
 
ประกาศกรมศลิปากร 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ  สังกัดกรมศิลปากร 
ครั้งที่ 1/2555 

 
     

  ด้วยกรมศิลปากร จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
และ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ และ เง่ือนไข 
การสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง และ เงินเดือนที่จะได้รับ 
     1.1 ตําแหนง่นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 15,300-16,830 บาท   
หรือ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
     1.2 ตําแหนง่นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปประยุกต์)   
อัตราเงินเดือน 11,680-12,850 บาท  หรือ ตามท่ี ก.พ. กาํหนด 
     1.3 ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านเครื่องเคลือบดินเผา)  
อัตราเงินเดือน 11,680-12,850 บาท  หรือ ตามท่ี ก.พ. กาํหนด 
     1.4 ตําแหนง่นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 11,680-12,850 บาท  
หรือ ตามท่ี ก.พ. กําหนด    
     1.5  ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์)  
อัตราเงินเดือน 15,300-16,830 บาท  หรือ ตามท่ี ก.พ. กาํหนด  
     1.6 ตําแหนง่นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแปลและเรียบเรียง)  
อัตราเงินเดือน 11,680-12,850 บาท หรือ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
     1.7 ตําแหนง่บรรณารักษ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 11,680-12,850 บาท  
หรือ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
     1.8 ตําแหนง่นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 11,680-12850 บาท   
หรือ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
     1.9 ตําแหนง่นักภาษาโบราณปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 11,680-12,850 บาท  
หรือ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
     1.10 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 9,300-10,230 บาท  
หรือ ตามท่ี ก.พ. กําหนด  
     1.11 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 9,300-10,230 บาท   
หรือ  ตามท่ี ก.พ. กําหนด  
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  2. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 
      2.1 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 1  อัตรา  
      2.2 ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปประยุกต์)  จาํนวน 1 อัตรา 
      2.3 ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านเครื่องเคลือบดินเผา) จํานวน 1 อัตรา    
      2.4 ตําแหนง่นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  จํานวน 2 อัตรา   
      2.5 ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) จํานวน 2 อัตรา   
      2.6 ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแปลและเรียบเรียง) จํานวน 1 อัตรา 
      2.7 ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ  จํานวน 16 อัตรา  
      2.8 ตําแหน่งนักจดหมายเหตุปฏิบัติการ  จํานวน 4 อัตรา 
          2.9 ตําแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ จํานวน 1 อตัรา 
        2.10 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา  
      2.11 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา  
            

   3. ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ 
      3.1 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  (เอกสารหมายเลข 1) 
      3.2 ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปประยุกต์) (เอกสารหมายเลข 2) 
      3.3 ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านเครื่องเคลือบดินเผา) (เอกสารหมายเลข 3)  
      3.4 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  (เอกสารหมายเลข 4) 
      3.5 ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) (เอกสารหมายเลข 5)  
      3.6 ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแปลและเรียบเรียง) (เอกสารหมายเลข 6)  
      3.7 ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 7)  
      3.8 ตําแหน่งนักจดหมายเหตุปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 8)  
      3.9 ตําแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 9) 
      3.10 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 10)  
      3.11 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  (เอกสารหมายเลข 11) 
    

   4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมคัรสอบ 
      4.1 ผูส้มัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และ ไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี้ 
           ก. คุณสมบัติทั่วไป  
     (1) มีสญัชาติไทย 
     (2) มีอายุไมตํ่่ากว่าสิบแปดปี 
     (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
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           ข. ลกัษณะต้องห้าม 
     (1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
     (2) เป็นคนไรค้วามสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริต หรือ จิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ  หรือ  เป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
     (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือ ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน 
  ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ตามกฎหมายอื่น 
     (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
     (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง  
     (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคกุ เพราะกระทาํความผิด  
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรอื ความผิดลหโุทษ  
     (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือ  ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ   
หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
     (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือ ปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัย   
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ตามกฎหมายอื่น 
     (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไลอ่อก  เพราะกระทําผิดวินัย  ตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือ  ตามกฎหมายอื่น 
     (11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือ  เข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 
    ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องหา้ม  ตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (8) 
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงาน หรือ ออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  และ ในกรณมีีลักษณะต้องห้าม ตาม (10)     
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแลว้ และ ต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือ ออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
 

              สําหรบัผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ 
ได้รับการบรรจเุป็นข้าราชการพลเรือนสามญัที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 
 

   สําหรับพระภิกษุ หรือ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน     
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการ  ทั้งนี ้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรฐัมนตรีฝา่ยบรหิาร ที ่นว 89/2501  ลงวันที ่
27 มิถุนายน 2501  และ ตามความในข้อ 5  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ 17 มนีาคม 2538 
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  4.2 ผู้สมคัรสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด 
แนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้ 
       4.2.1 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 1)  
       4.2.2 ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปประยุกต์)  (เอกสารหมายเลข 2) 
       4.2.3  ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านเครือ่งเคลือบดินเผา) (เอกสารหมายเลข 3)    
       4.2.4 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 4)  
       4.2.5 ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) (เอกสารหมายเลข 5)  
       4.2.6 ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านแปลและเรียบเรียง) (เอกสารหมายเลข 6)  
        4.2.7 ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ  (เอกสารหมายเลข 7)  
        4.2.8 ตําแหน่งนักจดหมายเหตุปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 8)  
       4.2.9 ตําแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 9) 
       4.2.10 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  (เอกสารหมายเลข 10) 
       4.2.11 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 11) 
 

