโลยีรถยนต์ 

ปวส. ช่างกลโรงงาน  ช่างเทคนิคการผลติ  ช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม ช่างติดตั้งและบ ารุงรักษา  ช่างเครื่องมือกล  
ช่างติดตั้งและซ่อมบ ารุง ช่างแม่พิมพ์พลาสติก   

ปวส. ช่างโยธา  ช่างก่อสร้าง 
ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์  ช่างเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ ช่างโทรคมนาคม  ช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่าง
เทคโนโลยีคมนาคม 

ปวส. ช่างระบบวัดคุม  ช่างระบบควบคมุ 
ปวส. ช่างส ารวจ 
ปวส. ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 

11 พนักงานวิชาชีพ ปวส. บัญชี   
ปวส. การเงินและการธนาคาร 
ปวส. การจัดการ การจดัการทั่วไป บริหารทั่วไป การจดัการ

ส านักงาน บริหารธุรกิจ 
ปวส. การตลาด การคา้ปลีก การค้าระหว่างประเทศ 

 
แผนกสรรหาบุคลากร กองสรรหาและงานบคุคล 

โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348 


