
 

        
ประกาศกรมศิลปากร 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปะและการช่างไทย) 

และตําแหน่งนักอักษรศาสตรป์ฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) 
 

 

  ด้วยกรมศิลปากร จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง   
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ     
(ด้านศิลปะและการช่างไทย) และตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) ฉะ น้ัน อาศัยอํานาจ      
ตามความในมาตรา 53 และ มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล   
เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
  1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
     1.1 ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง 
                            1.1.1 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
                            1.1.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 
         1.1.3 ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปะและการช่างไทย)  
         1.1.4 ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) 
    1.2 อัตราเงินเดือน  
                            1.2.1 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท ทั้งน้ี อัตรา
เงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน 
ตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน  ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 
          1.2.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท 
ทั้งน้ี อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้ข้าราชการ 
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 
           1.2.3 ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปะและการช่างไทย) อัตราเงินเดือน 
15,000-16,500 บาท ทั้งน้ี อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร  เรื่อง  หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 
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          1.2.4 ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี)  
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท ทั้งน้ี อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมศิลปากร  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน  ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 
 

   2. จํานวนตําแหน่งว่างคร้ังแรก 
      2.1 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง       

    2.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง       
    2.3 ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปะและการช่างไทย) จํานวน 1 ตําแหน่ง 

      2.4 ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) จํานวน 1 ตําแหน่ง 
   3. ลกัษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย 
                         3.1 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 1) 
      3.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 2) 
      3.3 ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปะและการช่างไทย) (เอกสารหมายเลข 3) 
                         3.4 ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) (เอกสารหมายเลข 4)  
   4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมคัรสอบ  
      4.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 
          ก. คุณสมบัติทั่วไป 
                                 (1) มีสญัชาติไทย  
       (2) มีอายุไมตํ่่ากว่าสิบแปดปี 
     (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
          ข. ลักษณะต้องห้าม 
    (1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
    (2) เป็นคนไรค้วามสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรอืจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  
             (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ  
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 
 
 
 
 

(7) เป็นผู้เคย... 
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            (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด 
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (8) เป็นผู้เคยถกูลงโทษให้ออก หรือ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ   
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (9) เป็นผู้เคยถกูลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติน้ี  
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือ  
เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) 
(10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9)       
ผู้น้ันต้องออกจากงาน หรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้น้ันต้องออก
จากงาน หรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจากราชการเพราะทุจริต
ต่อหน้าที่  
   สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1 (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับ 
การบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่อบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 

                   สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  
       4.2 ผู้สมคัรสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศน้ี  
            4.2.1 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 1)  
            4.2.2 ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 2)  
             4.2.3 ตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศิลปะและการช่างไทย) (เอกสารหมายเลข 3)  
            4.2.4 ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) (เอกสารหมายเลข 4)  
 

    5. การรับสมคัรสอบ  
       5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 25 สิงหาคม -15 กันยายน 
2557 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอน  ดังน้ี  
            5.1.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th  
หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร” 
 
 
 
 
 

5.1.2 เลือก... 
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          5.1.2 เลือกแถบรายการ “ใบสมัครออนไลน์” กรอกใบสมัครสอบ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้อง
และครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร ์บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ให้โดยอัตโนมัติ 
          5.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ลงในกระดาษ ขนาด A 4 จํานวน 1 แผ่น  หรือ  
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนัน้ ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  
                ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก  แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
            5.2 นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา    
ทั่วประเทศ  ต้ังแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557-16 กันยายน 2557 ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมี
ผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
    5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ จํานวน 230 บาท ซึง่ประกอบด้วย 
         (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 
         (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท  
         หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
    5.4 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจําตัวสอบ  โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจําตัวสอบได้ 
เมื่อกรมศิลปากรได้ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว กําหนดประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขัน วันที่ 3 
ตุลาคม 2557  
    5.5 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไว้ 
ไม่เกิน 1 ปี  ขนาด 1 น้ิว พรอ้มลงลายมือช่ือในใบสมคัรสอบให้ครบถ้วน และนํามายื่นในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง วันที่ 18 ตุลาคม 2557  
 