                 5. การรับสมคัรสอบ 
            5.1 ผูป้ระสงค์จะสมคัรสอบ  สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ต้ังแต่วันที่ 1 กนัยายน 2555 ถึงวันที่ 
10 ตุลาคม 2555  ตลอด 24  ช่ัวโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
       (1)  เปิดเว็บไซต์  http://www.finearts.go.th  หรือ http://job.finearts.go.th   
หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  สังกัดกรมศลิปากร  ครั้งที ่1/2555”        
       (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด  ระบบจะกําหนด 
แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์  บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ 
       (3) พมิพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จํานวน 1 แผ่น  หรือ  หากไม่ม ี 
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบนัทึกข้อมูล  เชน่ Diskette เป็นต้น 
       ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือ บันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป
พิมพ์แบบฟอรม์การชําระเงิน  หรือ  บันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก  แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการ
กรอกใบสมัครในครั้งแรกทีส่มบูรณ์แล้วได้ 
                   5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา      
ทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ภายในเวลาทําการของธนาคาร        
การรับสมัครสอบ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแลว้ 
          5.3  คา่ธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน 230 บาท  ซึ่งประกอบด้วย 
       (1) ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท 
       (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท  
           หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคนืให้ไม่ว่ากรณใีดๆ  ทั้งสิ้น 

/5.4 ผู้สมคัร... 
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           5.4 ผูส้มัครที่ชําระคา่ธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจํา  
ตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และ สามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบได้ 
เมื่อกรมศิลปากร ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ  เรียบร้อยแล้ว  
         5.5 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา     
ซึ่งถ่ายไว้ ไม่เกนิ 1 ปี ขนาด 1  1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมอืชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถว้น และ นํามายื่นในวันสอบ         
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (ภาค ข.)    
 

      6. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
          6.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
                   6.2 ผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตําแหน่ง  เมือ่เลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้  
         6.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ของผู้มีสทิธิสมัคร 
สอบในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศกึษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ 
คือ วันที่ 10 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปรญิญาบัตร  ของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย  กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร 
หรือ ปริญญาบัตร ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
                  6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรองความถูกต้อง 
ของข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น 
หากผูส้มคัรจงใจกรอกข้อมูลอนัเป็นเทจ็ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 137 
          6.5 ผูส้มัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 
รับสมคัรสอบ และ ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ให้ถกูต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจรงิ  ในกรณทีี่มคีวามผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัคร หรือ ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคณุวุฒิ ซึ่งผู้สมคัรสอบนํามายื่นไม่ตรง หรือ ไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ กรมศิลปากร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น  
และ จะไมค่ืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

                7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  วัน  เวลา   สถานที่สอบ  และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
          กรมศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับ    
การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ทางเว็บไซต์  
http://www.finearts.go.th  หรือ http://job.finearts.go.th  หัวข้อ  “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  วัน   เวลา  
สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ” และ จะดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 
 
 

/หลักสูตร... 
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           8. หลกัสูตรและวิธีการสอบ  
     หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ มี 2 ภาค  ดังนี้  
     8.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200  คะแนน) 
           ผู้สมัครสอบในตําแหนง่ใด ต้องสอบวิชาเฉพาะตําแหน่งนั้นตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียด  
แนบท้ายประกาศนี้  (เอกสารหมายเลข 1 - 11) 
     8.2 ภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100  คะแนน)  
          ประเมนิบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ 
การศกึษา  ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ ์ ทั้งนี้  อาจใช ้
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพจิารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น   ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชนใ์นการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์   ทว่งทีวาจา  อุปนิสัย   อารมณ ์  ทัศนคติ   จรรยาบรรณของข้าราชการ  
พลเรือน  คณุธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบ  และ บุคลกิภาพอย่างอื่น   และ รวมทั้งสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จาํเป็นของตําแหน่ง  
           ทั้งนี้  จะทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน  และ เมื่อสอบ
ผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว  จึงจะมสีิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  
(ภาค ค.) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (ภาค ค.) วันที่ 7 
ธันวาคม 2555  ทางเว็บไซต์  http://www.finearts.go.th  หรือ http://job.finearts.go.th  หัวข้อ  “ประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)” และจะดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมกบั
ตําแหน่ง  (ภาค ค.) (สัมภาษณ์) ในวันที ่22  ธันวาคม 2555 
   

