
           
ประกาศกรมศิลปากร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดกรมศิลปากร   
ครั้งที่ 1/2556 

 
 

  ด้วยกรมศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะน้ัน อาศัย
อํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เง่ือนไข การสรรหาและการ
เลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552   
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ 
การจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรา 
กําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
  1. ช่ือตําแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  จํานวนอัตราว่าง  คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง  และ ค่าตอบแทน   
                         - รายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารหมายเลข 1) แนบท้ายประกาศน้ี  
 

  2. สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ   
                         - ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

                     3. ระยะเวลาการจ้าง   
                         - ต้ังแต่วันเริ่มสัญญาจา้ง – วันที่ 30 กันยายน 2557 
 

  4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมคัร 
                        4.1 ผูส้มคัรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
                             ก. คณุสมบัติทั่วไป  
                                (1) มีสญัชาติไทย  
               (2) มอีายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี และ ต้องพ้นภาระการเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
                                (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
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          ข. ลักษณะต้องห้าม 
      (1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
    (2) เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นคนไร้ความสามารถ   
คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต  หรอื จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ.  
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  
        (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือ ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน   
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ ตามกฎหมายอ่ืน 
    (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (5) เป็นกรรมการ หรือ  ผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือ  
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
    (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (7) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช  ทั้งในวันสมัคร  วันเข้ารับการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และ วันสั่งจ้าง  
    (8) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ  
    (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือ ปลดออก หรือ ไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
    (10) ไม่เป็นผูล้าออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ   
(โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด) 
    หมายเหตุ ผู้ทีผ่่านการเลอืกสรร ในวันที่ทําสัญญาจา้ง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือ ลกูจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และ จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มาย่ืนด้วย  
                        4.2 ผูส้มคัรสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ใน (เอกสารหมายเลข 1)  
แนบท้ายประกาศน้ี 
 

  5. การรับสมคัร 
                        5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึง
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอน  ดังน้ี  
          (1) เปิดเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th   
“หัวข้อ รับสมคัรบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2556” 
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          (2) กรอกข้อความให้ครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์ม 
การชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ 
          (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์
ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสือ่บันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น  
                                 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน  หรือ บันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือ บันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมลูใน
การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแ์ลว้ได้ 
     5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
ทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ภายในเวลาทําการของธนาคาร  การรับสมัคร
จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
     5.3 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย  
          (1) ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท  
          (2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบรกิารทางอินเทอร์เน็ต  จํานวน 30 บาท  
          หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคนืให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
     5.4 ผู้สมัครที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจําตัวสอบ  โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  และ สามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลข
ประจําตัวสอบได้ เมื่อกรมศิลปากร  ได้ประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ  เรยีบร้อยแล้ว  ในวันที่ 30 
สิงหาคม 2556 
     5.5 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา      
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 น้ิว พร้อมลงลายมือช่ือในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน  และ นํามายื่นในวันเข้ารับการ
ประเมิน ครั้งที ่1 ความรู้ ความสามารถ  
 

           6. เง่ือนไขการสมัครสอบ 
     6.1 ผู้สมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
     6.2 ผู้สมัครสอบ ต้องเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 หน่วยเท่าน้ัน เมื่อเลอืกแล้วจะเปลีย่นแปลง 
แก้ไขไม่ได้  
     6.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ที่
รับสมัครสอบ ตามข้อ 4.2 (เอกสารหมายเลข 1) ทั้งน้ี หากเป็นตําแหน่งที่ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาในการสมัครสอบ 
จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมคัรสอบวันสุดท้าย คือ วันที ่ 15 
สิงหาคม 2556 ทั้งน้ี  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร 
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
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     6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และ รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรการทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2551 ดังน้ัน  หากผูส้มัครจง
ใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 
     6.5 ผู้สมคัรสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และ รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมคัรสอบ  และ ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณทีี่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือ ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมคัรสอบนํามายื่นไม่ตรง หรือ ไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศิลปากร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผูข้าดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น  
และ จะไมค่ืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

         7. การประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารบัการเลือกสรร และ กําหนดวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบเก่ียวกับ
การเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2    
                      (7.1) กรมศิลปากร จะประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร พร้อมทั้งกําหนดวัน เวลา 
สถานที่ และ ระเบียบเก่ียวกับการเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ทางเว็บไซต์  
http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวข้อ “ประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
กําหนดวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 ” และ จะดําเนินการประเมิน ครั้งที่ 1  
ในวันที่ 14 กันยายน 2556 สําหรับการประเมิน ครั้งที ่ 1 จะประเมินความรู้ ความสามารถ ของผู้สมัครเข้ารับการ
เลือกสรร  
    (7.2) กรมศิลปากร จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที ่ 1 และ มีสทิธิเข้ารับการประเมนิ 
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ทางเว็บไซต์  http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หวัข้อ 
“ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 กําหนดวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการ
ประเมิน ครั้งที่ 2 ” และ จะดําเนินการประเมิน ครั้งที่ 2  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2556 สําหรับการประเมิน ครั้งที่ 2       
จะประเมินสมรรถนะ ของผู้ผา่นการประเมิน  ครั้งที ่1   
 

