
 
ประกาศกรมศิลปากร 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข�ารับราชการ  สังกัดกรมศิลปากร 
ครั้งท่ี 1/2556 

      

  ด�วยกรมศิลปากร จะดําเนนิการสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข�ารับราชการเป*นข�าราชการ 
พลเรือนสามัญ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
และ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว 15 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551  เรื่อง  หลักเกณฑ6  วิธีการ และ เง่ือนไข 
การสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ  จึงประกาศรับสมัครสอบแข�งขันฯ  ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
  1. ตําแหน�งท่ีจะบรรจุและแต�งต้ัง และ เงินเดือนท่ีจะได�รับ 
     1.1 ตําแหน�งนักวิเคราะห6นโยบายและแผนปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 16,400-18,040 บาท   
หรือ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
     1.2 ตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 16,400-18,040 บาท   
หรือ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
     1.3 ตําแหน�งนักวิทยาศาสตร6ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท   
หรือ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
     1.4 ตําแหน�งนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ด�านประวัติศาสตร6)   
อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท หรือ  ตามท่ี ก.พ. กําหนด    
     1.5 ตําแหน�งนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ด�านจารีตประเพณี)  
อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท หรือ ตามท่ี ก.พ. กําหนด  
     1.6 ตําแหน�งภัณฑารักษ6ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท  
หรือ  ตามท่ี ก.พ. กําหนด    
     1.7 ตําแหน�งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท  
หรือ  ตามท่ี ก.พ. กําหนด    
     1.8 ตําแหน�งเจ�าพนักงานห�องสมุดปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน 10,200-11,220 บาท   
หรือ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
     1.9 ตําแหน�งเจ�าพนักงานพิพิธภัณฑ6ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 10,200-11,220 บาท   
หรือ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 

 
 
 
 
 
 

1.10 ตําแหน�ง... 
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     1.10 ตําแหน�งนายช�างสํารวจปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน 10,200-11,220 บาท   
หรือ ตามท่ี ก.พ. กําหนด  
     1.11 ตําแหน�งนายช�างเขียนแบบปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน 10,200-11,220 บาท   
หรือ ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 

  2. จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก 
      2.1 ตําแหน�งนักวิเคราะห6นโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 1  อัตรา  
      2.2 ตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 
      2.3 ตําแหน�งนักวิทยาศาสตร6ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา    
      2.4 ตําแหน�งนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ด�านประวัติศาสตร6) จํานวน 2 อัตรา   
      2.5 ตําแหน�งนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ด�านจารีตประเพณี) จํานวน 1 อัตรา   
      2.6 ตําแหน�งภัณฑารักษ6ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 
      2.7 ตําแหน�งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา  
      2.8 ตําแหน�งเจ�าพนักงานห�องสมุดปฏิบัติงาน  จํานวน 1 อัตรา 
          2.9 ตําแหน�งเจ�าพนักงานพิพิธภัณฑ6ปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา 
        2.10 ตําแหน�งนายช�างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา  
      2.11 ตําแหน�งนายช�างเขียนแบบปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา  
            

   3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
      3.1 ตําแหน�งนักวิเคราะห6นโยบายและแผนปฏิบัติการ  (เอกสารหมายเลข 1)  
      3.2 ตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 2) 
      3.3 ตําแหน�งนักวิทยาศาสตร6ปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 3)    
      3.4 ตําแหน�งนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ด�านประวัติศาสตร6) (เอกสารหมายเลข 4)   
      3.5 ตําแหน�งนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ด�านจารีตประเพณี) (เอกสารหมายเลข 5)   
      3.6 ตําแหน�งภัณฑารักษ6ปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 6) 
      3.7 ตําแหน�งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  (เอกสารหมายเลข 7)  
      3.8 ตําแหน�งเจ�าพนักงานห�องสมุดปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 8) 
          3.9 ตําแหน�งเจ�าพนักงานพิพิธภัณฑ6ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 9) 
        3.10 ตําแหน�งนายช�างสํารวจปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 10)  
      3.11 ตําแหน�งนายช�างเขียนแบบปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 11) 
 
 
 
 
 
 

4. คุณสมบัติ... 
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   4. คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบ 
      4.1 ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติท่ัวไป  และ ไม�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา 36   
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ดังต�อไปนี้ 
           ก. คุณสมบัติท่ัวไป  
     (1) มีสัญชาติไทย 
     (2) มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดปG 
     (3) เป*นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย6 
ทรงเป*นประมุขด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
           ข. ลักษณะต�องห�าม 
     (1) เป*นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง 
     (2) เป*นคนไร�ความสามารถ  คนเสมือนไร�ความสามารถ  คนวิกลจริต หรือ จิตฟKLนเฟMอน  
ไม�สมประกอบ  หรือ  เป*นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
     (3) เป*นผู�อยู�ในระหว�างถูกสั่งพักราชการ  หรือ ถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อน 
  ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ตามกฎหมายอ่ืน 
     (4) เป*นผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดีจนเป*นท่ีรังเกียจของสังคม 
     (5) เป*นกรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน�งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือ เจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง  
     (6) เป*นบุคคลล�มละลาย 
     (7) เป*นผู�เคยต�องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เพราะกระทําความผิด  
ทางอาญา  เว�นแต�เป*นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ  
     (8) เป*นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก  หรือ  ไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ   
หรือ หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 
     (9) เป*นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  หรือ ปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัย   
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ตามกฎหมายอ่ืน 
     (10) เป*นผู�เคยถูกลงโทษไล�ออก  เพราะกระทําผิดวินัย  ตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือ  ตามกฎหมายอ่ืน 
     (11) เป*นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ  หรือ  เข�าปฏิบัติงาน 
ในหน�วยงานของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

ผู�ท่ี... 
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    ผู�ท่ีจะเข�ารับราชการเป*นข�าราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะต�องห�าม  ตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว�นให�เข�ารับราชการได� แต�ถ�าเป*นกรณีมีลักษณะต�องห�าม ตาม (8) 
หรือ (9) ผู�นั้นต�องออกจากงาน หรือ ออกจากราชการไปเกินสองปGแล�ว  และ ในกรณีมีลักษณะต�องห�าม ตาม (10)     
ผู�นั้นต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปGแล�ว และ ต�องมิใช�เป*นกรณีออกจากงาน หรือ ออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต�อหน�าท่ี 
 

              สําหรบัผู�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให�มีสิทธิสมัครสอบแข�งขันได� แต�จะมีสิทธ ิ
ได�รับการบรรจุเป*นข�าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข�งขันได�ต�อเม่ือพ�นจากการเป*นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองแล�ว 
 

   สําหรับพระภิกษุ หรือ สามเณร ทางราชการไม�รับสมัครสอบและไม�อาจให�เข�าสอบแข�งขัน     
เพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ  ท้ังนี้   ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝRายบริหาร ท่ี นว 89/2501  ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2501  และ ตามความในข�อ 5  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
 

  4.2 ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียด 
แนบท�ายประกาศนี้ ดังนี้ 
       4.2.1 ตําแหน�งนักวิเคราะห6นโยบายและแผนปฏิบัติการ  (เอกสารหมายเลข 1)  
       4.2.2 ตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 2) 
       4.2.3 ตําแหน�งนักวิทยาศาสตร6ปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 3)    
       4.2.4 ตําแหน�งนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ด�านประวัติศาสตร6) (เอกสารหมายเลข 4)   
       4.2.5 ตําแหน�งนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ด�านจารีตประเพณี) (เอกสารหมายเลข 5)   
       4.2.6 ตําแหน�งภัณฑารักษ6ปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 6) 
       4.2.7 ตําแหน�งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  (เอกสารหมายเลข 7)  
       4.2.8 ตําแหน�งเจ�าพนักงานห�องสมุดปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 8) 
           4.2.9 ตําแหน�งเจ�าพนักงานพิพิธภัณฑ6ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 9) 
         4.2.10 ตําแหน�งนายช�างสํารวจปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 10)  
       4.2.11 ตําแหน�งนายช�างเขียนแบบปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 11) 
 