  9. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (ภาค ข.)  
      9.1. ใบสมคัรที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดํา  
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1  ปี  ขนาด 1  1.5 นิ้ว  และ ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
     9.2 สาํเนาประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ และ สาํเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  ทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา  และไดร้ับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัคร  จํานวนอย่างละ 1  ฉบับ  ทั้งนี้  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นประกาศนียบัตร หรือ 
ปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร  คอื วันที่ 10 ตุลาคม 2555  
                        9.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือ  สําเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ 1 ฉบับ 
     9.4  สําเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น   ใบสําคญัการสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล   
(กรณีที่ช่ือ-นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น  จํานวน 1 ฉบับ 
 

/(9.5) สําเนา... 
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     9.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สําหรับผู้สมคัรสอบตําแหน่งลําดับที่ 1.10-1.11 ระดับปริญญาตร ี 
สําหรับผู้สมคัรสอบตําแหน่งลําดับที่ 1.2-1.4  และ 1.6-1.9  และ ระดับปริญญาโท สําหรับผูส้มัครสอบตําแหน่ง
ลําดับที่ 1.1 และ 1.5  จํานวน 1 ฉบับ    
     9.6  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1  เดือน  และ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  คือ       
                     - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
            - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
            - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
            - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
            - โรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด  หรือ  รุนแรง  และ  
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด  
             สําเนาเอกสารตามข้อ 9.2 - 9.5 ทุกฉบับให้ผูส้มัครสอบเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”  
ลงชื่อ วันที่  และ ระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสารแล้วให้บรรจุใส่ซองขนาด A 4 
ระบุช่ือ  นามสกุล   เลขประจําตัวสอบ  เลขประจําตัวประชาชน  และ รายการเอกสารที่บรรจุในซองไว้ที่หน้าซอง  
แล้วนํามายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) วันที ่10  พฤศจิกายน 2555 
 

          10. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ทีจ่ะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ 60   

 

          11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
      การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขนัได้ จะเรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณทีี่
มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผูส้อบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน  ใหผู้้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
 

      การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขนัได้  จะขึน้บัญชีไว้เป็นเวลาไมเ่กิน 2  ปี  นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามี
การสอบแข่งขนัอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแขง่ขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแขง่ขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

          12. การบรรจุและแต่งต้ัง 
      ผูส้อบแข่งขนัได้ในตําแหนง่ใดจะได้รับการบรรจแุละแต่งต้ังตามลําดับทีใ่นบญัชีผูส้อบแข่งขันได้ 
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1  
 

          13. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 
      กรมศลิปากร  ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ  หรือ  พนักงานของรัฐทุกประเภท 
 

/14. การนํารายช่ือ... 
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                14. การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่น 
      กรณีทีส่่วนราชการอื่นมีตําแหน่งว่างในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ตําแหน่ง 
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และ มคีวามรู้ ความสามารถ  
ทักษะ และ สมรรถนะที่เหมอืน หรือ ใกล้เคียงกันกับตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้  ส่วนราชการ  
ที่มีตําแหน่งว่าง สามารถนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งที่สอบครั้งนี้ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตําแหน่งอื่นได้  การนํารายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่นให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับ
การสอบครั้งนี้  โดยผู้สอบแขง่ขันได้มีสิทธิทีจ่ะได้รับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 

          ประกาศ  ณ    วันที่ 14 สิงหาคม  พ.ศ. 2555 
         โสมสุดา ลียะวณิช 
               (นางโสมสุดา ลียะวณชิ) 
                      อธิบดีกรมศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (เอกสารหมายเลข 1) 

 
1. ตําแหน่งนกัทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ  

 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
              ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงาน 
ด้านการบริหาร หรือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 
             โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้  
   1. ด้านการปฏิบัติการ 
      (1) ศึกษา  รวบรวม   และ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและตา่งประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ   
การจัดทํามาตรฐาน  หรือ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  หรือ ของส่วนราชการ  
      (2) ศึกษา รวบรวม  ตรวจสอบ และ วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อประกอบการดําเนินงาน 
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
      (3) ศึกษา  รวบรวม  และ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกําหนดความต้องการและความจําเป็น 
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ  การจัดทําหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้  
การจัดสรรทุนการศึกษา และ การดูแลนักเรียนทุนและบคุลากรภาครัฐในต่างประเทศ  รวมถึงการวางแผนและ
เสนอแนะนโยบาย  หรือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการและแผนการจัดสรรทุนการศึกษา 
และ การฝกึอบรม 
      (4) ศึกษา  รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์งาน  เพื่อประกอบการกําหนดตําแหน่งและการวางแผน
อัตรากําลังของส่วนราชการ  
      (5) ศึกษา  รวบรวม  และ วิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร   
ผลการปฏิบัติงาน  และ การบริหารค่าตอบแทน 
      (6) ศึกษา  รวบรวม  ตรวจสอบข้อมูล ถอ้ยคํา  ข้อเท็จจริง  เพื่อประกอบการดําเนินการทางวินัย  
การรักษาวินัย  และ  จรรยา  
      (7) ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม 
      (8) ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร  เพื่อบรรจุและแต่งต้ังผู้มีความรู้  
ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง 
 