          8. หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผูส้มัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ และ สมรรถนะ  ดังน้ี  
    8.1 การประเมิน  ครั้งที ่1 (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
         โดยจะประเมินความรู้ ความสามารถ ของผู้เข้ารับการเลือกสรร    ดังน้ี 
         (1) ความรู้ทั่วไป (100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน 
                                   (1.1) ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ  
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รวมทั้งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เก่ียวข้อง (50 คะแนน)  
                               (1.2) ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน (30 คะแนน) 
   (1.3) ความรู้เก่ียวกับภารกิจของกรมศิลปากร (20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

/(2) ความรู้... 
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       (2) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ 
ตามหลักสูตรการสอบ (เอกสารหมายเลข 2) แนบท้ายประกาศ   
                    8.2 การประเมิน ครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
                         โดยจะประเมินสมรรถนะหลัก  และ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ของผู้ที่ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังน้ี 
                         (1) สมรรถนะหลัก  
          (1.1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)   
              (1.2) บริการที่ดี (Service Mind) 
              (1.3) การส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ (Expertise)  
              (1.4) จริยธรรม (Integrity)  
              (1.5) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) 
      (2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
                         ทั้งน้ี กรมศิลปากร จะดําเนินการประเมิน ครั้งที่ 1 ก่อน และ เมื่อผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 แล้ว 
จึงมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ต่อไป  
 

                  9. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 
           9.1  คาํร้องขอสมัครพนักงานราชการ  (เอกสารหมายเลข 3) แนบท้ายประกาศ ซึ่งกรอกข้อมูล 
ครบถ้วน และ ลงลายมือช่ือในใบคําร้องครบถ้วนแล้ว 
          9.2  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต  และ ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดํา   
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  ขนาด 1 × 1.5 น้ิว และ ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน  
         9.3. กรณีสมัครสอบตําแหน่งที่ใช้คุณวุฒิการศึกษา ให้แนบสําเนาประกาศนียบัตร หรือ สาํเนา 
ปริญญาบัตร หรือ สําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  
(Transcript of Records) ทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา  
และ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (วันที ่15 สิงหาคม 2556) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ  
                สาํหรับผู้สมัครทีใ่ช้คุณวุฒิปริญญาตรีสมัคร  หากเป็นผู้ที่จบปริญญาตรี หลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี  
ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา   
แล้วแต่กรณ ี
  9.4 สําเนาทะเบียนบ้าน  และ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   อย่างละ 1 ฉบับ  
           9.5 สาํเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (กรณีที่ช่ือ-นามสกุล 
ในหลักฐานการสมัครสอบไมต่รงกัน) จํานวน 1 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 

9.5 หนังสือ... 
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                9.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะ
งานที่ได้ปฏิบัติ หรือ มีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติงาน (เฉพาะกรณีที่สมัครสอบในตําแหน่ง 
ที่กําหนด คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไว้ว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะความชํานาญในงานที่
ปฏิบัติ) 
 

            10. เกณฑ์การตัดสิน   
                            10.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมิน ครั้งที ่ 2 จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมิน 
ครั้งที่ 1  ความรู้ทั่วไป ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60   
        10.2  ผู้ทีถ่ือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร และ ได้รับการขึ้นบัญชี  จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการ
ประเมนิ ครั้งที ่1 ความรู้ทั่วไป ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และ ความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะตําแหน่ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  
และ ได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 สมรรถนะ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
        10.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนทีส่อบได้ โดยจะเรียงลาํดับที่จากผู้ได้คะแนนประเมนิ 
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนจากการ
ประเมิน ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  และ หากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เทา่กัน ให้ผู้ได้คะแนน 
ประเมิน ครั้งที ่ 1 ความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตําแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สงูกว่า หากคะแนนในการประเมิน 
ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมิน  ครั้งที่ 1 ความรู้ทั่วไปมากกว่าอยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า ทั้งน้ี หากคะแนนยังคงเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รบัเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับทีสู่งกว่า    
 