                    6. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ  
    6.1  ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน  
    6.2  ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตําแหน่งเท่าน้ัน เมื่อเลือกแลว้จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
    6.3 ผูส้มัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
สอบในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 
15 กันยายน 2557 ทั้งน้ี  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร  หรอืปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรอืระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร 
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร   
วันสุดท้าย (วันที่ 15 กันยายน 2557) 
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     6.4 การสมัครสอบตามขัน้ตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมอืช่ือ และรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551  
ดังน้ัน  หากผูส้มัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 137 
     6.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 
รับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด   
อันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศ 
รับสมัครสอบกรมศิลปากร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

  7. การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน  เวลา สถานทีส่อบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ  
     กรมศิลปากร  จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ  วัน  เวลา สถานที่ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
แข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th 
หรือ http://job.finearts.go.th  หัวข้อ “ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา  สถานที่ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ” 
และจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งในวันที่ 18 ตุลาคม 2557 
 

  8. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
      8.1 การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
           ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใด จะต้องสอบวิชาเฉพาะตําแหน่งน้ัน ตามท่ีได้กําหนดไว้ 
ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี (เอกสารหมายเลข 1-4)  
      8.2 การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
           เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
หรือวิธีอ่ืน เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และ สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ  
ทักษะ สมรรถนะ และ อ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
           ทั้งน้ี จะสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน  
การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป 
โดยกรมศิลปากร จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 
ทางเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวข้อ “ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ 
แข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง” และจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งในวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2557 
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    9. หลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง 
        9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา  
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 น้ิว และลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
        9.2 สําเนาประกาศนียบัตร  สําหรับผู้สมัครสอบตําแหน่งลําดับที่ 1.1.1-1.1.2 หรือสําเนา
ปริญญาบัตร  สําหรับผู้สมัครสอบตําแหน่งลําดับที่ 1.1.3-1.1.4 หรือ สําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศ
รับสมัคร  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ  จํานวนอย่างละ 
1 ฉบับ ทั้งน้ี ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร  หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดน้ัน 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์   
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 15 กันยายน 2557 
        9.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
        9.4 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคญัการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 
(กรณีที่ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ 
        9.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผา่นการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ. ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงขึ้นไป  สําหรับผู้สมัครสอบตําแหน่งลําดับที่ 1.1.1 และ 1.1.2 และ ระดับปริญญาตรีขึน้ไป 
สําหรับผู้สมคัรสอบตําแหน่งลําดับที่ 1.1.3-1.1.4 จํานวน 1 ฉบับ 
        9.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ  
   - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
   - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
   - โรคพิษสรุาเรื้อรัง 
   - โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง และ  
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
            สําเนาเอกสารตามข้อ 9.2-9.5 ทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”    
ลงช่ือ วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร  แล้วบรรจุใส่ซองขนาด A4 
โดยระบุตําแหน่งที่สมัครสอบ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบไว้ที่หน้าซอง แล้วนํามายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งวันที่ 18 ตุลาคม 2557  
 

   10. เกณฑ์การตัดสิน  
        ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 60  และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
60 ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล  
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  11. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
       การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงตามลําดับคะแนนรวมของผูส้อบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน     
ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่ง       
ยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 
       บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งน้ี จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศการข้ึนบัญชี 
แต่ถ้ากรมศิลปากร ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในคร้ังน้ีอีก และได้ประกาศ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
 

  12. การบรรจุและแต่งต้ัง 
       ผูส้อบแข่งขันได้ในตําแหน่งใดจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ 
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน  ตามท่ีระบุไว้ในขอ้ 1.2  
 

  13. การรับโอนผู้สอบแข่งขนัได้ 
       กรมศิลปากร ไม่รับโอนผูส้อบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่า
กรณีใด ๆ 
 