                 5. การรับสมัครสอบ 
            5.1 ผู�ประสงค6จะสมัครสอบ  สามารถสมัครได�ทางอินเทอร6เน็ต  ต้ังแต�วันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 ถึง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2556  ตลอด 24  ชั่วโมง  ไม�เว�นวันหยุดราชการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
       (1)  เปUดเว็บไซต6  http://www.finearts.go.th  หรือ http://job.finearts.go.th   
หัวข�อ “รับสมัครสอบแข�งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข�ารับราชการ  สังกัดกรมศิลปากร  ครั้งท่ี 1/2556” 
 
 
 
 
 

(2) กรอก... 
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       (2) กรอกข�อความให�ถูกต�องและครบถ�วน ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด  ระบบจะกําหนด 
แบบฟอร6มการชําระเงินผ�านเคาน6เตอร6  บมจ. ธนาคารกรุงไทยให�โดยอัตโนมัติ 
       (3) พิมพ6แบบฟอร6มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จํานวน 1 แผ�น  หรือ  หากไม�มี  
เครื่องพิมพ6ในขณะนั้น ให�บันทึกข�อมูลเก็บไว�ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข�อมูล  เช�น Diskette เป*นต�น 
       ในกรณีท่ีไม�สามารถพิมพ6แบบฟอร6มการชําระเงิน หรือ บันทึกข�อมูลได� ผู�สมัครสามารถเข�าไป
พิมพ6แบบฟอร6มการชําระเงิน  หรือ  บันทึกข�อมูลลงในสื่อบันทึกข�อมูลใหม�ได�อีก  แต�จะไม�สามารถแก�ไขข�อมูลในการ
กรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ6แล�วได� 
                   5.2 นําแบบฟอร6มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะท่ีเคาน6เตอร6 บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา      
ท่ัวประเทศ ต้ังแต�วันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 จนถึงวันท่ี 21 มิถุนายน 2556 ภายในเวลาทําการของธนาคาร        
การรับสมัครสอบ จะมีผลสมบูรณ6เม่ือชําระค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร�อยแล�ว 
          5.3  ค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน 230 บาท  ซ่ึงประกอบด�วย 
       (1) ค�าธรรมเนียมสอบ 200 บาท 
       (2) ค�าธรรมเนียมธนาคารรวมค�าบริการทางอินเทอร6เน็ต จํานวน 30 บาท  
           หมายเหตุ ค�าธรรมเนียมจะไม�จ�ายคืนให�ไม�ว�ากรณีใดๆ  ท้ังสิ้น 
           5.4 ผู�สมัครท่ีชําระค�าธรรมเนียมสอบแล�ว จะได�รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจํา  
ตัวสอบตามลําดับของการชําระค�าธรรมเนียมสอบ และ สามารถเข�าไปพิมพ6ใบสมัครพร�อมเลขประจําตัวสอบได� 
เม่ือกรมศิลปากร ได�ประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบแข�งขันฯ  เรียบร�อยแล�ว  
         5.5 ใบสมัครท่ีพิมพ6จากอินเทอร6เน็ต ให�ติดรูปถ�ายหน�าตรง  ไม�สวมหมวก ไม�สวมแว�นตาดํา     
ซ่ึงถ�ายไว� ไม�เกิน 1 ปG ขนาด 1 � 1.5 นิ้ว พร�อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให�ครบถ�วน และ นํามายื่นในวันสอบ         
ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข.)    
 

      6. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
          6.1 ผู�สมัครสอบสมัครได�เพียงครั้งเดียวเท�านั้น 
                   6.2 ผู�สมัครเลือกสมัครสอบได�เพียง 1 ตําแหน�ง  เม่ือเลือกแล�วจะเปลี่ยนแปลงแก�ไขไม�ได�  
         6.3 ผู�สมัครสอบต�องเป*นผู�มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง ของผู�มีสิทธิสมัคร 
สอบในข�อ 4.2 โดยต�องเป*นผู�สําเร็จการศึกษาและได�รับการอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติภายในวันปUดรับสมัครสอบ 
คือ วันท่ี 20 มิถุนายน 2556 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร  ของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย  กฎ หรือ ระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร 
หรือ ปริญญาบัตร ของสถานศึกษานั้นเป*นเกณฑ6 
                  6.4 การสมัครสอบตามข้ันตอนข�างต�น ถือว�าผู�สมัครเป*นผู�ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต�อง 
ของข�อมูลดังกล�าว  ตามพระราชบัญญัติว�าด�วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส6 พ.ศ. 2544  และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น 
หากผู�สมัครจงใจกรอกข�อมูลอันเป*นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ�งความเท็จต�อเจ�าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 137 
 
 

6.5 ผู�สมัคร... 
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          6.5 ผู�สมัครสอบต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเป*นผู�มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ 
รับสมัครสอบ และ ต�องกรอกรายละเอียดต�างๆ  ให�ถูกต�องครบถ�วนตรงตามความเป*นจริง  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู�สมัคร หรือ ตรวจพบว�าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซ่ึงผู�สมัครสอบนํามายื่นไม�ตรง หรือ ไม�เป*นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ กรมศิลปากร จะถือว�าผู�สมัครสอบเป*นผู�ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต�ต�น  
และ จะไม�คืนค�าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

                7. การประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบ  วัน  เวลา   สถานท่ีสอบ  และ ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
          กรมศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบ  วัน  เวลา  สถานท่ีสอบ และ ระเบียบเก่ียวกับ    
การสอบภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.) ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2556 ทางเว็บไซต6  
http://www.finearts.go.th  หรือ http://job.finearts.go.th  หัวข�อ  “ประกาศรายชื่อผู�สมัครสอบ  วัน   เวลา  
สถานท่ีสอบ และ ระเบียบเก่ียวกับการสอบแข�งขันฯ” และ จะดําเนินการสอบภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะ
ตําแหน�ง (ภาค ข.) ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2556 
 

           8. หลักสูตรและวิธีการสอบ  
     หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขันฯ มี 2 ภาค  ดังนี้  
     8.1 ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200  คะแนน) 
           ผู�สมัครสอบในตําแหน�งใด ต�องสอบวิชาเฉพาะตําแหน�งนั้นตามท่ีกําหนดไว�ในรายละเอียด  
แนบท�ายประกาศนี้  (เอกสารหมายเลข 1 - 11) 
     8.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ6) (คะแนนเต็ม 100  คะแนน)  
          ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติ 
การศึกษา  ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจากการสัมภาษณ6  ท้ังนี้  อาจใช� 
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความรู�ท่ีอาจใช� 
เป*นประโยชน6ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ  ประสบการณ6   ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย   อารมณ6   ทัศนคติ   
จรรยาบรรณของข�าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม 
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค6  ปฏภิาณไหวพริบ  และ บุคลิกภาพอย�างอ่ืน   และ รวมท้ังสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ี
จําเป*นของตําแหน�ง  
           ท้ังนี้  จะทดสอบความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.) ก�อน  และ เม่ือสอบผ�าน 
ภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.) แล�ว จึงจะมีสิทธิเข�าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  
(ภาค ค.) ต�อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค.) วันท่ี 6 
กันยายน 2556 ทางเว็บไซต6  http://www.finearts.go.th  หรือ http://job.finearts.go.th  หัวข�อ  “ประกาศ
รายชื่อผู�มีสิทธิเข�าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง (ภาค ค.)” และจะดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน�ง  (ภาค ค.) (สัมภาษณ6) ในวันท่ี 21 กันยายน 2556 
 
 
 
 