     11. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
           (11.1) กรมศิลปากร จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลอืกสรร และ ได้รับการขึ้นบัญชีตามลําดับ
คะแนนสอบ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ กลุม่บริหารทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารกลาง กรมศิลปากร และ 
ทางเว็บไซต์  http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวข้อ “รายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2556” 
          (11.2) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
หากมีการเลือกสรรในตําแหน่ง หรือ หน่วยงานเดียวกันน้ีอีก และ ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 
         (11.3) กรณีที่บัญชีผูผ้า่นการเลือกสรรยังไม่หมดอายุ และ กรมศิลปากร มีตําแหน่งว่างเพ่ิม  
กรมศิลปากร อาจจัดจ้างผูผ้่านการเลือกสรรจากบัญชีน้ีได้ โดยตําแหน่งที่ว่าง ต้องเป็นตําแหน่งที่มีลกัษณะงานเดียวกัน 
หรือ คล้ายคลึงกัน และ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่งอย่างเดียวกัน หากเป็นตําแหน่งว่างช่ือตําแหน่งเดียวกัน  
กรมศิลปากร จะจัดจ้างตามลําดับที่ทีส่อบได้ หากเป็นตําแหน่งว่างช่ือตําแหน่งอ่ืน กรมศิลปากร จะจัดจ้างตามลําดับที ่
หรือ ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะเพ่ิมเติมก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

(11.4) กรณี... 
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         (11.4) กรณีที่ส่วนราชการอ่ืนมีตําแหน่งว่าง ที่มีลักษณะงานเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน และ     
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างเดียวกัน สามารถนําบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งน้ี ไปประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ เพ่ิมเติม เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการของส่วนราชการอ่ืนได้ หากบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรยังไม่หมดอายุ   
  

     12. การจัดทําสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรร 
          ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างและได้รับค่าตอบแทนตามที่กรมศิลปากร หรือ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด 
 

                   ประกาศ ณ  วันที ่2  กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
              สหวัฒน์  แน่นหนา  
                    (นายสหวัฒน์  แน่นหนา) 
              อธิบดีกรมศิลปากร   
 
    
           
                              
                          
 
   
         
     
  
          
        
     
    
              
    
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริหารทั่วไป 1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น 15,960
สํานักสถาปัตยกรรม 1. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล ตามนโยบายของรัฐบาล ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

และ สถานการณ์  เศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม เพื่อนํามาสรุปเสนอ
ประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือ 
นโยบาย แผนงาน โครงการ ทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
การบริหาร หรือ ความมั่นคง
2. ศึกษา วิเคราะห์ เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจ  แผนกลยุทธ์
ของส่วนราชการ  เพื่อร่วมจัดทําแผนงาน โครงการในการพัฒนา
ระบบราชการของส่วนราชการ 
3. จัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม 
ตามนโยบายของส่วนราชการ
4. ศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล แผนงาน โครงการ หรือ 
กิจกรรมประกอบการจัดทํางบประมาณของส่วนราชการ หรือ 
การพัฒนาระบบราชการ 
5. ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ  หรือ 
กิจกรรมต่าง ๆ 
6. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือ  
หน่วยงานในการจัดทํางบประมาณ หรือ การพัฒนาระบบราชการ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

บัญชีรายละเอียดตําแหน่งว่างพนักงานราชการ  
                                                                                                                                                                                                                    (เอกสารหมายเลข 1)

(แนบท้ายประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556)

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏบิัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1002 นักวิชาการพัสดุ บริหารทั่วไป 1 กลุ่มคลังและพัสดุ ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น 15,960
สํานักบริหารกลาง 1. ศึกษา วิเคราะห์  รายละเอียดในงานพัสดุ เพื่อกําหนดคุณภาพ ทีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

และมาตรฐานของพัสดุ การบัญชี  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หรือ 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  เช่น  การตกลงราคา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การสอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และ วิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็น
ไปตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
3. จัดทํารายละเอียดบัญชี  ทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal Management 
System) 
4. ช่วยวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการจัดหา  จัดซื้อวัสดุ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

1003 จิตรกร บริหารทั่วไป 1 กลุ่มจิตรกรรม  ปฏิบัติงานด้านจิตรกรรม ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น 15,960
สํานักช่างสิบหมู่ 1. ออกแบบ  เขียนแบบ เขียนภาพ สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา

สากล  ทั้งลายเส้น และ สี วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางจิตรกรรม
2. เขียนจิตรกรรมฝาผนัง (จิตรกรรมติดที่) และ จิตรกรรมบนเฟรม 
(จิตรกรรมไม่ติดที่) ทั้งแบบไทยประเพณี แบบแนวประเพณี และ 
แบบสากลในทุกเทคนิควิธีการ เช่น สีฝุ่น สีน้ํา สีน้ํามัน สีชอล์ก เป็นต้น 
3.ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล รูปแบบงานศิลปกรรม เพื่อจัดทํารายงานและ/
/หรือ สื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
4. ศึกษา ค้นคว้า ความรู้ทางด้านจิตรกรรมไทย และ จติรกรรม
ร่วมสมัย เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านจิตรกรรม

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

5. ให้คําแนะนําความรู้ด้านจิตรกรรมเบื้องต้น แก่บุคคล  หน่วยงาน  
และ สถาบันการศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1004 นักโบราณคดี บริหารทั่วไป 1 อุทยานประวัติศาสตร์ ปฏิบัติงานด้านโบราณคดี ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น 15,960
พนมรุ้ง  บุรีรัมย์ 1. ปฏิบัติงานด้านโบราณคดีเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา
สํานักศิลปากรที่ 12  รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ  ด้านประวัติศาสตร์  แหล่งโบราณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี 
นครราชสีมา หรือ แหล่งทางวัฒนธรรม หรือ ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