  14. การคัดเลอืกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหน่ึงไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในตําแหน่งอ่ืน 
       กรณทีี่ส่วนราชการอ่ืน  มีตําแหน่งว่างในตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งต้องการบุคคลที่มคีุณวุฒิการศึกษาเดียวกัน และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่เหมือน หรือใกล้เคียงกันกับตําแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตําแหน่งว่าง
สามารถคัดเลอืกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งที่สอบครั้งน้ี ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งอ่ืนได้ 
การคัดเลือกไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งอ่ืนให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งน้ี โดย
ผู้สอบแข่งขันได้ มีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
   กรมศิลปากร ดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม ดังน้ัน หากมีผู้ใด 
แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้
อธิบดีกรมศิลปากรทราบด้วย  
 

          ประกาศ  ณ  วันที่ 6  สงิหาคม พ.ศ. 2557 
   (ลงช่ือ) เอนก สีหามาตย ์

                (นายเอนก สีหามาตย์) 
                 อธิบดีกรมศิลปากร   
 
 
      
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 1) 
 

ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง  แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ และ 
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
      1. ด้านการปฏิบัติการ  
         (1) สํารวจ  เขียนแบบ ประมาณการ ติดต้ัง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง  ควบคุมการใช้งาน  ดูแล 
บํารุงรักษา และใช้งานเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า สื่อสาร
และโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส ์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูล
ข่าวสารในภารกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงานภายในและภายนอก 
                   (2) จัดทําทะเบียน รวบรวม  และเก็บข้อมลูทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผนบํารุงรักษา 
                   (3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรบัรองตามท่ีหน่วยงาน  
หรือกฎหมายกําหนด 
 

     2. ด้านการบริการ 
        (1) ให้คาํแนะนํา  ตอบปัญหา  แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผูร้ับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
        (2) ประสาน แลกเปลีย่นความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือประกอบ 
การปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
                ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือ คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงขึ้นไป  
ของ ก.พ.    
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตําแหน่ง     
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังน้ี 
1. ความรู้พ้ืนฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
2. วงจรไฟฟ้าเบ้ืองต้น  มอเตอร์ไฟฟ้า 
3. การซ่อมบํารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
4. การดูแบบแปลนระบบไฟฟ้าอาคาร 
 
 
 
 
 

5. ด้านการ... 
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5. ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานในอาคาร สํานักงาน  
6. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า 
7. ความรู้เก่ียวกับการตรวจวัดทางไฟฟ้า 
8. ความรู้เก่ียวกับการป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(เอกสารหมายเลข 2) 
 

ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทศันศึกษาปฏิบัติงาน 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
โสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง  แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบและ 
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
      1. ด้านการปฏิบัติการ  
         (1) จัดทําแผนภาพ  แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์ แผนที่ และตารางแสดงสถิติข้อมลูต่างๆ  
เพ่ือใช้ในการประชุม  สมัมนา ฝึกอบรม  และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ  
         (2) ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์  ประเภทต่าง ๆ เช่น  เครื่องฉายภาพยนตร์  
เครื่องฉายภาพน่ิง  เครื่องเสียงต่างๆ เพ่ือประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมต่าง ๆ  
         (3) เก็บรักษาซ่อมบํารงุโสตทัศนูปกรณ์ 
         (4) ติดตาม รวบรวม และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน นําเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนําไปใช้เสนอแนะและปรบัปรุงการปฏิบัติงานต่อไป   
 

     2. ด้านการบริการ 
        (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 
        (2) ให้คาํแนะนํา ข้อมลู และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบในประเด็นที่ไม่มีความซับซ้อน  
ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา  
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
              ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคโนโลยี
การถ่ายภาพและวิดีทัศน์  สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง และเป็นผู้สอบ
ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงขึ้นไปของ ก.พ.       
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตําแหน่ง     
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  ดังน้ี  
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านการจัดทําสื่อวิดีทัศน์  การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีโอ  การพิมพ์  
   การออกแบบโฆษณาและส่ือสิ่งพิมพ์ 
2. ความรู้ทั่วไปในการใช้ การบํารุงรักษาเคร่ืองโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ เครือ่งขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง   
   ไมโครโฟนลาํโพง  เครื่องฉายภาพ   
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 3) 
 