   2. ด้านการวางแผน 
                วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน  หรือ  โครงการ  
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 
 

/3. ด้าน... 
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 3. ด้านการประสานงาน 
              (1) ประสานการทํางานร่วมกัน  ทั้งภายในและภายนอกทีมงาน  หรือ หน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและ ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
    (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล   ข้อเท็จจริง  แก่บุคคล  หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพื่อสร้างความเข้าใจ  หรือ ความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 4. ด้านการบริการ 
    (1) ใหค้ําแนะนํา ช้ีแจง  ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ  เอกชน   ข้าราชการ  พนักงาน หรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือ ประชาชนทั่วไป  เกี่ยวกับการบริการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างความเข้าใจ และ
สนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
    (2) ให้บริการข้อมูล  เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคล  
หรือ หน่วยงาน  และ ใช้ประกอบการการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน  หลักเกณฑ์ และ มาตรการต่างๆ  
    (3) ดําเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 
      

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง   
      ได้รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง     
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  จิตวิทยาองค์การและอุตสาหกรรม ทางองค์การ
และทรัพยากรมนุษย์ ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารองค์การ ทางจิตวิทยาเพื่อการ 
พัฒนามนุษย์ ทางการจัดการทรัพยากรมนษุย์  หรือ ทางการพัฒนาองค์การและการจดัการ และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียน
ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.     
  

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่  (ภาค ข.)  
                ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)   
                (1) ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมศิลปากร 
      (2) แนวคดิและทฤษฎีในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  
      (3) การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human  Resource Scorecard)  
      (4) แนวคดิและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
      (5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม  
      (6) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
      (7) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   
      (8) ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน  
 



 
 (เอกสารหมายเลข 2) 

 
2. ตําแหน่งนกัวิชาการชา่งศิลปป์ฏิบัติการ (ด้านศลิปประยุกต์) 

 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
               ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงาน 
ด้านวิชาการช่างศิลป์  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอื่น  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้  
     1. ด้านการปฏิบัติการ 
         (1) ศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรม  และ งานช่างสิบหมู ่เพื่อเป็นข้อมูล 
ในการออกแบบ เขียนแบบ  อนุรักษ์   สร้างสรรค์งานด้านศิลปกรรม  และ รวบรวมองค์ความรู้ ในการจัดทํา
เอกสารทางวิชาการ 
        (2) ออกแบบ  เขียนแบบ  อนุรักษ์สร้างสรรค์งานศิลปกรรม  และ งานช่างสิบหมู่ เพื่อการสืบทอด  
สร้างสรรค์ เผยแพร่  และ ประชาสัมพันธ์  
                  (3) ซ่อมงานศิลปกรรมและงานช่างสิบหมู่ เพื่ออนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป 
                  (4) ร่วมจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน  และ สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม 
        (5) ร่วมจัดนิทรรศการด้านศิลปกรรม  เพื่อเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์  
 

    2. ด้านการวางแผน  
       วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน  หรือ  โครงการ  
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
    3. ด้านการประสานงาน 
                 (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
       (2) ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคล  หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ  หรือ ความร่วมมอืในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
    4. ด้านการบริการ 
       ให้คําแนะนําความรู้ด้านศิลปกรรมแก่บุคคล  หรือ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเผยแพร่ความรู้  
   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง   
      ได้รับปริญญาตรี หรือ คณุวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
ทางออกแบบประยุกต์ศิลป์ และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ
ปริญญาตรี ของ ก.พ.     
 

/หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่  (ภาค ข.)  
       ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)   
                (1) ความรูค้วามสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปประยุกต์ 
                (2) ความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานออกแบบ เขียนแบบด้านศิลปประยุกต์ 
                (3) ความรูค้วามสามารถในการจัดทําเอกสารและบทความทางวิชาการ 
                (4) ความรูค้วามสามารถให้บริการความรู้ข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปประยุกต์ 
                (5) ความรูค้วามสามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(เอกสารหมายเลข 3) 

 
3. ตําแหน่งนกัวิชาการชา่งศิลปป์ฏิบัติการ (ด้านเครื่องเคลือบดนิเผา) 