2. ปฏิบัติงานด้านโบราณคดีในการร่วมสํารวจ ขุดค้น
แหล่งโบราณคดี หรือ แหล่งวัฒนธรรมสมัยต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการอนุรักษ์  บูรณะและปกป้องคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  
3. จัดทําเอกสารรายงาน บันทึกข้อมูลโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ จากแหล่งโบราณคดี และ โบราณสถาน เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการศึกษาทางโบราณคดี
4. เป็นวิทยากรเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการของหน่วยงานและให้บริการ
ทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1005 บรรณารักษ์ บริหารทั่วไป 1 กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์  ดังนี้  ได้รับปริญญาตรี  หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น 15,960
สํานักหอสมุดแห่งชาติ 1. จัดหา คัดเลือก จําแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์  และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและให้บริการ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
2. จัดทํารายงานบรรณานุกรม  ดรรชนี  สาระสังเขป  เพื่อเป็นคู่มือ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ในการปฏิบัติงานและให้บริการ ทางสารสนเทศศึกษา หรือ 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

3. ให้บริการตอบคําถาม  ความรู้ แหล่งข้อมูลการใช้ทรัพยากร ทางสารนิเทศศาสตร์  หรือ 
สารสนเทศในห้องสมุด ทางสารสนเทศศาสตร์
4. ร่วมจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ 
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

1006 นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์) บริหารทั่วไป 1 กลุ่มนาฏศิลป์  ปฏิบัติงานด้านนาฏศิลป์ ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น 15,960
สํานักการสังคีต 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้แสดงนาฏศิลป์ต่างๆ ทั้งการแสดงโขน ละคร ฟ้อนรํา ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด

ตามบทบาทการแสดงที่ได้รับมอบหมาย สาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์
2. ฝึกซ้อม และ ทบทวนบทบาทการแสดงทางด้านนาฏศิลป์
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติการแสดง 
3. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยในการแต่งกายให้ผู้แสดง โดยยึดหลักความ
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน และ ให้สอดคล้องตามบทบาท
ของตัวละคร
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1007 ดุริยางคศิลปิน (วิโอล่า) บริหารทั่วไป 1 กลุ่มดุริยางค์สากล  ปฏิบัติงานด้านดุริยางคศิลป์ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น 15,960
สํานักการสังคีต 1. ปฏิบัติงานการแสดงดนตรีสากล การเข้าร่วมบรรเลงในงาน ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด

พระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีการทั่วไป และ งานให้ความร่วมมือ สาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์
ภาครัฐและเอกชน
2. ฝึกซ้อม และศึกษา จดจํา บทเพลง โน็ตเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน 
ความรู้ และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. จัดเตรียม  ดูแล เก็บรักษาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อื่น ๆ 
เพื่อให้พร้อมต่อการแสดง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทนส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

4. ให้คําแนะนํา เผยแพร่งานด้านดนตรีสากล เพื่อให้ความรู้ และ 
ความบันเทิง แก่สาธารณชนและผู้ที่สนใจ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามทีได้รับมอบหมาย 

1008 คีตศิลปิน (ไทย) (หญิง) บริหารทั่วไป 1 กลุ่มดุริยางค์ไทย   ปฏิบัติงานด้านคีตศิลป์  ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น 15,960
สํานักการสังคีต 1. ขับร้องเพลงไทยประเภทเพลงเถา เพลงตับ เพลงสองชั้นต่าง ๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด

ประกอบการบรรเลงในวงปี่พาทย์ เครื่องสาย และ มโหรี  สาขาวิชาหนึ่ง ทางคีตศิลป์
2. ขับร้องเพลงไทยประกอบการแสดง เช่น โขน-ละคร 
3. ฝึกซ้อม การขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลงเถา เพลงตับ  
เพลงสองชั้นต่าง ๆ 
4. ศึกษา จดจํา บทเพลง โน๊ตเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทํานอง และ 
ศิลปะในการขับร้องเพลงต่าง ๆ 
5. เข้าร่วมแสดงในงานราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีการทั่วไป และ 
งานให้ความร่วมมือภาครัฐ และ เอกชน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1009 นายช่างประณีตศิลป์ เทคนิคพิเศษ 1 กลุ่มประณีตศิลป์  1. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัว ทักษะพิเศษ ต้องเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ และ 20,490
(ด้านช่างไมป้ระณีต) สํานักช่างสิบหมู่ ประสบการณ์ และ ความชํานาญงานสูง ในการปฏิบัติงาน ทักษะความชํานาญในงานด้านช่างไม้ประณีต

