ประกาศกรมศิลปากร
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร
ครั้งที่ 1/2556
ดวยกรมศิลปากร จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเป*นขาราชการ
พลเรือนสามัญ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ6 วิธีการ และ เงื่อนไข
การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และ เงินเดือนที่จะไดรับ
1.1 ตําแหนงนักวิเคราะห6นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 16,400-18,040 บาท
หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด
1.2 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 16,400-18,040 บาท
หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด
1.3 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร6ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท
หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด
1.4 ตําแหนงนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ดานประวัติศาสตร6)
อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด
1.5 ตําแหนงนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ดานจารีตประเพณี)
อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด
1.6 ตําแหนงภัณฑารักษ6ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท
หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด
1.7 ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท
หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด
1.8 ตําแหนงเจาพนักงานหองสมุดปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 10,200-11,220 บาท
หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด
1.9 ตําแหนงเจาพนักงานพิพิธภัณฑ6ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 10,200-11,220 บาท
หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด
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1.10 ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 10,200-11,220 บาท
หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด
1.11 ตําแหนงนายชางเขียนแบบปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 10,200-11,220 บาท
หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด
2. จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก
2.1 ตําแหนงนักวิเคราะห6นโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
2.2 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
2.3 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร6ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
2.4 ตําแหนงนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ดานประวัติศาสตร6) จํานวน 2 อัตรา
2.5 ตําแหนงนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ดานจารีตประเพณี) จํานวน 1 อัตรา
2.6 ตําแหนงภัณฑารักษ6ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
2.7 ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
2.8 ตําแหนงเจาพนักงานหองสมุดปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
2.9 ตําแหนงเจาพนักงานพิพิธภัณฑ6ปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
2.10 ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
2.11 ตําแหนงนายชางเขียนแบบปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3.1 ตําแหนงนักวิเคราะห6นโยบายและแผนปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 1)
3.2 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 2)
3.3 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร6ปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 3)
3.4 ตําแหนงนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ดานประวัติศาสตร6) (เอกสารหมายเลข 4)
3.5 ตําแหนงนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ดานจารีตประเพณี) (เอกสารหมายเลข 5)
3.6 ตําแหนงภัณฑารักษ6ปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 6)
3.7 ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 7)
3.8 ตําแหนงเจาพนักงานหองสมุดปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 8)
3.9 ตําแหนงเจาพนักงานพิพิธภัณฑ6ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 9)
3.10 ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 10)
3.11 ตําแหนงนายชางเขียนแบบปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 11)
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4. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และ ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปG
(3) เป*นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย6
ทรงเป*นประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เป*นผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เป*นคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือ จิตฟKLนเฟMอน
ไมสมประกอบ หรือ เป*นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป*นผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ตามกฎหมายอื่น
(4) เป*นผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเป*นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป*นกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือ เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เป*นบุคคลลมละลาย
(7) เป*นผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเป*นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
(8) เป*นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือ ไลออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือ หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เป*นผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือ ปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ตามกฎหมายอื่น
(10) เป*นผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือ ตามกฎหมายอื่น
(11) เป*นผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือ เขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
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ผูที่จะเขารับราชการเป*นขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหาม ตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเป*นกรณีมีลักษณะตองหาม ตาม (8)
หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงาน หรือ ออกจากราชการไปเกินสองปGแลว และ ในกรณีมีลักษณะตองหาม ตาม (10)
ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปGแลว และ ตองมิใชเป*นกรณีออกจากงาน หรือ ออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาที่
สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได แตจะมีสิทธิ
ไดรับการบรรจุเป*นขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเป*นผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว
สําหรับพระภิกษุ หรือ สามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝRายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และ ตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้ ดังนี้
4.2.1 ตําแหนงนักวิเคราะห6นโยบายและแผนปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 1)
4.2.2 ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 2)
4.2.3 ตําแหนงนักวิทยาศาสตร6ปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 3)
4.2.4 ตําแหนงนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ดานประวัติศาสตร6) (เอกสารหมายเลข 4)
4.2.5 ตําแหนงนักอักษรศาสตร6ปฏิบัติการ (ดานจารีตประเพณี) (เอกสารหมายเลข 5)
4.2.6 ตําแหนงภัณฑารักษ6ปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 6)
4.2.7 ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 7)
4.2.8 ตําแหนงเจาพนักงานหองสมุดปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 8)
4.2.9 ตําแหนงเจาพนักงานพิพิธภัณฑ6ปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 9)
4.2.10 ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 10)
4.2.11 ตําแหนงนายชางเขียนแบบปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 11)
5. การรับสมัครสอบ
5.1 ผูประสงค6จะสมัครสอบ สามารถสมัครไดทางอินเทอร6เน็ต ตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ถึง
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปUดเว็บไซต6 http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th
หัวขอ “รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2556”
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(2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด
แบบฟอร6มการชําระเงินผานเคาน6เตอร6 บมจ. ธนาคารกรุงไทยใหโดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ6แบบฟอร6มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จํานวน 1 แผน หรือ หากไมมี
เครื่องพิมพ6ในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน Diskette เป*นตน
ในกรณีที่ไมสามารถพิมพ6แบบฟอร6มการชําระเงิน หรือ บันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถเขาไป
พิมพ6แบบฟอร6มการชําระเงิน หรือ บันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูลในการ
กรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ6แลวได
5.2 นําแบบฟอร6มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน6เตอร6 บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ภายในเวลาทําการของธนาคาร
การรับสมัครสอบ จะมีผลสมบูรณ6เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว
5.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ซึ่งประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ 200 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอร6เน็ต จํานวน 30 บาท
หมายเหตุ คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.4 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจํา
ตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมสอบ และ สามารถเขาไปพิมพ6ใบสมัครพรอมเลขประจําตัวสอบได
เมื่อกรมศิลปากร ไดประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแขงขันฯ เรียบรอยแลว
5.5 ใบสมัครที่พิมพ6จากอินเทอร6เน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา
ซึ่งถายไว ไมเกิน 1 ปG ขนาด 1 1.5 นิ้ว พรอมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบใหครบถวน และ นํามายื่นในวันสอบ
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)
6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
6.1 ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
6.2 ผูสมัครเลือกสมัครสอบไดเพียง 1 ตําแหนง เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได
6.3 ผูสมัครสอบตองเป*นผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ของผูมีสิทธิสมัคร
สอบในขอ 4.2 โดยตองเป*นผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปUดรับสมัครสอบ
คือ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร ของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร
หรือ ปริญญาบัตร ของสถานศึกษานั้นเป*นเกณฑ6
6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเป*นผูลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกตอง
ของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส6 พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ดังนั้น
หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเป*นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137
6.5 ผูสมัคร...
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6.5 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเป*นผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบ และ ตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเป*นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัคร หรือ ตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง หรือ ไมเป*นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ กรมศิลปากร จะถือวาผูสมัครสอบเป*นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน
และ จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
7. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมศิลปากร จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ทางเว็บไซต6
http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวขอ “ประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา
สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแขงขันฯ” และ จะดําเนินการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง (ภาค ข.) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2556
8. หลักสูตรและวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันฯ มี 2 ภาค ดังนี้
8.1 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ผูสมัครสอบในตําแหนงใด ตองสอบวิชาเฉพาะตําแหนงนั้นตามที่กําหนดไวในรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1 - 11)
8.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) (สัมภาษณ6) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ6 ทั้งนี้ อาจใช
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรูที่อาจใช
เป*นประโยชน6ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ6 ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ6 ทัศนคติ
จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค6 ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลิกภาพอยางอื่น และ รวมทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่
จําเป*นของตําแหนง
ทั้งนี้ จะทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) กอน และ เมื่อสอบผาน
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) แลว จึงจะมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
(ภาค ค.) ตอไป โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) วันที่ 6
กันยายน 2556 ทางเว็บไซต6 http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวขอ “ประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.)” และจะดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (ภาค ค.) (สัมภาษณ6) ในวันที่ 21 กันยายน 2556