9. หลักฐาน... 
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  9. หลักฐานท่ีต�องยื่นในวันสอบภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข.)  
      9.1. ใบสมัครท่ีพิมพ6จากอินเทอร6เน็ต ให�ติดรูปถ�ายหน�าตรง  ไม�สวมหมวก และ ไม�สวมแว�นตาดํา  
ถ�ายไว�ไม�เกิน 1  ปG  ขนาด 1� 1.5 นิ้ว  และ ลงลายมือชื่อในใบสมัครให�ครบถ�วน 
     9.2 สําเนาประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ และ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  ท่ีแสดงว�าเป*นผู�มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยจะต�องสําเร็จการศึกษา  และได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติภายในวันปUด
รับสมัคร  จํานวนอย�างละ 1  ฉบับ  ท้ังนี้  ผู�ท่ีถือว�าเป*นผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ข้ันประกาศนียบัตร หรือ 
ปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษานั้นๆ เป*นเกณฑ6 โดยจะต�องสําเร็จการศึกษาภายในวันปUดรับสมัคร  คือ วันท่ี 20 มิถุนายน 2556  
                        9.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือ  สําเนาทะเบียนบ�าน  อย�างละ 1 ฉบับ 
     9.4  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เช�น   ใบสําคัญการสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล   
(กรณีท่ีชื่อ-นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครสอบไม�ตรงกัน) เป*นต�น  จํานวน 1 ฉบับ 
     9.5 สาํเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สําหรับผู�สมัครสอบตําแหน�งลําดับท่ี 1.8-1.11 ระดับปริญญาตรี  
สําหรับผู�สมัครสอบตําแหน�งลําดับท่ี 1.3-1.7 และ ระดับปริญญาโท สําหรับผู�สมัครสอบตําแหน�งลําดับท่ี 1.1 - 1.2  
จํานวน 1 ฉบับ    
     9.6  ใบรับรองแพทย6  ซ่ึงออกให�ไม�เกิน 1  เดือน  และ แสดงว�าไม�เป*นโรคต�องห�าม 
ตามกฎ ก.พ. ว�าด�วยโรค พ.ศ. 2553  คือ       
                     - วัณโรคในระยะแพร�กระจายเชื้อ 
            - โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป*นท่ีรังเกียจแก�สังคม 
            - โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
            - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
            - โรคติดต�อร�ายแรง หรือ โรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด�นชัด  หรือ  รุนแรง  และ  
เป*นอุปสรรคต�อการปฏิบัติงานในหน�าท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด  
             สําเนาเอกสารตามข�อ 9.2 - 9.5 ทุกฉบับให�ผู�สมัครสอบเขียนคํารับรองว�า “สําเนาถูกต�อง”  
ลงชื่อ วันท่ี  และ ระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว�มุมบนด�านขวาทุกหน�าของสําเนาเอกสารแล�วให�บรรจุใส�ซองขนาด A 4 
ระบุชื่อ  นามสกุล   เลขประจําตัวสอบ  เลขประจําตัวประชาชน  และ รายการเอกสารท่ีบรรจุในซองไว�ท่ีหน�าซอง  
แล�วนํามายื่นในวันสอบภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง (ภาค ข.) วันท่ี 3 สิงหาคม 2556 
 

          10. เกณฑ6การตัดสิน 
      ผู�ท่ีจะถือว�าเป*นผู�สอบแข�งขันได�  ต�องเป*นผู�สอบได�คะแนนในการสอบแต�ละภาคไม�ต่ํากว�า 
ร�อยละ 60 

 
 
 

11. การข้ึนบัญชี... 
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          11. การข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได� 
      การข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได� จะเรียงลําดับท่ีจากผู�ได�คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ี
มีผู�สอบได�คะแนนรวมเท�ากัน ให�ผู�สอบได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�งมากกว�าเป*นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า  
ถ�าได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�งเท�ากัน  ให�ผู�ท่ีได�รับเลขประจําตัวสอบก�อนเป*นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า 
 

      การข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�  จะข้ึนบัญชีไว�เป*นเวลาไม�เกิน 2  ปG  นับต้ังแต�วันข้ึนบัญชี  แต�ถ�ามี
การสอบแข�งขันอย�างเดียวกันนี้อีก และได�ข้ึนบัญชีผู�สอบแข�งขันได�ใหม�แล�ว บัญชีผู�สอบแข�งขันได�ครั้งนี้เป*นอันยกเลิก 
 

          12. การบรรจุและแต�งต้ัง 
      ผู�สอบแข�งขันได�ในตําแหน�งใดจะได�รับการบรรจุและแต�งต้ังตามลําดับท่ีในบัญชีผู�สอบแข�งขันได� 
โดยได�รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเป*นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนั้นตามท่ีระบุไว�ในข�อ 1  
 

          13. การรับโอนผู�สอบแข�งขันได� 
      กรมศิลปากร  ไม�รับโอนผู�สอบแข�งขันได�ท่ีเป*นข�าราชการ  หรือ  พนักงานของรัฐทุกประเภท 
         

                14. การนํารายชื่อผู�สอบแข�งขันได�ในตําแหน�งหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป*นผู�สอบแข�งขันได�ในตําแหน�งอ่ืน 
      กรณีท่ีส�วนราชการอ่ืนมีตําแหน�งว�างในตําแหน�งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ตําแหน�ง 
ประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ซ่ึงต�องการบุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาอย�างเดียวกัน และ มีความรู� ความสามารถ  
ทักษะ และ สมรรถนะท่ีเหมือน หรือ ใกล�เคียงกันกับตําแหน�งท่ีได�มีการสอบแข�งขันและข้ึนบัญชีไว�  ส�วนราชการ  
ท่ีมีตําแหน�งว�าง สามารถนํารายชื่อผู�สอบแข�งขันได�ในตําแหน�งท่ีสอบครั้งนี้ ไปข้ึนบัญชีเป*นผู�สอบแข�งขันได�ใน
ตําแหน�งอ่ืนได�  การนํารายชื่อไปข้ึนบัญชีเป*นผู�สอบแข�งขันได�ในตําแหน�งอ่ืนให�ถือว�าเป*นการสอบครั้งเดียวกันกับ
การสอบครั้งนี้  โดยผู�สอบแข�งขันได�มีสิทธิท่ีจะได�รับการบรรจุได�เพียงครั้งเดียวเท�านั้น 
 

          ประกาศ  ณ    วันท่ี    2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 

  นายสหวัฒน6  แน�นหนา 
  (นายสหวัฒน6  แน�นหนา) 
  อธิบดีกรมศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 1) 

1. ตําแหน�งนักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
              ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงาน 
ด�านวิเคราะห6นโยบายและแผน ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
             โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติด�านต�างๆ  ดังนี้  
   1. ด�านการปฏิบัติการ 
      (1) รวบรวม  วิเคราะห6 และ ประมวลนโยบายของรัฐบาล และสถานการณ6ทางเศรษฐกิจ  การเมือง  
และ สังคม ท้ังในและต�างประเทศ เพ่ือนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเปsาหมายของส�วนราชการ   
หรือ นโยบาย แผนงาน  และ โครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือ ความม่ันคง 
                (2) รวบรวมข�อมูล และ ศึกษาวิเคราะห6เบ้ืองต�น  เก่ียวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ6ของส�วนราชการ  
หรือ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือ โครงการให�สามารถ 
บรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว� 
      (3) วิเคราะห6นโยบายของส�วนราชการ หรือ  นโยบาย  แผนงาน  และ โครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง การบริหาร หรือ ความม่ันคง และ เสนอข�อคิดเห็น เพ่ือช�วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ 
หรือ กิจกรรมได�ตามวัตถุประสงค6ท่ีตั้งไว�  
       (4) สํารวจ  รวบรวม  และ ประมวลผลข�อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปKญหา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม  ท้ังในและต�างประเทศเพ่ือเป*นข�อมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน  หรือ กําหนด
ยุทธศาสตร6 
        (5) ศึกษาวิเคราะห6ความสัมพันธ6ระหว�างยุทธศาสตร6และนโยบายของรัฐบาลเพ่ือประกอบการเสนอแนะ 
แนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร6และนโยบาย  ตลอดจนการติดตามประเมินผลให�สอดคล�องไปในแนวทาง
เดียวกัน 
  

   2. ด�านการวางแผน 
                วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  ร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน�วยงาน  หรือ  โครงการ  
เพ่ือให�การดําเนินงานเป*นไปตามเปsาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 

   3. ด�านการประสานงาน 
                (1) ประสานการทํางานร�วมกัน  ท้ังภายในและภายนอกทีมงาน  หรือ หน�วยงาน  เพ่ือให�เกิดความ
ร�วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
      (2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล  ข�อเท็จจริง  แก�บุคคล  หรือ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง   
เพ่ือสร�างความเข�าใจ  หรือ ความร�วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 
 
 
 

4. ด�าน... 
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   4. ด�านการบริการ 
      (1) รวบรวมข�อมูล เพ่ือเผยแพร�และถ�ายทอดองค6ความรู�ท่ีเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ 
      (2) ให�คําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปKญหา  และ ชี้แจงเรื่องต�างๆ เก่ียวกับนโยบายและแผน 
เพ่ือแก�ปKญหาในการปฏิบัติงาน  
      

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
      ต�องได�รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  
ทางระบบสารสนเทศทางการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ   
ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร6 ทางเศรษฐศาสตร6 หรือ  
ทางสถิติ และ เป*นผู�ข้ึนทะเบียนผู�สอบผ�านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.     
  