 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
              ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทาํงาน
ปฏิบัติงาน ด้านวิชาการช่างศิลป์  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอื่น  ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
               โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้  
     1. ด้านการปฏิบัติการ 
         (1) ศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวม ข้อมลูที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปกรรม  และ งานช่างสิบหมู ่เพื่อเป็นข้อมูล 
ในการออกแบบ  เขียนแบบ  อนุรักษ ์  สร้างสรรค์งานด้านศิลปกรรม  และ รวบรวมองคค์วามรูใ้นการจดัทําเอกสาร 
ทางวิชาการ 
                 (2) ออกแบบ  เขียนแบบ  อนุรักษ์สร้างสรรค์งานศิลปกรรม  และ งานช่างสิบหมุ่ เพื่อการสืบทอด  
สร้างสรรค์ เผยแพร่  และ ประชาสัมพันธ์  
                 (3) ซ่อมงานศลิปกรรมและงานช่างสิบหมู่ เพื่ออนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป 
       (4) ร่วมจดัทําสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน  และ  
สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
       (5) ร่วมจดันิทรรศการด้านศิลปกรรม  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
 

   2. ด้านการวางแผน  
      วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน  หรือ  โครงการ  
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
 

   3. ด้านการประสานงาน 
      (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
      (2) ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ขอ้เท็จจริง  แก่บุคคล  หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพื่อสร้างความเข้าใจ  หรือ ความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
   4. ด้านการบริการ 
      ให้คําแนะนําความรู้ด้านศิลปกรรมแก่บุคคล  หรือ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเผยแพร่ความรู ้
      

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง   
      ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ ทางเครื่องเคลือบดินเผา ทางเครื่องปั้นดินเผา  ทางเซรามิกซ์  ทางออกแบบเซรามิกซ์  และ เป็นผู้
ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปรญิญาตรี ของ ก.พ.  

/หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่  (ภาค ข.)  
                  ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)   
                (1) ความรูค้วามสามารถในการค้นคว้า  วิเคราะห์ข้อมูล จัดทําเอกสารและบทความทางวิชาการ 
                (2) ความรูค้วามสามารถให้บริการความรู้  ข้อมูลทางวิชาการด้านเครื่องเคลือบดินเผา 
                (3) ความรูค้วามสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา 
                (4) ความรูค้วามสามารถในการปั้นต้นแบบเครื่องเคลือบดินเผา 
                (5) ความรูค้วามสามารถในการทําพิมพ์  หล่อน้ําดิน เครื่องเคลือบดินเผา 
                (6) ความรูค้วามสามารถในการเคลือบและเขียนสีเครื่องเคลือบดินเผา 
                (7) ความรูค้วามสามารถในการเผาเครื่องเคลือบดินเผา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
(เอกสารหมายเลข 4) 

 

4. ตําแหน่งนกัวิทยาศาสตรป์ฏิบัติการ  
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
               ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
       โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้  
       1. ด้านการปฏิบัติการ 
          (1) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล   และ ร่วมดําเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างองค์ความรู้  
          (2) วิเคราะห์ทดสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจวัด   ตรวจพิสูจน์  วินิจฉยั ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุ
ตัวอย่าง  สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด  เพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
          (3) ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ  จัดทาํ
ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ  ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า 
          (4) ร่วมศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พฒันาหลักสูตรฝึกอบรมและถา่ยทอดความรู้ และ  
ร่วมดําเนินการจัดฝึกอบรม  เพื่อให้สอบคลอ้งกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          (5) ศึกษา  ค้นคว้า  ติดตามความรู้ และ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
          (6) ร่วมดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ  เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ   
 

      2. ด้านการวางแผน  
          วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน  หรือ  
โครงการ  เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
 

      3. ด้านการประสานงาน 
          (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
          (2) ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคล  หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพื่อสร้างความเข้าใจ  หรือ ความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

      4. ด้านการบริการ 
         (1) ใหค้าํปรึกษาแนะนําเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการส่วนราชการ  
และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผู้ทีส่นใจได้ทราบข้อมูล  ความรู้ต่างๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
         (2) เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

/คุณสมบัติ...  
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง   
     ได้รับปริญญาตรี หรือ  คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางเคมีวิศวกรรม ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์เครืองมือวัด ทางเคมีอุตสาหกรรม      
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี หรือ สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่าน   
ภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดบัปริญญาตรี ของ ก.พ.     
  

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่  (ภาค ข.)  
               ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้   โดยวิธีสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
              (1) ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์   
              (2) ความรู้ด้านอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรม 
              (3) ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ 
              (4) ความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ และ ตัวอยา่งทางโบราณคดี 
         ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
              (5) ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
(เอกสารหมายเลข 5) 

 
5. ตําแหน่งนกัอักษรศาสตรปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) 

 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
               ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านอักษรศาสตร์ ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอื่น  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้  
       1. ด้านการปฏิบัติการ 
          (1) ศึกษา ค้นคว้า  รวบรวม  เรียบเรียง ถ่ายถอด เปรียบเทียบ งานด้านวรรณกรรม  เพื่อศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์  จารีตประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ ของคนที่สะท้อนอยู่ในวรรณกรรมแต่ละเรื่อง       
ทําให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้นๆ  
          (2) ศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวม  เรียบเรียง  ตรวจสอบข้อมูลด้านประวิตศาสตร์  จารีตประเพณี 
เพื่อเป็นหลักฐานในการศึกษาความเป็นมาของชาติ  และ ธํารงไว้ซึ่งแบบแผนโบราณราชประเพณี   ตลอดจน   
สืบทอด  สร้างสรรค์  และ เผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
          (3) ศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวม  แปล  เรียบเรียงเอกสารทางประวัติศาสตร์  จารตีประเพณี และ
วรรณกรรม  จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลวิชาการด้านอื่นๆ   
ในการวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ของชาติ   
 