9. หลักฐาน...
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9. หลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)
9.1. ใบสมัครที่พิมพ6จากอินเทอร6เน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และ ไมสวมแวนตาดํา
ถายไวไมเกิน 1 ปG ขนาด 1 1.5 นิ้ว และ ลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
9.2 สําเนาประกาศนีย บัตร หรื อ ปริ ญญาบั ตร หรือสําเนาหนังสื อรั บรองฉบับ สภา
มหาวิ ทยาลัย อนุมัติ และ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึ กษา (Transcript of Records) ที่แสดงวาเป*นผูมีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปUด
รับสมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผูที่ถือวาเป*นผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นประกาศนียบัตร หรือ
ปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นๆ เป*นเกณฑ6 โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปUดรับสมัคร คือ วันที่ 20 มิถุนายน 2556
9.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
9.4 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
(กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน) เป*นตน จํานวน 1 ฉบับ
9.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สําหรับผูสมัครสอบตําแหนงลําดับที่ 1.8-1.11 ระดับปริญญาตรี
สําหรับผูสมัครสอบตําแหนงลําดับที่ 1.3-1.7 และ ระดับปริญญาโท สําหรับผูสมัครสอบตําแหนงลําดับที่ 1.1 - 1.2
จํานวน 1 ฉบับ
9.6 ใบรับรองแพทย6 ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และ แสดงวาไมเป*นโรคตองหาม
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 คือ
- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป*นที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรง หรือ โรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัด หรือ รุนแรง และ
เป*นอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
สําเนาเอกสารตามขอ 9.2 - 9.5 ทุกฉบับใหผูสมัครสอบเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง”
ลงชื่อ วันที่ และ ระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสารแลวใหบรรจุใสซองขนาด A 4
ระบุชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวสอบ เลขประจําตัวประชาชน และ รายการเอกสารที่บรรจุในซองไวที่หนาซอง
แลวนํามายื่นในวันสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) วันที่ 3 สิงหาคม 2556
10. เกณฑ6การตัดสิน
ผูที่จะถือวาเป*นผูสอบแขงขันได ตองเป*นผูสอบไดคะแนนในการสอบแตละภาคไมต่ํากวา
รอยละ 60
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11. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่
มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเป*นผูอยูในลําดับที่สูงกวา
ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเป*นผูอยูในลําดับที่สูงกวา
การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเป*นเวลาไมเกิน 2 ปG นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี แตถามี
การสอบแขงขันอยางเดียวกันนี้อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้เป*นอันยกเลิก
12. การบรรจุและแตงตั้ง
ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป*นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ระบุไวในขอ 1
13. การรับโอนผูสอบแขงขันได
กรมศิลปากร ไมรับโอนผูสอบแขงขันไดที่เป*นขาราชการ หรือ พนักงานของรัฐทุกประเภท
14. การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป*นผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่น
กรณีที่สวนราชการอื่นมีตําแหนงวางในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งตองการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอยางเดียวกัน และ มีความรู ความสามารถ
ทักษะ และ สมรรถนะที่เหมือน หรือ ใกลเคียงกันกับตําแหนงที่ไดมีการสอบแขงขันและขึ้นบัญชีไว สวนราชการ
ที่มีตําแหนงวาง สามารถนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงที่สอบครั้งนี้ ไปขึ้นบัญชีเป*นผูสอบแขงขันไดใน
ตําแหนงอื่นได การนํารายชื่อไปขึ้นบัญชีเป*นผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่นใหถือวาเป*นการสอบครั้งเดียวกันกับ
การสอบครั้งนี้ โดยผูสอบแขงขันไดมีสิทธิที่จะไดรับการบรรจุไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
นายสหวัฒน6 แนนหนา
(นายสหวัฒน6 แนนหนา)
อธิบดีกรมศิลปากร