หลักสูตรและวิธีการสอบ 
1. ภาคความรู-ความสามารถท่ีใช-เฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข.)  สอบข-อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)   
   (1) ความรู�เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 
   (2) ความรู�เก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ  
   (3) ความรู�เก่ียวกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
   (4) ความรู�เก่ียวกับการติดตามและประเมินผล 
   (5) ความรู�เก่ียวกับการวิเคราะห6 ประเมินประสิทธิภาพ และ ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
       

2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ�  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
                  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติ การศึกษา  
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจากการสัมภาษณ6  ท้ังนี้  อาจใช� วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความรู�ท่ีอาจใช�เป*นประโยชน6 
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ  ประสบการณ6  ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย   อารมณ6   ทัศนคติ   จรรยาบรรณ
ของข�าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค6  ปฏิภาณไหวพริบ  และ บุคลิกภาพอย�างอ่ืน และ รวมท้ังสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ีจําเป*น
ของตําแหน�ง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 2) 

2. ตําแหน�งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
              ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงาน 
ด�านการบริหาร หรือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ได�รับมอบหมาย 
             โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติด�านต�างๆ  ดังนี้  
   1. ด�านการปฏิบัติการ 
      (1) ศึกษา  รวบรวม   และ วิเคราะห6ข�อมูลท้ังในและต�างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ   
การจัดทํามาตรฐาน  หรือ  หลักเกณฑ6เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  หรือ ของส�วนราชการ  
      (2) ศึกษา รวบรวม  ตรวจสอบ และ วิเคราะห6ข�อมูลสารสนเทศ  เพ่ือประกอบการดําเนินงาน 
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
      (3) ศึกษา  รวบรวม  และ วิเคราะห6ข�อมูล เพ่ือประกอบการกําหนดความต�องการและความจําเป*น 
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การวางแผนทางก�าวหน�าในอาชีพ  การจัดทําหลักสูตรและการถ�ายทอดความรู�  
การจัดสรรทุนการศึกษา และ การดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต�างประเทศ  รวมถึงการวางแผนและ
เสนอแนะนโยบาย  หรือ ยุทธศาสตร6การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของส�วนราชการและแผนการจัดสรรทุนการศึกษา 
และ การฝtกอบรม 
      (4) ศึกษา  รวบรวมข�อมูลและวิเคราะห6งาน  เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหน�งและการวางแผน
อัตรากําลังของส�วนราชการ  
      (5) ศึกษา  รวบรวม  และ วิเคราะห6ข�อมูล  เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑ6การบริหาร   
ผลการปฏิบัติงาน  และ การบริหารค�าตอบแทน 
      (6) ศึกษา  รวบรวม  ตรวจสอบข�อมูล ถ�อยคํา  ข�อเท็จจริง  เพ่ือประกอบการดําเนินการทางวินัย  
การรักษาวินัย  และ  จรรยา  
      (7) ศึกษา  วิเคราะห6ข�อมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษ6คุณธรรม 
      (8) ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร  เพ่ือบรรจุและแต�งต้ังผู�มีความรู�  
ความสามารถให�ดํารงตําแหน�ง 
 

   2. ด�านการวางแผน 
                วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  ร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน�วยงาน  หรือ  โครงการ  
เพ่ือให�การดําเนินงานเป*นไปตามเปsาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
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 3. ด�านการประสานงาน 
              (1) ประสานการทํางานร�วมกัน  ท้ังภายในและภายนอกทีมงาน  หรือ หน�วยงาน  เพ่ือให�เกิดความ
ร�วมมือและ ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
    (2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล   ข�อเท็จจริง  แก�บุคคล  หรือ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง   
เพ่ือสร�างความเข�าใจ  หรือ ความร�วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

 4. ด�านการบริการ 
    (1) ให�คําแนะนํา ชี้แจง  ตอบปKญหาเบ้ืองต�นแก�หน�วยงานราชการ  เอกชน   ข�าราชการ  พนักงาน หรือ 
เจ�าหน�าท่ีของรัฐ  หรือ ประชาชนท่ัวไป  เก่ียวกับการบริการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร�างความเข�าใจ และ
สนับสนุนงานตามภารกิจของหน�วยงาน  
    (2) ให�บริการข�อมูล  เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพ่ือสนับสนุนภารกิจของบุคคล  
หรือ หน�วยงาน  และ ใช�ประกอบการการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน  หลักเกณฑ6 และ มาตรการต�างๆ  
    (3) ดําเนินการจัดสวัสดิการและการส�งเสริมสภาพแวดล�อมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 
      

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
      ต�องได�รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง     
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค6การ  จิตวิทยาองค6การและอุตสาหกรรม ทางองค6การ
และทรัพยากรมนุษย6 ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร6 ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย6 ทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย6 ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6และองค6การ ทางการบริหารองค6การ ทางจิตวิทยาเพ่ือการ 
พัฒนามนุษย6 ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย6  หรือ ทางการพัฒนาองค6การและการจัดการ และ เป*นผู�ข้ึนทะเบียน
ผู�สอบผ�านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.     
  

หลักสูตรและวิธีการสอบ 
1. ภาคความรู-ความสามารถท่ีใช-เฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข.)  สอบข-อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  
    (1) ความรู�เก่ียวกับภารกิจของกรมศิลปากร 
    (2) แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  
    (3) การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human  Resource Scorecard)  
    (4) แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 
    (5) พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร... 
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2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ�  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
                  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติ การศึกษา  
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจากการสัมภาษณ6  ท้ังนี้  อาจใช� วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความรู�ท่ีอาจใช�เป*นประโยชน6 
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ  ประสบการณ6  ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย   อารมณ6   ทัศนคติ   จรรยาบรรณ
ของข�าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค6  ปฏิภาณไหวพริบ  และ บุคลิกภาพอย�างอ่ืน และ รวมท้ังสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ีจําเป*น
ของตําแหน�ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 3) 

3. ตําแหน�งนักวิทยาศาสตร�ปฏิบัติการ  
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
               ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด�านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี  ภายใต�การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับ
มอบหมาย 
       โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติด�านต�างๆ  ดังนี้  
       1. ด�านการปฏิบัติการ 
          (1) ศึกษาค�นคว�าและวิเคราะห6ข�อมูล   และ ร�วมดําเนินการวิจัยด�านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
เพ่ือสร�างองค6ความรู�  
          (2) วิเคราะห6ทดสอบ  ตรวจสอบ  ตรวจวัด   ตรวจพิสูจน6  วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร6ของวัตถุ
ตัวอย�าง  สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ6วัด  เพ่ือนําข�อมูลไปใช�ประโยชน6ในด�านต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
          (3) ร�วมปฏิบัติงานด�านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ  จัดทํา
ฐานข�อมูลห�องปฏิบัติการ  ส�งเสริมพัฒนาห�องปฏิบัติการ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันทางการค�า 
          (4) ร�วมศึกษา  วิเคราะห6  วิจัย  พัฒนาหลักสูตรฝtกอบรมและถ�ายทอดความรู� และ  
ร�วมดําเนินการจัดฝtกอบรม  เพ่ือให�สอบคล�องกับความต�องการและทันต�อความก�าวหน�าของวิทยาการ 
ด�านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
          (5) ศึกษา  ค�นคว�า  ติดตามความรู� และ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
เพ่ือใช�ประโยชน6ด�านต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง  
          (6) ร�วมดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ  เพ่ือให�ผลการทดสอบเป*นท่ีน�าเชื่อถือ   
 