ด้านช่างไม้ประณีต  ซึ่งเป็นงานช่างที่มีรายละเอียดประณีต ไม่น้อยกว่า 12  ปี (โดยต้องมีหนังสือรับรอง
สืบเนื่องทางวัฒนธรรม หรือ งานศิลป์ประจําชาติ การทํางานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงาน
2. ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนงานช่าง  เช่น ธุรการช่าง ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือ 
หาข้อมูลทางช่าง ทํารายงานการประมาณการด้านการช่าง มีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการ
หรือ ปฏิบัติงานช่างฝีมือ ที่ปฏิบัติในช่างสิบหมู่ ทดลองปฏิบัติ
3. สามารถแก้ปัญญาและตัดสินใจงานที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค
หรือ เฉพาะของบุคคลในสาขานั้นๆ ด้วยความชํานาญ

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

4. ให้คําปรึกษา ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ ถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ให้กับบุคลากร  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
5. รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านช่างประณีตศิลป์ 
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1010 นายช่างศิลปกรรม เทคนิคทั่วไป 1 กลุ่มประณีตศิลป์  1. ออกแบบ  เขียนแบบ และ ปฏิบัติงานศิลปกรรมด้านประณีตศิลป์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 12,240
(ด้านช่างไม้แกะสลัก) สํานักช่างสิบหมู่ 2. ศึกษา ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล และ รูปแบบงานศิลปกรรม หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก

ด้านประณีตศิลป์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ  เขียนแบบ และ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
อนุรักษ์งานศิลปกรรม เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1011 นายช่างศิลปกรรม เทคนิคทั่วไป 1 อุทยานประวัติศาสตร์ 1. ออกแบบ  เขียนแบบ และ ปฏิบัติงานศิลปกรรม ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 12,240
กําแพงเพชร ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก
สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย 2. ศึกษา ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล และ รูปแบบงานศิลปกรรม ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 

ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ เขียนแบบ เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
และ อนุรักษ์งานศิลปกรรม ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน



- 7 -

หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1012 นายช่างโยธา เทคนิคทั่วไป 2 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 1. ร่วมสํารวจ รังวัด เขียนแบบโบราณสถาน เพื่อการออกแบบบูรณะ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 12,240
สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย โบราณสถาน หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก

2. ร่วมออกแบบ  คํานวณแบบ ควบคุม และ บํารุงรักษาโครงการ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
กอ่สร้างต่าง ๆ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
3. ร่วมตรวจสอบ แก้ไข การกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา
รูปแบบและรายการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง สาขาวิชาสํารวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง 
4. ให้คําปรึกษา แนะนํา  เกี่ยวกับงานช่างโยธา  ตามหลักวิชาช่าง
เพื่อให้รับทราบข้อมูล ความรู้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1013 นายช่างเขียนแบบ เทคนิคทั่วไป 1 กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน 1. สํารวจ เขียนแบบ  คัดลอก งานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 12,240
สํานักศิลปากรที่ 12  งานวิศวกรรมโครงสร้าง  และ งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก
นครราชสีมา เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 

2. เขียน คัดลอก แผนที่ เพื่อแสดงเส้นทาง หรือ ภูมิประเทศ เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
3. ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาใช้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง
ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

1014 ช่างอาภรณ์ เทคนิคทั่วไป 1 กลุ่มนาฏศิลป์ สํานักการสังคีต 1. ศึกษารูปแบบ การสร้างรูปแบบ (pattern) เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 12,240
ตามรูปแบบการแสดง เช่น โขน-ละคร เป็นต้น หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก
2. ตัดเย็บ แก้ไข ซ่อมแซม ดัดแปลง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
อุปกรณ์เครื่องประดับตกแต่งที่ทําด้วยผ้า และ เครื่องแต่งกาย เทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ที่เป็นลายปักดิ้น-เลื่อม ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
3. ดูแล จัดเก็บ ซักรีด บํารุงรักษา อุปกรณ์การแสดง และ  
เครื่องแต่งกาย  

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน



- 8 -

หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1015 นายช่างไฟฟ้า เทคนิคทั่วไป 1 กลุ่มโรงละครแห่งชาติ 1. ร่วมเขียนแบบ  ประมาณการ  ติดตั้ง  ซ่อม  ดัดแปลง  ปรับปรุง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  12,240
สํานักการสังคีต ควบคุม  บํารุงรักษา  ซ่อม  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก

ระบบไฟฟ้า ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ควบคุม  ตรวจสอบ  ความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า เครื่องมือ หรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น
เครื่องใช้  อุปกรณ์ไฟฟ้า ในหน่วยงานให้พร้อมใช้งาน ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
3. รวบรวมจัดทําข้อมูลสถิติของการใช้งานระบบไฟฟ้า  เครื่องมือ  ไฟฟ้ากําลัง หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้  อุปกรณ์ไฟฟ้า  เพื่อการวางแผนในการบํารุงรักษา
4. ให้คําแนะนํา  ตอบปัญญา แก้ไขปัญญา  ให้แก่ผู้ใช้งานและ
ผู้รับบริการ  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