(เอกสารหมายเลข 1)

1. ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงาน
ดานวิเคราะห6นโยบายและแผน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห6 และ ประมวลนโยบายของรัฐบาล และสถานการณ6ทางเศรษฐกิจ การเมือง
และ สังคม ทั้งในและตางประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเปsาหมายของสวนราชการ
หรือ นโยบาย แผนงาน และ โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ ความมั่นคง
(2) รวบรวมขอมูล และ ศึกษาวิเคราะห6เบื้องตน เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ6ของสวนราชการ
หรือ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือ โครงการใหสามารถ
บรรลุภารกิจที่กําหนดไว
(3) วิเคราะห6นโยบายของสวนราชการ หรือ นโยบาย แผนงาน และ โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การบริหาร หรือ ความมั่นคง และ เสนอขอคิดเห็น เพื่อชวยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ
หรือ กิจกรรมไดตามวัตถุประสงค6ที่ตั้งไว
(4) สํารวจ รวบรวม และ ประมวลผลขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปKญหา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม ทั้งในและตางประเทศเพื่อเป*นขอมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน หรือ กําหนด
ยุทธศาสตร6
(5) ศึกษาวิเคราะห6ความสัมพันธ6ระหวางยุทธศาสตร6และนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบการเสนอแนะ
แนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร6และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลใหสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือ โครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเป*นไปตามเปsาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือ หนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจ หรือ ความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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4. ดานการบริการ
(1) รวบรวมขอมูล เพื่อเผยแพรและถายทอดองค6ความรูที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ
(2) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปKญหา และ ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับนโยบายและแผน
เพื่อแกปKญหาในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตองไดรับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางระบบสารสนเทศทางการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร6 ทางเศรษฐศาสตร6 หรือ
ทางสถิติ และ เป*นผูขึ้นทะเบียนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. ภาคความรู-ความสามารถที่ใช-เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) สอบข-อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
(2) ความรูเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
(3) ความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ
(4) ความรูเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
(5) ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห6 ประเมินประสิทธิภาพ และ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ การศึกษา
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ6 ทั้งนี้ อาจใช วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรูที่อาจใชเป*นประโยชน6
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ6 ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ6 ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค6 ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลิกภาพอยางอื่น และ รวมทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป*น
ของตําแหนง