      2. ด�านการวางแผน  
          วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  ร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน�วยงาน  หรือ  
โครงการ  เพ่ือให�การดําเนินงานเป*นไปตามเปsาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
 

      3. ด�านการประสานงาน 
          (1) ประสานการทํางานร�วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน�วยงาน เพ่ือให�เกิดความ
ร�วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
          (2) ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล  ข�อเท็จจริง  แก�บุคคล  หรือ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง   
เพ่ือสร�างความเข�าใจ  หรือ ความร�วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

      4. ด�านการบริการ 
         (1) ให�คําปรึกษาแนะนําเบ้ืองต�นทางด�านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแก�ผู�ประกอบการส�วนราชการ  
และ ประชาชนผู�สนใจท่ัวไป เพ่ือให�ผู�ท่ีสนใจได�ทราบข�อมูล  ความรู�ต�างๆ และนําไปใช�ให�เกิดประโยชน6สูงสุด 
         (2) เผยแพร�  ถ�ายทอดความรู�  ด�านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี  เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจให�แก�
ผู�เก่ียวข�อง 
 

/คุณสมบัติ...  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
     ต�องได�รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร6กายภาพ 
ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร6ท่ัวไป ทางเคมีวิศวกรรม ทางฟUสิกส6 ทางฟUสิกส6เครืองมือวัด ทางเคมีอุตสาหกรรม      
ทางวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีสิ่งทอ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร6ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี หรือ สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร6สิ่งแวดล�อม และ เป*นผู�ข้ึนทะเบียนผู�สอบผ�าน   
ภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.     
  

หลักสูตรและวิธีการสอบ 
1. ภาคความรู-ความสามารถท่ีใช-เฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข.) สอบข-อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
   (1) ความรู�พ้ืนฐานวิทยาศาสตร6   
   (2) ความรู�ด�านอนุรักษ6สมบัติวัฒนธรรม 
   (3) ความรู�ด�านวิทยาศาสตร6การอนุรักษ6 
   (4) ความรู�ด�านการตรวจวิเคราะห6ตัวอย�างโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ และ ตัวอย�างทางโบราณคดี 
       ด�วยวิธีการทางวิทยาศาสตร6 
   (5) ความรู�ด�านวัสดุศาสตร6     
 

2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ�  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
                  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติ การศึกษา  
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจากการสัมภาษณ6  ท้ังนี้  อาจใช� วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความรู�ท่ีอาจใช�เป*นประโยชน6 
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ  ประสบการณ6  ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย   อารมณ6   ทัศนคติ   จรรยาบรรณ
ของข�าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค6  ปฏิภาณไหวพริบ  และ บุคลิกภาพอย�างอ่ืน และ รวมท้ังสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ีจําเป*น
ของตําแหน�ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 4) 

4. ตําแหน�งนักอักษรศาสตร�ปฏิบัติการ (ด-านประวัติศาสตร�) 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
               ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด�านอักษรศาสตร6 ภายใต�การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอ่ืน  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
       โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติด�านต�างๆ  ดังนี้  
       1. ด�านการปฏิบัติการ 
          (1) ศึกษา ค�นคว�า  รวบรวม  เรียบเรียง ถ�ายถอด เปรียบเทียบ งานด�านวรรณกรรม  เพ่ือศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร6   ชีวิตความเป*นอยู�ของคนท่ีสะท�อนอยู�ในวรรณกรรมแต�ละเรื่อง  ทําให�ทราบถึง
ประวัติศาสตร6ในยุคสมัยนั้นๆ  
          (2) ศึกษา  ค�นคว�า  รวบรวม  เรียบเรียง  ตรวจสอบข�อมูลด�านประวัติศาสตร6  เพ่ือเป*นหลักฐาน
ในการศึกษาความเป*นมาของชาติ  และ ธํารงไว�ซ่ึงแบบแผนโบราณราชประเพณี   ตลอดจน  สืบทอด  สร�างสรรค6  
และ เผยแพร�มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
          (3) ศึกษา  ค�นคว�า  รวบรวม  แปล  เรียบเรียงเอกสารทางประวัติศาสตร6  จากภาษาต�างประเทศ
เป*นภาษาไทย  เพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบข�อมูลวิชาการด�านอ่ืนๆ  ในการวิเคราะห6ด�านประวัติศาสตร6ของชาติ   
 

      2. ด�านการวางแผน  
         วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  ร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน�วยงาน  หรือ  โครงการ  
เพ่ือให�การดําเนินงานเป*นไปตามเปsาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
 

      3. ด�านการประสานงาน 
          (1) ประสานการทํางานร�วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน�วยงาน  
เพ่ือให�เกิดความร�วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
          (2) ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล  ข�อเท็จจริง  แก�บุคคล  หรือ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง   
เพ่ือสร�างความเข�าใจ  หรือ ความร�วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

      4. ด�านการบริการ 
          ส�งเสริมและเผยแพร�ความรู�ในวิชาการด�านประวัติศาสตร6  แก�บุคคล หรือ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจท่ีถูกต�อง   
   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
      ต�องได�รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร6  
โบราณคดี  และ เป*นผู�ข้ึนทะเบียนผู�สอบผ�านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.  
 
 
 
 

หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบ 
1. ภาคความรู-ความสามารถท่ีใช-เฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข.) สอบข-อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)   
    (1) ความรู�เก่ียวกับงานวิชาการด�านประวัติศาสตร6ไทย ด�านระเบียบวิชาการทางประวัติศาสตร6    
    (2) ความรู�เก่ียวกับอักขรวิธีโบราณ  สามารถศึกษา  ค�นคว�าข�อมูล   จากเอกสารชั้นต�นสมัยต�างๆ ได� 
    (3) ความรู� ความสามารถในการนําเสนอความรู�ทางวิชาการด�านประวัติศาสตร6ไทย  ต้ังแต�อดีตจนถึงปKจจุบัน   
         ด�านภาษาไทยท่ีถูกต�องสละสลวย 
    (4)  ความรู�ความสามารถในการใช�เอกสารอ�างอิงได�อย�างถุกต�อง  ตามกระบวนการนําเสนอทางวิชาการ 
       

2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ�  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
                  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติ การศึกษา  
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจากการสัมภาษณ6  ท้ังนี้  อาจใช� วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความรู�ท่ีอาจใช�เป*นประโยชน6 
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ  ประสบการณ6  ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ6   ทัศนคติ   จรรยาบรรณ
ของข�าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค6  ปฏิภาณไหวพริบ  และ บุคลิกภาพอย�างอ่ืน และ รวมท้ังสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ีจําเป*น
ของตําแหน�ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 5) 

5. ตําแหน�งนักอักษรศาสตร�ปฏิบัติการ (ด-านจารีตประเพณี) 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
               ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด�านอักษรศาสตร6 ภายใต�การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอ่ืน  ตามท่ีได�รับมอบหมาย 
       โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติด�านต�างๆ  ดังนี้  
       1. ด�านการปฏิบัติการ 
          (1) ศึกษา ค�นคว�า  รวบรวม  เรียบเรียง ถ�ายถอด เปรียบเทียบ งานด�านวรรณกรรม  เพ่ือศึกษา
เรื่องราวทางจารีตประเพณี   ชีวิตความเป*นอยู�ของคนท่ีสะท�อนอยู�ในวรรณกรรมแต�ละเรื่อง   
          (2) ศึกษา  ค�นคว�า  รวบรวม  เรียบเรียง  ตรวจสอบข�อมูลด�านจารีตประเพณี  เพ่ือเป*นหลักฐาน
ในการศึกษาความเป*นมาของชาติ  และ ธํารงไว�ซ่ึงแบบแผนโบราณราชประเพณี   ตลอดจน  สืบทอด  สร�างสรรค6  
และ เผยแพร�มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
          (3) ศึกษา  ค�นคว�า  รวบรวม  แปล  เรียบเรียงเอกสารทางจารีตประเพณี  จากภาษาต�างประเทศ
เป*นภาษาไทย  เพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบข�อมูลวิชาการด�านอ่ืนๆ   