1016 พนักงานการเงินและบัญชี บริการ 1 อุทยานประวัติศาสตร์ 1. ปฏิบัติงานเบิก-จ่ายเงิน ด้วยระบบการบริหารการเงินการคลัง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  12,240
ศรีสัชนาลัย  สุโขทัย ภาครัฐ แบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก
สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย  Management System) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. จัดทําฎีกาเบิกเงิน ทําทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย หรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น
3. รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ประจําปี การบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงินและ
4. จัดทําบัญชีบางประเภท ตามระบบราชการ เช่น บัญชีเงินสด การธนาคาร
บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร
5. ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน
6. จัดทํารายงานการเงินและการบัญชี
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1017 พนักงานการเงินและบัญชี บริการ 1 อุทยานประวัติศาสตร์ 1. ปฏิบัติงานเบิก-จ่ายเงิน ด้วยระบบการบริหารการเงินการคลัง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  12,240
พนมรุ้ง บุรีรัมย์ ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก
สํานักศิลปากรที่ 12   Management System) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
นครราชสีมา 2. จัดทําฎกีาเบิกเงิน ทําทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย หรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น

3. รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ประจําปี การบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงินและ
4. จัดทําบัญชีบางประเภท ตามระบบราชการ เช่น บัญชีเงินสด การธนาคาร
บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร
5. ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน
6. จัดทํารายงานการเงินและการบัญชี
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1018 พนักงานการเงินและบัญชี บริการ 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  1. ปฏิบัติงานเบิก-จ่ายเงิน ด้วยระบบการบริหารการเงินการคลัง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  12,240
ไชยา  สุราษฏร์ธานี ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก
สํานักศิลปากรที่ 14  Management System) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
นครศรีธรรมราช 2. จัดทําฎีกาเบิกเงิน ทําทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย หรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น

3. รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ประจําปี การบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงินและ
4. จัดทําบัญชีบางประเภท ตามระบบราชการ เช่น บัญชีเงินสด การธนาคาร
บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร
5. ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงนิ
6. จัดทํารายงานการเงินและการบัญชี
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1019 พนักงานการเงินและบัญชี บริการ 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร 1. ปฏิบัติงานเบิก-จ่ายเงิน ด้วยระบบการบริหารการเงินการคลัง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  12,240
สํานักศิลปากรที่ 14 ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก
นครศรีธรรมราช  Management System) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. จัดทําฎีกาเบิกเงิน ทําทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย หรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น
3. รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ประจําปี การบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงินและ
4. จัดทําบัญชีบางประเภท ตามระบบราชการ เช่น บัญชีเงินสด การธนาคาร
บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร
5. ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน
6. จัดทํารายงานการเงินและการบัญชี
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1020 พนักงานการเงินและบัญชี บริการ 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 1. ปฏิบัติงานเบิก-จ่ายเงิน ด้วยระบบการบริหารการเงินการคลัง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  12,240
สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก

 Management System) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จัดทําฎกีาเบิกเงิน ทําทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย หรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น
3. รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ประจําปี การบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงินและ
4. จัดทําบัญชีบางประเภท ตามระบบราชการ เช่น บัญชีเงินสด การธนาคาร
บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร
5. ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน
6. จัดทํารายงานการเงินและการบัญชี
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน
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หน่วย
ที่ ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน อัตรา สังกัด

1021 พนักงานการเงินและบัญชี บริการ 1 หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 1. ปฏิบัติงานเบิก-จ่ายเงิน ด้วยระบบการบริหารการเงินการคลัง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  12,240
สํานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3  ปี ต่อจาก

 Management System) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จัดทําฎีกาเบิกเงิน ทําทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุมใบสําคัญคู่จ่าย หรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น
3. รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ประจําปี การบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงินและ
4. จัดทําบัญชีบางประเภท ตามระบบราชการ เช่น บัญชีเงินสด การธนาคาร
บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคาร
5. ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน
6. จัดทํารายงานการเงินและการบัญชี
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนราชการและตําแหน่งที่กําหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ค่าตอบแทน



     (เอกสารหมายเลข 2) 
 

หลักสูตรการประเมนิ  ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตาํแหน่ง (100 คะแนน) 
(แนบท้ายประกาศกรมศลิปากร ลงวันที่ 2 กรกฎาคม  พ.ศ. 2556) 