(เอกสารหมายเลข 2)

2. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงาน
ดานการบริหาร หรือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวม และ วิเคราะห6ขอมูลทั้งในและตางประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ
การจัดทํามาตรฐาน หรือ หลักเกณฑ6เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือ ของสวนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และ วิเคราะห6ขอมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และ วิเคราะห6ขอมูล เพื่อประกอบการกําหนดความตองการและความจําเป*น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ การจัดทําหลักสูตรและการถายทอดความรู
การจัดสรรทุนการศึกษา และ การดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในตางประเทศ รวมถึงการวางแผนและ
เสนอแนะนโยบาย หรือ ยุทธศาสตร6การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสวนราชการและแผนการจัดสรรทุนการศึกษา
และ การฝtกอบรม
(4) ศึกษา รวบรวมขอมูลและวิเคราะห6งาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหนงและการวางแผน
อัตรากําลังของสวนราชการ
(5) ศึกษา รวบรวม และ วิเคราะห6ขอมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ6การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และ การบริหารคาตอบแทน
(6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการทางวินัย
การรักษาวินัย และ จรรยา
(7) ศึกษา วิเคราะห6ขอมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ6คุณธรรม
(8) ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแตงตั้งผูมีความรู
ความสามารถใหดํารงตําแหนง
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือ โครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเป*นไปตามเปsาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือ หนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจ หรือ ความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปKญหาเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ พนักงาน หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ หรือ ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสรางความเขาใจ และ
สนับสนุนงานตามภารกิจของหนวยงาน
(2) ใหบริการขอมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคล
หรือ หนวยงาน และ ใชประกอบการการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ6 และ มาตรการตางๆ
(3) ดําเนินการจัดสวัสดิการและการสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตองไดรับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค6การ จิตวิทยาองค6การและอุตสาหกรรม ทางองค6การ
และทรัพยากรมนุษย6 ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร6 ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย6 ทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย6 ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6และองค6การ ทางการบริหารองค6การ ทางจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนามนุษย6 ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย6 หรือ ทางการพัฒนาองค6การและการจัดการ และ เป*นผูขึ้นทะเบียน
ผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. ภาคความรู-ความสามารถที่ใช-เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) สอบข-อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับภารกิจของกรมศิลปากร
(2) แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(3) การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Scorecard)
(4) แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6
(5) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
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2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ การศึกษา
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ6 ทั้งนี้ อาจใช วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรูที่อาจใชเป*นประโยชน6
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ6 ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ6 ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค6 ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลิกภาพอยางอื่น และ รวมทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป*น
ของตําแหนง

(เอกสารหมายเลข 3)

3. ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษาคนควาและวิเคราะห6ขอมูล และ รวมดําเนินการวิจัยดานวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
เพื่อสรางองค6ความรู
(2) วิเคราะห6ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน6 วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร6ของวัตถุ
ตัวอยาง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ6วัด เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชน6ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
(3) รวมปฏิบัติงานดานการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ จัดทํา
ฐานขอมูลหองปฏิบัติการ สงเสริมพัฒนาหองปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา
(4) รวมศึกษา วิเคราะห6 วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝtกอบรมและถายทอดความรู และ
รวมดําเนินการจัดฝtกอบรม เพื่อใหสอบคลองกับความตองการและทันตอความกาวหนาของวิทยาการ
ดานวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
(5) ศึกษา คนควา ติดตามความรู และ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
เพื่อใชประโยชน6ดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
(6) รวมดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อใหผลการทดสอบเป*นที่นาเชื่อถือ
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเป*นไปตามเปsาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจ หรือ ความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตนทางดานวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแกผูประกอบการสวนราชการ
และ ประชาชนผูสนใจทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชน6สูงสุด
(2) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี เพื่อสรางความรูความเขาใจใหแก
ผูเกี่ยวของ
/คุณสมบัติ...
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตองไดรับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร6กายภาพ
ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร6ทั่วไป ทางเคมีวิศวกรรม ทางฟUสิกส6 ทางฟUสิกส6เครืองมือวัด ทางเคมีอุตสาหกรรม
ทางวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีสิ่งทอ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร6ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี หรือ สาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร6ส่ิงแวดลอม และ เป*นผูขึ้นทะเบียนผูสอบผาน
ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. ภาคความรู-ความสามารถที่ใช-เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) สอบข-อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูพื้นฐานวิทยาศาสตร6
(2) ความรูดานอนุรักษ6สมบัติวัฒนธรรม
(3) ความรูดานวิทยาศาสตร6การอนุรักษ6
(4) ความรูดานการตรวจวิเคราะห6ตัวอยางโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ ตัวอยางทางโบราณคดี
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร6
(5) ความรูดานวัสดุศาสตร6
2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ การศึกษา
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ6 ทั้งนี้ อาจใช วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรูที่อาจใชเป*นประโยชน6
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ6 ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ6 ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค6 ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลิกภาพอยางอื่น และ รวมทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป*น
ของตําแหนง

(เอกสารหมายเลข 4)

4. ตําแหนงนักอักษรศาสตรปฏิบัติการ (ด-านประวัติศาสตร)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานอักษรศาสตร6 ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา คนควา รวบรวม เรียบเรียง ถายถอด เปรียบเทียบ งานดานวรรณกรรม เพื่อศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร6 ชีวิตความเป*นอยูของคนที่สะทอนอยูในวรรณกรรมแตละเรื่อง ทําใหทราบถึง
ประวัติศาสตร6ในยุคสมัยนั้นๆ
(2) ศึกษา คนควา รวบรวม เรียบเรียง ตรวจสอบขอมูลดานประวัติศาสตร6 เพื่อเป*นหลักฐาน
ในการศึกษาความเป*นมาของชาติ และ ธํารงไวซึ่งแบบแผนโบราณราชประเพณี ตลอดจน สืบทอด สรางสรรค6
และ เผยแพรมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
(3) ศึกษา คนควา รวบรวม แปล เรียบเรียงเอกสารทางประวัติศาสตร6 จากภาษาตางประเทศ
เป*นภาษาไทย เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลวิชาการดานอื่นๆ ในการวิเคราะห6ดานประวัติศาสตร6ของชาติ
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือ โครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเป*นไปตามเปsาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจ หรือ ความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
สงเสริมและเผยแพรความรูในวิชาการดานประวัติศาสตร6 แกบุคคล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตองไดรับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร6
โบราณคดี และ เป*นผูขึ้นทะเบียนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
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หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. ภาคความรู-ความสามารถที่ใช-เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) สอบข-อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับงานวิชาการดานประวัติศาสตร6ไทย ดานระเบียบวิชาการทางประวัติศาสตร6
(2) ความรูเกี่ยวกับอักขรวิธีโบราณ สามารถศึกษา คนควาขอมูล จากเอกสารชั้นตนสมัยตางๆ ได
(3) ความรู ความสามารถในการนําเสนอความรูทางวิชาการดานประวัติศาสตร6ไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปKจจุบัน
ดานภาษาไทยที่ถูกตองสละสลวย
(4) ความรูความสามารถในการใชเอกสารอางอิงไดอยางถุกตอง ตามกระบวนการนําเสนอทางวิชาการ
2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ การศึกษา
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ6 ทั้งนี้ อาจใช วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรูที่อาจใชเป*นประโยชน6
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ6 ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ6 ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค6 ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลิกภาพอยางอื่น และ รวมทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป*น
ของตําแหนง

(เอกสารหมายเลข 5)