      2. ด�านการวางแผน  
         วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  ร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน�วยงาน  หรือ  โครงการ  
เพ่ือให�การดําเนินงานเป*นไปตามเปsาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
 

      3. ด�านการประสานงาน 
          (1) ประสานการทํางานร�วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน�วยงาน  
เพ่ือให�เกิดความร�วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
          (2) ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล  ข�อเท็จจริง  แก�บุคคล  หรือ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง   
เพ่ือสร�างความเข�าใจ  หรือ ความร�วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

      4. ด�านการบริการ 
          ส�งเสริมและเผยแพร�ความรู�ในวิชาการด�านจารีตประเพณี  แก�บุคคล หรือ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจท่ีถูกต�อง   
   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
      ต�องได�รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร6  
โบราณคดี  และ เป*นผู�ข้ึนทะเบียนผู�สอบผ�านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.  
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบ 
1. ภาคความรู-ความสามารถท่ีใช-เฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข.) สอบข-อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)   
    (1) ความรู�เก่ียวกับงานวิชาการด�านจารีตประเพณีไทยและวัฒนธรรม    
    (2) ความรู� ความสามารถในการนําเสนอความรู�ทางวิชาการด�านจารีตประเพณีและวัฒนธรรมไทย   
         ด�านภาษาไทยท่ีถูกต�องสละสลวย 
    (3)  ความรู�ความสามารถในการใช�เอกสารอ�างอิงได�อย�างถูกต�อง  ตามกระบวนการนําเสนอทางวิชาการ 
       

2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ�  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
                  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติ การศึกษา  
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจากการสัมภาษณ6  ท้ังนี้  อาจใช� วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความรู�ท่ีอาจใช�เป*นประโยชน6 
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ  ประสบการณ6  ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ6   ทัศนคติ   จรรยาบรรณ
ของข�าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค6  ปฏิภาณไหวพริบ  และ บุคลิกภาพอย�างอ่ืน และ รวมท้ังสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ีจําเป*น
ของตําแหน�ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 6) 

6. ตําแหน�งภัณฑารักษ�ปฏิบัติการ  
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น  ท่ีต�องใช�ความรู�  ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  
ปฏิบัติงานด�านโบราณคดี  ประวัติศาสตร6ศิลปะ  ประวัติศาสตร6  และ มานุษยวิทยา  ภายใต�การกํากับ  แนะนํา  
ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย  
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติด�านต�างๆ  ดังนี้  
 1. ด�านการปฏิบัติการ 
    (1) ร�วมสํารวจ รวบรวม  เสาะแสวงหาและจัดทําทะเบียนประวัติ  ลักษณะ  สภาพเดิม  ของ
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ วัตถุทางชาติพันธ6วิทยา  ซ่ึงเป*นทรัพย6สินทางวัฒนธรรมของชาติ  รวมท้ังการอนุรักษ6
การเก็บรักษา  ตามหลักการอนุรักษ6ให�อยู�ในสภาพท่ีเหมาะสม  เพ่ือการศึกษาค�นคว�า  และ ให�คงอยู�เป*นมรดก 
ทางวัฒนธรรมของชาติ 
    (2) ร�วมศึกษา  ค�นคว�า  วิเคราะห6  โบราณวัตถุ   ศิลปวัตถุ  และ วัตถุทางชาติพันธุ6วิทยา   
ซ่ึงเป*นทรัพย6สินทางวัฒนธรรม เพ่ือให�ทราบถึงพัฒนาการทางอารยธรรมของชาติ 
    (3) ร�วมจัดทําบท  จัดแสดงนิทรรศการ ทรัพย6สินทีมีคุณค�าทางวัฒนธรรมของชาติ  เพ่ือเผยแพร�และ
พัฒนาการเรียนรู�เก่ียวกับข�อมูลทางโบราณคดีและประวัติสาสตร6ในแต�ละยุคสมัย 
              (4) ร�วมตรวจสอบ  ตรวจพิสูจน6  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ วัตถุทางชาติพันธุ6วิทยา 
ในความครอบครองของหน�วยงานของรัฐและเอกชน  เพ่ือคุ�มครองมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  
 

 2. ด�านการวางแผน 
              วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  ร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน�วยงาน  หรือ  โครงการ  
เพ่ือให�การดําเนินงานเป*นไปตามเปsาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
 

 3. ด�านการประสานงาน 
              (1) ประสานการทํางานร�วมกัน  ท้ังภายในและภายนอกทีมงาน  หรือ หน�วยงาน  เพ่ือให�เกิดความ
ร�วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
    (2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล   ข�อเท็จจริง  แก�บุคคล  หรือ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  เพ่ือ
สร�างความเข�าใจ  หรือ ความร�วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 

 4. ด�านการบริการ 
    ให�ความรู�ทางวิชาการเก่ียวกับโบราณวัตถุ   ศิลปวัตถุ   และ วัตถุทางชาติพันธุ6วิทยา  แก�บุคคลท่ัวไป   
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�  กระตุ�นให�เกิดความรัก  ความภาคภูมิใจในความเป*นชาติและเห็นความสําคัญของการ
อนุรักษ6โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ    
 
 
 
 

คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
      ต�องได�รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร6  
โบราณคดี ทางโบราณคดี ทางประวัติศาสตร6ศิลปะ และ เป*นผู�ข้ึนทะเบียนผู�สอบผ�านภาคความรู�ความสามารถ
ท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.              

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ 
1. ภาคความรู-ความสามารถท่ีใช-เฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข.) สอบข-อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
    (1) ความรู�ทางด�านโบราณคดี 
    (2) ความรู�ทางด�านประวัติศาสตร6ศิลปะ  เน�น  เอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต�  และ ประเทศไทย 
    (3) ความรู�ทางด�านพิพิธภัณฑสถานวิทยา 
    (4) ความรู�เก่ียวกับพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ  
        พ.ศ. 2504  และ ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมฯ  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 
     

2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ�  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
                  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติ การศึกษา  
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจากการสัมภาษณ6  ท้ังนี้  อาจใช� วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความรู�ท่ีอาจใช�เป*นประโยชน6 
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ  ประสบการณ6  ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ6   ทัศนคติ   จรรยาบรรณ
ของข�าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค6  ปฏิภาณไหวพริบ  และ บุคลิกภาพอย�างอ่ืน และ รวมท้ังสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ีจําเป*น
ของตําแหน�ง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 7) 

7. ตําแหน�งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น  ท่ีต�องใช�ความรู�  ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  
ปฏิบัติงานงานเก่ียวกับวิศวกรรมโยธา  ภายใต�การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับ
มอบหมาย  
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติด�านต�างๆ  ดังนี้  
 1. ด�านการปฏิบัติการ 
    (1) สํารวจ ศึกษา วางแผน  วิเคราะห6 วิจัย  ออกแบบ  คํานวณ  ประมาณราคา  ควบคุมงานก�อสร�าง  
งานบํารุง งานบูรณะซ�อมแซม  งานอํานวยความปลอดภัย งานผังเมือง หรือ งานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับวิศวกรรมโยธา  
และ โครงสร�างพ้ืนฐาน  เพ่ือเป*นไปตามหลักวิชาการ  กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
    (2) ตรวจสอบ  แบบแปลน โครงสร�าง สภาพการใช�งานของอาคาร  หรือ  โครงสร�างพ้ืนฐาน   
เพ่ือให�เกิดความปลอดภัย 
    (3) ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานสํารวจ  ให�เป*นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให�ได�รูปแบบแผนท่ีต�างๆ 
ท่ีถูกต�อง 
    (4)  ศึกษา  วิเคราะห6ข�อมูล  เพ่ือกําหนด กฎ ระเบียบ  มาตรฐาน  มาตรการท่ีเก่ียวข�องกับวิศวกรรมโยธา 
และ โครงสร�างพ้ืนฐาน 
    (5) ศึกษา  วิจัย  และ ทดสอบวัสดุท่ีใช�ในงานด�านวิศวกรรมโยธา และ โครงสร�างพ้ืนฐาน 
เพ่ือให�ความม่ันคง  แข็งแรง  ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 
    (6) ตรวจสอบสัญญาก�อสร�าง  บํารุง  บูรณะซ�อมแซมและอํานวยความปลอดภัย  รวมถึงการแก�ไข
สัญญางานวิศวกรรมโยธา  เพ่ือให�งานมีคุณภาพเป*นไปตามมาตรฐานและข�อกําหนด  
 