      2. ด้านการวางแผน  
         วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน  หรือ  โครงการ  
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
 

      3. ด้านการประสานงาน 
          (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
          (2) ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคล  หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพื่อสร้างความเข้าใจ  หรือ ความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

      4. ด้านการบริการ 
          ส่งเสรมิและเผยแพรค่วามรู้ในวิชาการด้านวรรณคดี  ประวัติศาสตร์  ขนบธรรมเนียม  และ  
จารีตประเพณี แก่บุคคล หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง   
   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง   
      ได้รับปริญญาโท หรือ คณุวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์  โบราณคดี  
ทางประวัติศาสตร์ และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท 
ของ ก.พ.  

หลักสูตร... 



 
-2- 

 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่  (ภาค ข.)  
                  ทดสอบความรูค้วามสามารถดังต่อไปนี้   โดยวิธีสอบข้อเขยีน  (คะแนนเตม็ 200 คะแนน)   
                 (1) ประวัติศาสตร์ไทย ต้ังแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
                 (2) ประวัติศาสตร์นิพนธ์และการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์  
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6. ตําแหน่งนกัอักษรศาสตรปฏิบัติการ (ด้านแปลและเรยีบเรียง) 

 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
                ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านอักษรศาสตร์ ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอื่น  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
        โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้  
        1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ศึกษา ค้นคว้า  รวบรวม  เรียบเรียง ถ่ายถอด เปรียบเทียบ งานด้านวรรณกรรม  เพื่อศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์  จารีตประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ ของคนที่สะท้อนอยู่ในวรรณกรรมแต่ละเรื่องทําให้
ทราบถึงประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้นๆ  
           (2) ศกึษา  ค้นคว้า  รวบรวม  เรียบเรียง  ตรวจสอบข้อมูลด้านประวิตศาสตร์  จารีตประเพณี 
เพื่อเป็นหลกัฐานในการศึกษาความเปน็มาของชาติ  และ ธํารงไว้ซึ่งแบบแผนโบราณราชประเพณ ี  ตลอดจนสบืทอด  
สร้างสรรค์  และ เผยแพรม่รดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
  (3) ศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวม  แปล  เรียบเรยีงเอกสารทางประวิตศาสตร์  จารีตประเพณีและ
วรรณกรรม  จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย  เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลวิชาการด้านอื่นๆ   
ในการวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ของชาติ   
 

       2. ด้านการวางแผน  
          วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน   
หรือ โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
 

       3. ด้านการประสานงาน 
          (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
          (2) ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคล  หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพื่อสร้างความเข้าใจ  หรือ ความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

      4. ด้านการบริการ 
          ส่งเสรมิและเผยแพรค่วามรู้ในวิชาการด้านวรรณคดี  ประวัติศาสตร์  ขนบธรรมเนียม  และ  
จารีตประเพณี แก่บุคคล หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง   
   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง   
      ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา  วรรณคดี  
ทางภาษาอังกฤษ และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตร ี
ของ ก.พ.   

/หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่  (ภาค ข.)  
                  ทดสอบความรูค้วามสามารถดังต่อไปนี้   โดยวิธีสอบข้อเขยีน  (คะแนนเตม็ 200 คะแนน) 
       (1) การแปลเอกสารที่เกีย่วข้องกับประวัติศาสตร์ไทย    
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7. ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ  

 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
                ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอื่น  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้  
       1. ด้านการปฏิบัติการ 
           (1) จดัหา  คัดเลือก วิเคราะห์ จําแนกหมวดหมูท่รัพยากรสารสนเทศ  ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์   
สื่อโสตทัศน์  และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทํารายการบรรณานุกรม  ดรรชนี  สาระสังเขป และ บันทึกลงฐานข้อมูล  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 
            (2)  ศกึษา  ค้นคว้า วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ  การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด   
ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการ  
           (3) จดัทําสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจดักิจกรรมในรปูแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร  และ ส่งเสริมใหผู้้ใชเ้กิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ   
 

       2. ด้านการวางแผน  
          วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน  หรือ  
โครงการ  เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
 

       3. ด้านการประสานงาน 
          (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
          (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเทจ็จริง  แก่บุคคล  หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อสร้างความเข้าใจ  หรือ ความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

      4. ด้านการบริการ 
          ให้คําแนะนําและตอบคําถามเกี่ยวกับข้อมูล และ  การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด 
เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  
   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง   
      ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  
ทางบรรณารักษศาสตร ์ ทางบรรณารักษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ทางสารสนเทศศึกษา หรือ  ทางสารนิเทศศาสตร์ และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) ระดบัปริญญาตรี ของ ก.พ. 

/หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่  (ภาค ข.)  
                  ทดสอบความรูค้วามสามารถดังต่อไปนี้   โดยวิธีสอบข้อเขยีน  (คะแนนเตม็ 200 คะแนน)   
                 (1) ความรู้ความสามารถทางด้านบรรณารักษ์  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์   
                     สารสนเทศศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ เทคนิคใหม่ๆ  ด้านห้องสมุด 
       (2) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์  และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(เอกสารหมายเลข 8) 

 
8. ตําแหน่งนกัจดหมายเหตปุฏิบัติการ  

 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
               ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุ  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอื่น  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้  
      1. ด้านการปฏิบัติการ 
         (1) แสวงหา  ติดตาม  และ รวบรวมเอกสารสําคัญทกุประเภทจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
เพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุของชาติ 
         (2) ร่วมวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสารสําคัญที่รับมอบจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
เพื่อคัดเลือกเป็นเอกสารจดหมายเหตุของชาติ 
         (3) ร่วมศึกษา  ค้นคว้า  เรียบเรียงเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคล หรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของงานจดหมายเหตุ  
         (4) จัดเตรียมและบันทึกข้อมูลจดหมายเหตุด้วยระบบสารสนเทศจดหมายเหตุ  
เพื่อจัดเก็บ และ สงวนรักษา 
         (5) จัดทําสําเนาเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อรักษาเอกสารต้นฉบับ  
 

     2. ด้านการวางแผน  
        วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน  หรือ  โครงการ  
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
 

               3. ด้านการประสานงาน 
         (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
         (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคล  หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อสร้างความเข้าใจ  หรือ ความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

      4. ด้านการบริการ 
          ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุแก่บุคคลหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเอกสาร
จดหมายเหตุ   
   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง   
      ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา  วรรณคดี 
ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ  หรือ  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  โบราณคดี  ทางประวัติศาสตร์ และ เป็นผู้ขึน้
ทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. 

หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่  (ภาค ข.)  
                  ทดสอบความรูค้วามสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
                 (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ  
                 (2) ความสําคญัของเอกสารจดหมายเหตุ  
                 (3) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับจดหมายเหตุ  
                 (4) คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของบุคลากรในสายงานจดหมายเหตุ 
                 (5) กระบวนการดําเนินงานจดหมายเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(เอกสารหมายเลข 9) 

 
9. ตําแหน่งนกัภาษาโบราณปฏิบัติการ  

 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
               ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู ้ความสามารถทางวชิาการในการทาํงาน
ปฏิบัติงานด้านภาษาโบราณ  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
      โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้  
               1. ด้านการปฏิบัติการ 
         (1) ร่วมสํารวจ  แสวงหา  สืบค้นแหล่งเอกสารโบราณทุกประเภท  เพื่อรวบรวมจัดหาและบนัทึก
ข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
         (2) ตรวจสอบต้นฉบับเอกสารโบราณ  จัดส่งถ่ายสําเนา  และ ส่งอนุรักษ์  ซ่อมแซม  เพื่อสงวนและ
รักษาให้เป็นมรดกของชาติ 
         (3) ถ่ายถอด  คัดลอก  อักษรโบราณ  ให้เป็นอักษรไทยปัจจุบัน  เพื่อการศึกษา ค้นคว้า  และ 
ให้บริการ 
         (4) จัดหมวดหมู่  ทําบัตรรายการ  ลงทะเบียน  ดรรชนี  บรรณานุกรมและสาระสังเขป   
เอกสารโบราณทุกประเภท  เพื่อสะดวกต่อการศึกษา  คน้คว้า   และ ให้บริการ  
         (5) รวบรวมรูปอักษร  อักขรวิธี  และ คําศัพท์ภาษาโบราณ เพื่อประกอบการจัดทําพจนานุกรม
ภาษาโบราณ 
 

     2. ด้านการวางแผน  
        วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน  หรือ  โครงการ  
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
 

     3. ด้านการประสานงาน 
        (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
        (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคล  หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อสร้างความเข้าใจ  หรือ ความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

    4. ด้านการบริการ 
                 (1) ให้บริการขอ้มูลในการสืบค้น  เอกสารโบราณ  แก่ผู้ทีไ่ด้รับอนุญาตเข้าศึกษาค้นคว้า 
       (2) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการอ่านและแปลอักษรภาษาโบราณ  เพื่อเป็นข้อมูลใหแ้ก่ผู้ทีส่นใจ 
เกิดความเข้าใจ    
   
 

   /คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
                  1. ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 9  ประโยค  และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่าน 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.  หรือ  
                 2. ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา  
วรรณคดี ทางภาษาบาลีและสันสกฤต  หรือ สาขาวิชาปรัชญา  ศาสนา เทววิทยา  ทางบาลีพุทธศาสตร์   
ทางภาษาบาลีและสันสกฤต และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
ระดับปริญญาตรี  ของ ก.พ.   
  