 
1. ตําแหน่งนกัวิเคราะหน์โยบายและแผน (หน่วยที่ 1001) (สอบขอ้เขียน) 
   (1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ  และ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
   (2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
   (3) ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 
   (4) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพ และ ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
2. ตําแหน่งนกัวิชาการพสัดุ (หน่วยที่ 1002) (สอบขอ้เขียน) 
   (1) ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ  เช่น  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  
       และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   (2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
   (3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
   (4) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
3. ตําแหน่งจติรกร (หน่วยที่ 1003) (สอบปฏิบัติ) 
   (1) ความสามารถในการออกแบบ  เขียนแบบ  สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย/สากล 
   (2) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ 
   (3) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสี 
4. ตําแหน่งนกัโบราณคดี (หน่วยที่ 1004) (สอบข้อเขียน) 
   (1) ความรู้ทางด้านวิชาการโบราณคดี  และ วิชาการที่เกี่ยวข้อง 
   (2) ความรู้ความสามารถในกระบวนงานทางโบราณคดี 
   (3) ความรู้ด้านการปกป้อง  คุ้มครอง  ดูแลรักษา  อนุรักษ์  และ พัฒนาโบราณสถาน 
   (4) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ และ พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ พ.ศ. 2504 
        และ ทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 
5. ตําแหน่งบรรณารักษ์ (หน่วยที่ 1005) (สอบข้อเขียน) 
   (1) ความรู้ความสามารถทางด้านบรรณารักษ์  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ เทคนิคใหม่ๆ ด้านห้องสมุด  และ  การประชาสัมพันธ์ห้องสมุด  
   (2) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพและพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์  และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 

6. ตําแหน่ง... 
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6. ตําแหน่งนาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์) (หนว่ยที่ 1006) (สอบปฏิบัติ) 
   (1) ความสามารถในการแสดงโขน  ละคร  ฟ้อนรํา 
   (2) ความสามารถในการจดจําบทโขน  ละคร และ การแสดงตามบท 
   (3) ความสามารรถในการแสดงเบ็ดเตล็ด 
7. ตําแหน่งดุรยิางคศิลปิน (วิโอล่า) (หน่วยที่ 1007) (สอบปฏิบัติ) 
   (1) ความสามารถในการบรรเลงประกอบการแสดงงานต่างๆ  
   (2) ความสามารถในการบรรเลงเพลงเดี่ยว 
8. ตําแหน่งคตีศิลปนิ (ไทย) (หญิง) (หนว่ยที่ 1008) (สอบปฏิบัติ) 
   (1) ความสามารถในการขบัร้องเพลงประกอบการแสดงโขน ละครทุกประเภท 
   (2) ความสามารถในการขบัร้องเพลงประกอบการแสดงวิพัธทัศนา  และ การแสดงเบ็ดเตล็ดต่างๆ 
   (3) ความสามารถในการขบัร้องเพลงประเภทเพลงเถา  เพลงตับ  และ เพลงสองชั้นต่างๆ 
9. ตําแหน่งนายช่างประณตีศิลป์ (ด้านชา่งไม้ประณีต) (หน่วยที่ 1009) (สอบปฏบิัติ) 
    (1) ความสามารถในการเข้าไม้แบบไทย ที่เป็นงานช่างไม้ประณีต  อ่านแบบงานทางด้านช่างไม้ที่มีความเป็นไทย  
         องค์ประกอบงานด้านศิลปะไทย เพือ่ใช้ในงานช่างไม้ประณีต และ งานอื่น ๆ  
         ในลักษณะงานที่เป็นงานประณีตศิลป์  
    (2) ความรู้เกี่ยวกับการเลือกประเภท  และ วิธีการเข้าไม้แบบไทย และ นํามาใช้ในการสร้างงานไม้ประณีต 
        ได้อย่างถูกวิธี 
    (3) ความสามารถในการปฏิบัติงานการต่อหุ่นงานไม้ประณีต สําหรับสร้างผลงานเครื่องไม้ไทย   
         ตามขัน้ตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
10. ตําแหน่งนายชา่งศิลปกรรม (ด้านชา่งไม้แกะสลัก) (หน่วยที่ 1010) (สอบปฏบิัติ) 
     (1) ความสามารถในการออกแบบ  เขียนแบบลายไทย องค์ประกอบงานด้านศิลปะไทยเพื่อใช้ในงานช่างแกะสลัก 
          และงานช่างไม้ประณีต และ งานอื่นๆ ในลักษณะงานประณีตศิลป์ 
     (2) ความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานแกะสลัก  โดยสามรถใช้ได้อย่างถูกวิธี 
     (3) ความสามารถในการแกะสลักงานไม้ ในรูปแบบงานศิลปกรรมไทย  ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง   
11. ตําแหน่งนายชา่งศิลปกรรม (หน่วยที่ 1011) (สอบปฏิบัติ) 
     (1) ความสามารถด้านช่างศิลปกรรม  ตามแบบฉบับของศิลปะไทย  หรือ ศิลปประยุกต์ 
     (2) ความสามารถในการออกแบบ  เขียนแบบ ลวดลายต่างๆ เช่น จิตรกรรมฝาผนงั  ลวดลายปูนป้ัน  หรือ  ภาพ 
          แกะสลักต่าง ๆ งานประติมากรรมลอยตัว นูนสูง  นูนตํ่า เป็นต้น รวมทั้งการกาํหนดรายการเพื่อซ่อมแซม และ  
          สงวนรักษาโบราณสถาน 
     (3) ความรูด้้านการออกแบบจัดวางผังนิทรรศการ ประดิษฐ์ตัวอักษร  ลวดลายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 