 2. ด�านการวางแผน 
              วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  ร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน�วยงาน  หรือ  โครงการ  
เพ่ือให�การดําเนินงานเป*นไปตามเปsาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
 

 3. ด�านการประสานงาน 
              (1) ประสานการทํางานร�วมกัน  ท้ังภายในและภายนอกทีมงาน  หรือ หน�วยงาน  เพ่ือให�เกิดความ
ร�วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
    (2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล   ข�อเท็จจริง  แก�บุคคล  หรือ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง   
เพ่ือสร�างความเข�าใจ  หรือ ความร�วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

4. ด�าน... 
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 4. ด�านการบริการ 
    (1) ให�คําแนะนํา   ชี้แจง  ตอบปKญหาและเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา และ 
โครงสร�างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต�นแก�หน�วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ ประชาชนท่ัวไป  
เพ่ือให�ได�ข�อมูลความรู�ต�าง ๆ ท่ีเป*นประโยชน6  รวมท้ังการมีส�วนร�วม 
    (2) จัดเก็บข�อมูลเบ้ืองต�น  ทําสถิติ ปรับปรุง  จัดทําฐานข�อมูล  หรือ ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงาน
วิศวกรรมโยธาและโครงสร�างพ้ืนฐาน  เพ่ือให�สอดคล�องและสนับสนุนภารกิจของหน�วยงาน  และ ใช�ประกอบ 
การพิจารณากําหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ6  มาตรการต�างๆ  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
      ต�องได�รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย�างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร6   
ทางวิศวกรรมโยธา  และ ต�องได�รับใบอนุญาตเป*นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด  
และ เป*นผู�ข้ึนทะเบียนผู�สอบผ�านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.              
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ 
1. ภาคความรู-ความสามารถท่ีใช-เฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข.) สอบข-อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
    (1) ความรู�เก่ียวกับการออกแบบโครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    (2) ความรู�เก่ียวกับการออกแบบโครงสร�างไม� 
    (3) ความรู�เก่ียวกับการออกแบบโครงสร�างเหล็ก 
    (4) ความรู�เก่ียวกับองค6ประกอบทางสถาปKตยกรรมของพระอุโบสถและวิหาร 
     

2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ�  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
                  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติ การศึกษา  
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจากการสัมภาษณ6  ท้ังนี้  อาจใช� วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความรู�ท่ีอาจใช�เป*นประโยชน6 
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ  ประสบการณ6  ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ6   ทัศนคติ   จรรยาบรรณ
ของข�าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค6  ปฏิภาณไหวพริบ  และ บุคลิกภาพอย�างอ่ืน และ รวมท้ังสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ีจําเป*น
ของตําแหน�ง 
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8. ตําแหน�งเจ-าพนักงานห-องสมุดปฏิบัติงาน   
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ซ่ึงไม�จําเป*นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ห�องสมุด  ตามแนวทาง  แบบอย�าง  ข้ันตอน  และ วิธีการท่ีชัดเจน  ภายใต�การกํากับ  แนะนํา   ตรวจสอบ  และ 
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติด�านต�างๆ  ดังนี้  
 1. ด�านการปฏิบัติการ 
    (1) ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ  เพ่ือเตรียมการจัดระบบหนังสือ 
              (2) ช�วยบรรณารักษ6ในการจัดและจําแนกทรัพยากรสารสนเทศ   เช�น จัดทําคําค�น  ดัชนี  กฤตภาค  
บรรณานุกรม   เป*นต�น เพ่ือการบริการและการสืบค�น 
    (3) ดูแล เก็บรักษา ซ�อมแซมหนังสือ เพ่ือให�อยู�ในสภาพพร�อมใช�บริการ 
    (4) ดูแล  อาคาร สถานท่ี  วัสดุครุภัณฑ6ของห�องสมุด  เพ่ือให�ห�องสมุดมีบรรยากาศท่ีดี 
 

 2. ด�านการบริการ 
    (1) ให�บริการแนะนําแหล�งข�อมูลและวิธีการใช�ห�องสมุดแก�บุคคล  หรือ  หน�วยงานท่ีเข�าใช�บริการ เพ่ือ
อํานวยความสะดวก 
    (2) ร�วมจัดกิจกรรมและเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร  เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนเข�าใช�บริการห�องสมุด  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
      ต�องได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร6ธุรกิจ 
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ6 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป หรือ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน และ 
เป*นผู�ข้ึนทะเบียนผู�สอบผ�านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.              
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ 
1. ภาคความรู-ความสามารถท่ีใช-เฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข.) สอบข-อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
    (1) ความรู�เก่ียวกับหอสมุดแห�งชาติ 
    (2) ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับวิชาห�องสมุด 
         (2.1) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         (2.2) การบริการของห�องสมุด 
         (2.3) ทรัพยากรสารสนเทศ  ประเภทหนังสือ  หนังสือพิมพ6   วารสาร โสตทัศนวัสดุ 
         (2.4) กิจกรรมต�าง ๆ ของห�องสมุด  

    
 
 
 
 

 2. ภาค... 
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2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ�  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
                  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติ การศึกษา  
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจากการสัมภาษณ6  ท้ังนี้  อาจใช� วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความรู�ท่ีอาจใช�เป*นประโยชน6 
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ  ประสบการณ6  ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ6   ทัศนคติ   จรรยาบรรณ
ของข�าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค6  ปฏิภาณไหวพริบ  และ บุคลิกภาพอย�างอ่ืน และ รวมท้ังสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ีจําเป*น
ของตําแหน�ง 
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9. ตําแหน�งเจ-าพนักงานพิพิธภัณฑ�ปฏิบัติงาน  
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ซ่ึงไม�จําเป*นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน  
ดูแลพิพิธภัณฑ6  ตามแนวทาง  แบบอย�าง  ข้ันตอน  และ วิธีการท่ีชัดเจน  ภายใต�การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  
และ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติด�านต�างๆ  ดังนี้  
 1. ด�านการปฏิบัติการ 
    (1) บันทึกข�อมูลโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ เพ่ือเป*นหลักฐานในการควบคุมโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุของชาติ 
              (2) ดูแล ห�องจัดแสดงพิพิธภัณฑ6  เพ่ือความปลอดภัยของโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ  
ความเป*นระเบียบเรียบร�อยของห�องจัดแสดง  
 

 2. ด�านการบริการ 
    ให�คําแนะนําแก�ผู�เข�าชมให�ปฏิบัติตามกฎระเบียบของพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ เพ่ือความเป*นระเบียบ
เรียบร�อย  และ รักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ6  
** หมายเหตุ  :  ผู�ได�รับการบรรจุแต�งต้ังในตําแหน�งเจ�าพนักงานพิพิธภัณฑ6ปฏิบัติงาน  จะต�องสามารถปฏิบัติงาน 
ในวันหยุดราชการได� (วันเสาร6  และวันอาทิตย6) ** 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
      ต�องได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย6 สาขาวิชาเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร6ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต�างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณาและ     
การประชาสัมพันธ6  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป สาขาวิชาการจัดการสาํนักงาน สาขาวิชาการเลขานุการ และ 
เป*นผู�ข้ึนทะเบียนผู�สอบผ�านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.              
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ 
1. ภาคความรู-ความสามารถท่ีใช-เฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข.) สอบข-อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
    (1) ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับพิพิธภัณฑสถาน 
    (2) ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑสถาน 
    (3) ความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา การประชาสัมพันธ6  และ การจัดกิจกรรม  สํานักพิพิธภัณฑสถาน 
    (4) ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับโบราณคดี  และ ประวัติศาสตร6ศิลปะในประเทศไทย 
    (5) ความรู�เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับพิพิธภัณฑสถาน   

    
  
 
 
 
 

2. ภาค... 
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2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ�  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
                  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติ การศึกษา  
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจากการสัมภาษณ6  ท้ังนี้  อาจใช� วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความรู�ท่ีอาจใช�เป*นประโยชน6 
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ  ประสบการณ6  ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ6   ทัศนคติ   จรรยาบรรณ
ของข�าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค6  ปฏิภาณไหวพริบ  และ บุคลิกภาพอย�างอ่ืน และ รวมท้ังสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ีจําเป*น
ของตําแหน�ง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข10) 

10. ตําแหน�งนายช�างสํารวจปฏิบัติงาน 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ซ่ึงไม�จําเป*นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน  
ด�านช�างสํารวจ ตามแนวทาง  แบบอย�าง  ข้ันตอน  และ วิธีการท่ีชัดเจน  ภายใต�การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  
และ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติด�านต�างๆ  ดังนี้  
 1. ด�านการปฏิบัติการ 
    (1) สํารวจ  รังวัด  คํานวณ  ตรวจสอบ  จัดทําแผนท่ี  แผนผัง  เพ่ือให�ทราบรายละเอียด  และ  
เป*นไปตามแบบท่ีกําหนด  สามารถนําไปใช�ประโยชน6ต�างๆ  ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
             (2) แก�ไขปKญหาเบ้ืองต�นจากการปฏิบัติงาน  เพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค6  และ เปsาหมายของงาน 
ท่ีกําหนดไว� 
    (3) วัดระดับของภูมิประเทศ  วางโครงข�ายหมุดหลักฐาน แผนท่ี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหน�วยงาน 
    (4) บันทึกข�อมูลรายละเอียดต�างๆ  ท่ีได�จากการสํารวจ การรายงานผล  เพ่ือติดตามความก�าวหน�าของงาน 
    (5) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และ ตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูล และ รายละเอียดต�างๆ   
ท่ีได�จากการสํารวจ เพ่ือให�ข�อมูลท่ีได�มีความถูกต�อง 
 2. ด�านการบริการ 
    (1) ให�คําปรึกษาแนะนําท้ังในเชิงทักษะเฉพาะด�านและทักษะท่ัวไปแก�บุคลากรทุกสายงาน 
เพ่ือให�บุคลากรมีความรู�  ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแก�การปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
    (2) ประสานงานในระดับกลุ�ม กับหน�วยงานราชการ เอกชน  หรอื ประชนท่ัวไป เพ่ือขอความช�วยเหลือ  
และร�วมมือในงานโยธา  และ แลกเปลี่ยนความรู�ความเชี่ยวชาญท่ีเป*นประโยชน6ต�อการทํางานของหน�วยงานและ
ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมาย    
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
      ต�องได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสํารวจ  ทางช�างสํารวจ  หรือ ทางวิศวกรรมสํารวจ
และ เป*นผู�ข้ึนทะเบียนผู�สอบผ�านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ของ ก.พ 
 
 

 
 
 
 
 

หลักสูตร... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบ 
1. ภาคความรู-ความสามารถท่ีใช-เฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข.) สอบข-อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
    (1) การสํารวจขอบเขตท่ีดิน   หาแนวทิศเหนือ-ใต� เพ่ือกําหนดในแผนท่ี 
    (2) การสํารวจตําแหน�งรายละเอียดต�างๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือทําแผนท่ี 
    (3) การหาค�าระดับพ้ืนท่ีตามตําแหน�งต�างๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือทําแผนท่ี 
    (4) การหาค�าระดับพ้ืนท่ีตามตําแหน�งต�างๆ เพ่ือกําหนดค�าในแผนท่ี 
    (5) การคํานวณหาค�าพ้ืนท่ี  และ ค�าปริมาตรงานดิน 
    (6) การสํารวจ  โดยใช�เครื่องมืออิเลคโทรนิค 

        

2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ�  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
                  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติ การศึกษา  
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจากการสัมภาษณ6  ท้ังนี้  อาจใช� วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความรู�ท่ีอาจใช�เป*นประโยชน6 
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ  ประสบการณ6  ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ6   ทัศนคติ   จรรยาบรรณ
ของข�าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค6  ปฏิภาณไหวพริบ  และ บุคลิกภาพอย�างอ่ืน และ รวมท้ังสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ีจําเป*น
ของตําแหน�ง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข 11) 

11. ตําแหน�งนายช�างเขียนแบบปฏิบัติงาน 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ซ่ึงไม�จําเป*นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน  
ด�านช�างเขียนแบบ ตามแนวทาง  แบบอย�าง  ข้ันตอน  และ วิธีการท่ีชัดเจน  ภายใต�การกํากับ  แนะนํา  
ตรวจสอบ  และ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย   
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติด�านต�างๆ  ดังนี้  
 1. ด�านการปฏิบัติการ 
    (1) สํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบงานสถาปKตยกรรม  งานแผนท่ี  งานวิศวกรรมโครงสร�าง  และ  
งานระบบต�างๆ  ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสนับสนุนงานออกแบบของหน�วยงานต�าง ๆ 
             (2) ศึกษาข�อมูลของวัสดุก�อสร�าง  เพ่ือนํามาใช�ในงานเขียนแบบให�เกิดความสมบูรณ6  
             (3) ประมาณราคางานก�อสร�างของหน�วยงานราชการ  เพ่ือใช�ในการเปUดสอบราคา  และ  
นําไปสู�การก�อสร�างตามวัตถุประสงค6  
 2. ด�านการบริการ 
    (1) ให�คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบแก�ผู�ร�วมงาน  หรือ 
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  เพ่ือความเข�าใจอันดีในการปฏิบัติงาน  และ ให�การดําเนินงานสําเร็จลุล�วง 
    (2) ประสานงานกับหน�วยงานต�างๆ  และ ประชาชนท่ัวไป เพ่ือให�บริการและให�ความช�วยเหลือ 
ในงานท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข�องตามท่ีได�รับมอบหมาย 
   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง   
      ต�องได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโยธา ทางช�างเขียนแบบ หรือ สาขาวิชาเทคนิค
สถาปKตยกรรม ทางเทคนิคสถาปKตยกรรม และ เป*นผู�ข้ึนทะเบียนผู�สอบผ�านภาคความรู�ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ 
1. ภาคความรู-ความสามารถท่ีใช-เฉพาะตําแหน�ง  (ภาค ข.) สอบข-อเขียน  (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
    (1) ความรู�ความสามารถในการเขียนแบบ 
         - สถาปKตยกรรม 
         - วิศวกรรมโครงสร�าง 
         - งานภูมิทัศน6 
         - งานระบบต�าง ๆ 
     (2) ความรู�เก่ียวกับวัสดุก�อสร�าง 
     (3) ความรู�เก่ียวกับการประมาณราคาเบ้ืองต�น 
     (4) ความรู�ความสามารถในการเขียนแบบด�วยคอมพิวเตอร6  โปรแกรม (Auto cad) 

 
 

2. ภาค... 
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2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง  (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ�  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
                  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติ การศึกษา  
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู�เข�าสอบและจากการสัมภาษณ6  ท้ังนี้  อาจใช� วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ เช�น ความรู�เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ความรู�ท่ีอาจใช�เป*นประโยชน6 
ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ความสามารถ  ประสบการณ6  ท�วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ6   ทัศนคติ   จรรยาบรรณ
ของข�าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม การปรับตัวเข�ากับผู�ร�วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล�อม ความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค6  ปฏิภาณไหวพริบ  และ บุคลิกภาพอย�างอ่ืน และ รวมท้ังสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ีจําเป*น
ของตําแหน�ง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