ตําแหน่งนักวิชาการชา่งศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านศลิปะและการช่างไทย) 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน 
ด้านวิชาการช่างศิลป์ ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย    
      โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
      1. ด้านการปฏิบัติการ  
         (1) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องทางด้านศิลปกรรม และงานช่างสิบหมู่ เพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการออกแบบ เขียนแบบ อนุรักษ์ สร้างสรรค์งานด้านศิลปกรรม และรวบรวมองค์ความรู้ ในการจัดทําเอกสาร      
ทางวิชาการ 
         (2) ออกแบบ เขียนแบบ อนุรักษ์สรา้งสรรค์งานศิลปกรรม  และงานช่างสิบหมู่ เพ่ือการสืบทอด 
สร้างสรรค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 
         (3) ซ่อมงานศิลปกรรมและงานช่างสิบหมู่ เพ่ืออนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมไทยใหค้งอยู่ต่อไป  
         (4) ร่วมจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชน และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
         (5) ร่วมจัดนิทรรศการด้านศิลปกรรม เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   
 

     2. ด้านการวางแผน  
         วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ  
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
 

     3. ด้านการประสานงาน  
        (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรอืหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
        (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเทจ็จริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

     4. ด้านการบริการ 
                  ให้คําแนะนําความรู้ด้านศิลปกรรม แก่บุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเผยแพร่ความรู้   
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
                ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   
และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.  
 
 

หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตําแหน่ง     
ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขยีนและสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  ดังน้ี 
1. ความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า  เก็บข้อมูล  ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ในการปฏิบัติงาน  
2. ความรู้ความสามารถในการนําข้อมูลต่างๆ มาเรียบเรยีง จัดทําเอกสารทางวิชาการได้  
3. ความรู้ความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนได้ 
4. ความรู้ความเข้าใจในงานด้านศิลปกรรม ทั้งด้านจิตรกรรม  ประติมากรรม  ศิลปประยุกต์ และประณีตศิลป์ไทย 
5. ความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ  เขียนแบบ  งานด้านสื่อสารสนเทศ  โปสเตอร์ จัดนิทรรศการ  จัดอารต์เวิค   
   หรือรูปเล่ม   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 (เอกสารหมายเลข 4) 
 

ตําแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับอักษรศาสตร์  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย    
      โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
      1. ด้านการปฏิบัติการ  
         (1) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง ถ่ายถอด เปรียบเทียบ งานด้านวรรณกรรม เพ่ือศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่สะท้อนอยู่ในวรรณกรรมแต่ละเรื่อง ทําให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ 
ในยุคสมัยน้ัน ๆ  
         (2) ศึกษา ค้นคว้า  รวบรวม  เรียบเรียง  ตรวจสอบข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี เพ่ือเป็น
หลักฐานในการศึกษาความเป็นมาของชาติ และธํารงไว้ซึ่งแบบแผนโบราณราชประเพณ ี ตลอดจน สบืทอด สร้างสรรค์ 
และเผยแพรม่รดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
         (3) ศึกษา ค้นคว้า  รวบรวม แปล เรียบเรียงเอกสารทางประวัติศาสตร์  จารีตประเพณีและวรรณกรรม  
จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลวิชาการด้านอ่ืน ๆ ในการวิเคราะห์ด้าน
ประวัติศาสตร์ ของชาติ     
 

     2. ด้านการวางแผน  
         วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพ่ือให้
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  
 

     3. ด้านการประสานงาน  
        (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรอืหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
        (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเทจ็จริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

     4. ด้านการบริการ 
                  ให้คําแนะนําความรู้ด้านศิลปกรรม แก่บุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเผยแพร่ความรู้   
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
               ได้รับปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์   
ทางประวัติศาสตร์  หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์  โบราณคดี หรือทางประวัติศาสตร์
ศิลปะ  และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. 

 
หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตําแหน่ง     
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  ดังน้ี  
1. ความรู้เก่ียวกับงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์  จารีตประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
2. ความรู้ความสามารถในการนําเสนอความรู้ทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี   และวัฒนธรรมไทย   
   ด้วยภาษาไทยที่ถูกต้องสละสลวย 
3. ความรู้ความสามารถในการใช้เอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง ตามกระบวนการนําเสนอทางวิชาการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