12. ตําแหน่ง... 
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12. ตําแหน่งนายชา่งโยธา (หน่วยที่ 1012) (สอบข้อเขยีน) 
     (1) ความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่างโยธา เช่น การออกแบบ การก่อสร้าง  การควบคุม   
         การสํารวจ  เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน 
     (2) การคํานวณแบบและการประมาณราคาด้านช่างโยธา 
13. ตําแหน่งนายชา่งเขียนแบบ (หน่วยที ่1013) (สอบข้อเขียน) 
     (1) ความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ  เช่น  การเขียนแบบ การคัดลอกแบบ   
         เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน  
14. ตําแหน่งช่างอาภรณ์ (หน่วยที่ 1014) (สอบปฏิบัติ) 
     (1) ความรูค้วามสามารถเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายโขน-ละคร โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่เป็นลายปักด้ินเลื่อม 
     (2) ความสามารถเกี่ยวกับการตัดเย็บ  แก้ไข ซ่อมแซมเครื่องแต่งกายที่ทําด้วยผ้า 
     (3) ความรูค้วามสามารถเกี่ยวกับการคัดเลือก  และ ประมาณจํานวนวัสดุในการตัดเย็บเครื่องแต่งกายโขน-ละคร 
15. ตําแหน่งนายชา่งไฟฟ้า (หน่วยที่ 1015) (สอบข้อเขียน) 
     (1) รูปแบบของโรงละครที่ใช้ในการแสดง 
     (2) รูปแบบการทํางานของโคมไฟฟ้าชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการแสดง 
     (3) หน้าทีข่องแสงไฟฟ้า เวทีทีใช้ในการแสดง (รูปแบบการมองเห็น  อารมณ์ จุดสนใจ  ทัศนวิสัย) 
     (4) การออกแบบโคมไฟฟ้า เวทีที่ใช้สําหรับการแสดง (ชนิดของโคมไฟฟ้า  เวที  จํานวนและขนาดของกําลังไฟฟ้า 
         ของโคมไฟฟ้าเวที) 
     (5) การออกแบบแสงทใีช้ในการแสดง  (อารมณ์ อุณหภูมิของแสง  การผสมสขีองแสง  ทิศทางของแสง) 
     (6) การติดต้ังระบบแสงไฟฟ้าเวที 
     (7) หลักการทํางานของระบบเสียง 
     (8) ระบบเสียงที่ใช้สําหรบัการแสดงภายใน  และ ภายนอกโรงละคร 
     (9) ระบบเสียงสําหรับการแสดง  แสง-เสียง  บริเวณสถานที่สําคัญ  โบราณสถานต่างๆ 
     (10) การติดต้ังระบบเสียง  (คํานวณความดังของเสียง  ความชัดเจน ระบบเสียง) 
     (11) อุปกรณ์สําคัญของระบบเสียง หน้าที่การทํางานของอุปกรณ์แต่ละชนิด 
16. ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญช ี(หน่วยที่ 1016-1021) (สอบข้อเขียน)  
     (1) ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ ทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
     (2) ความรูเ้กี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเกบ็รักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  
         และ ทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
     (3) ความรูเ้กี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพพนักงานการเงินและบัญชี  
 
 
     

 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 3) 
 

แบบคําร้องขอสมัครพนักงานราชการ 
 

        เขียนที่..................................................................... 
 

                                                                     วันที่.................เดือน ............................ พ.ศ. ................... 
 

เรียน  อธิบดีกรมศิลปากร 
  

                ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ)..................................................................................................... 
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร ................................................................................................................ 
สาขาวิชาเอก ................................................................................................................................................................. 
โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ ............................................................................................................................... 
เมื่อวันที่ ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ................. (ภายในวันปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2556)  
มีความประสงค์ที่จะสมัครเพื่อรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดกรมศิลปากร  หน่วยที ่.............................
ตําแหน่ง........................................................................สังกัด........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่มีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้   
O ปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  

O ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน   

O ปวส. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  

O ผู้มีความรู ้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติ (...................ปี)  โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง 
หรือ หน่วยงาน  ซึ่งระบุถึงลกัษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือ มีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 
ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556   
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ขอยื่น  O หลักฐานการศึกษา  O หนังสือรับรองประสบการณ์ ไว้ก่อน 
 

       ทั้งนี้  หากมีการตรวจสอบเอกสาร  หรือ คุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ย่ืนสมัครแล้ว  ปรากฏว่า ก.พ. ยังมิได้
รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้า  หรือ  คุณวุฒิดังกล่าว ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของตําแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัคร 
อันมีผลทําใหข้า้พเจ้าไม่มีสิทธ์ิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธ์ิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิน้ 
 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัครข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง  
 
 

         (ลงชื่อ) ....................................................ผู้สมัคร 
                                                                           (..................................................) 
       วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ............  
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