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่  (ภาค ข.)  
                   ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้   โดยวิธีสอบข้อเขยีน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)   
                  (1) ความรู้ความสามารถทางด้านการเขียนอักษรโบราณ  และ การอ่านภาษาโบราณ 
จากเอกสารโบราณ 
                  (2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารโบราณทุกประเภท และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(เอกสารหมายเลข 10) 

 
 

10. ตําแหน่งนายชา่งไฟฟ้าปฏิบัติงาน   
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้อใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านช่างไฟฟ้า  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และ วิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  
และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
      โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้  
      (1) สํารวจ  เขียนแบบ  ประมาณการ ติดต้ัง  ซ่อม  ประดิษฐ์  ดัดแปลง  ปรับปรุง  ควบคุมการใช้งาน  
ดูแล  บํารุงรักษา  และ ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์  เครื่องจกัรกลไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้า  ระบบเครื่องปรับอากาศ  
ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม  ระบบสารสนเทศ  ระบบควบคุมอัตโนมัติ    ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบ
คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใชง้านได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องารของหน่วยงานภายในและภายนอก 
      (2) จัดทําทะเบียน  รวบรวม  และ เก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน  เพื่อการวางแผนบํารุงรักษา 
      (3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือ 
กฎหมายกําหนด  
 

  4. ด้านการบริการ 
               (1) ใหค้ําแนะนํา  ตอบปัญหา  แก้ไขปัญหาใหแ้ก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ  ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใชง้านได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
               (2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมลูต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการ
ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม  และ มีประสทิธิภาพ  
   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
                 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ไฟฟ้ากําลัง  หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ และ เป็นผูข้ึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.    
  

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่  (ภาค ข.)  
                  ทดสอบความรูค้วามสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)   
                 (1) รูปแบบของโรงละครที่ใช้ในการแสดง 
                 (2) รูปแบบการทํางานของโคมไฟฟ้าชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการแสดง 
                 (3) หน้าที่ของแสงไฟฟ้า  เวทีที่ใช้ในการแสดง  (รูปแบบการมองเห็น อารมณ์ จุดสนใจ ทัศนวิสัย) 
 

/(4) การออกแบบ... 
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       (4) การออกแบบโคมไฟฟ้า  เวทีที่ใช้สาํหรับการแสดง  (ชนิดของโคมไฟฟ้า เวที   จํานวนและขนาด
ของกําลังไฟฟ้าของโคมไฟฟ้าเวที) 
       (5) การออกแบบแสงที่ใช้ในการแสดง (อารมณ์ อุณหภูมิของแสง การผสมสีของแสง ทิศทางของแสง) 
       (6) การติดต้ังระบบแสงไฟฟ้าเวที 
       (7) หลักการทํางานของระบบเสียง 
       (8) ระบบเสียงที่ใช้สําหรับการแสดงภายใน  และ ภายนอกโรงละคร 
       (9) ระบบเสียง  สําหรับการแสดง  แสง-เสียง  บริเวณสถานที่สําคัญ โบราณสถานต่างๆ  
       (10) การติดต้ังระบบเสียง (คํานวณความดังของเสียง  ความชัดเจน  ระบบเสียง) 
       (11) อุปกรณ์สําคัญของระบบเสียง  หน้าที่การทํางานของอุปกรณ์แต่ละชนิด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (เอกสารหมายเลข 11) 

 
11. ตําแหน่งนายชา่งโยธาปฏิบัติงาน   

 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
       ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้อใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านช่างโยธา  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขัน้ตอน  และ วิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  
และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
       โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่างๆ  ดังนี้  
       (1)  สํารวจ ออกแบบ  เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ   
เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง  ความต้องการของหน่วยงาน  และ งบประมาณที่ได้รับ 
       (2) ตรวจสอบ  แก้ไข และ กําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ 
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       (3) ถอดแบบ  เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง  เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
       (4) ควบคมุงานก่อสร้าง  งานปรับปรุง  และ ซ่อมแซม  หรือ  ตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย  
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด  
       (5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล  เพื่อการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยในงานด้านช่าง   
 

   4. ด้านการบริการ 
       (1) ให้คําแนะนํา  ตอบปัญหาและฝกึอบรมเกี่ยวกับงานยาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
หรือ  เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  หน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รบัทราบ
ข้อมูล  ความรูต่้างๆ  และ ทกัษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
       (2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน  หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย   
      

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
               ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาสํารวจ  หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง   และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.   
  

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่  (ภาค ข.)  
                 ทดสอบความรูค้วามสามารถดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
       (1) ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคางานก่อสร้าง 
                (2) ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง 
                (3) ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบงานก่อสร้าง   
 
 
 