5. ตําแหนงนักอักษรศาสตรปฏิบัติการ (ด-านจารีตประเพณี)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานอักษรศาสตร6 ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา คนควา รวบรวม เรียบเรียง ถายถอด เปรียบเทียบ งานดานวรรณกรรม เพื่อศึกษา
เรื่องราวทางจารีตประเพณี ชีวิตความเป*นอยูของคนที่สะทอนอยูในวรรณกรรมแตละเรื่อง
(2) ศึกษา คนควา รวบรวม เรียบเรียง ตรวจสอบขอมูลดานจารีตประเพณี เพื่อเป*นหลักฐาน
ในการศึกษาความเป*นมาของชาติ และ ธํารงไวซึ่งแบบแผนโบราณราชประเพณี ตลอดจน สืบทอด สรางสรรค6
และ เผยแพรมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
(3) ศึกษา คนควา รวบรวม แปล เรียบเรียงเอกสารทางจารีตประเพณี จากภาษาตางประเทศ
เป*นภาษาไทย เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลวิชาการดานอื่นๆ
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือ โครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเป*นไปตามเปsาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจ หรือ ความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
สงเสริมและเผยแพรความรูในวิชาการดานจารีตประเพณี แกบุคคล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตองไดรับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร6
โบราณคดี และ เป*นผูขึ้นทะเบียนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

หลักสูตร...
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หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. ภาคความรู-ความสามารถที่ใช-เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) สอบข-อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับงานวิชาการดานจารีตประเพณีไทยและวัฒนธรรม
(2) ความรู ความสามารถในการนําเสนอความรูทางวิชาการดานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ดานภาษาไทยที่ถูกตองสละสลวย
(3) ความรูความสามารถในการใชเอกสารอางอิงไดอยางถูกตอง ตามกระบวนการนําเสนอทางวิชาการ
2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ การศึกษา
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ6 ทั้งนี้ อาจใช วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรูที่อาจใชเป*นประโยชน6
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ6 ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ6 ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค6 ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลิกภาพอยางอื่น และ รวมทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป*น
ของตําแหนง

(เอกสารหมายเลข 6)

6. ตําแหนงภัณฑารักษปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานโบราณคดี ประวัติศาสตร6ศิลปะ ประวัติศาสตร6 และ มานุษยวิทยา ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวมสํารวจ รวบรวม เสาะแสวงหาและจัดทําทะเบียนประวัติ ลักษณะ สภาพเดิม ของ
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ วัตถุทางชาติพันธ6วิทยา ซึ่งเป*นทรัพย6สินทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการอนุรักษ6
การเก็บรักษา ตามหลักการอนุรักษ6ใหอยูในสภาพที่เหมาะสม เพื่อการศึกษาคนควา และ ใหคงอยูเป*นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ
(2) รวมศึกษา คนควา วิเคราะห6 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ วัตถุทางชาติพันธุ6วิทยา
ซึ่งเป*นทรัพย6สินทางวัฒนธรรม เพื่อใหทราบถึงพัฒนาการทางอารยธรรมของชาติ
(3) รวมจัดทําบท จัดแสดงนิทรรศการ ทรัพย6สินทีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเผยแพรและ
พัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับขอมูลทางโบราณคดีและประวัติสาสตร6ในแตละยุคสมัย
(4) รวมตรวจสอบ ตรวจพิสูจน6 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ วัตถุทางชาติพันธุ6วิทยา
ในความครอบครองของหนวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือ โครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเป*นไปตามเปsาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือ หนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
สรางความเขาใจ หรือ ความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
ใหความรูทางวิชาการเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ วัตถุทางชาติพันธุ6วิทยา แกบุคคลทั่วไป
เพื่อพัฒนาการเรียนรู กระตุนใหเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป*นชาติและเห็นความสําคัญของการ
อนุรักษ6โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

คุณสมบัติ...
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตองไดรับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร6
โบราณคดี ทางโบราณคดี ทางประวัติศาสตร6ศิลปะ และ เป*นผูขึ้นทะเบียนผูสอบผานภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. ภาคความรู-ความสามารถที่ใช-เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) สอบข-อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูทางดานโบราณคดี
(2) ความรูทางดานประวัติศาสตร6ศิลปะ เนน เอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต และ ประเทศไทย
(3) ความรูทางดานพิพิธภัณฑสถานวิทยา
(4) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 และ ที่แกไขเพิ่มเติมฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535
2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ การศึกษา
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ6 ทั้งนี้ อาจใช วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรูที่อาจใชเป*นประโยชน6
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ6 ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ6 ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค6 ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลิกภาพอยางอื่น และ รวมทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป*น
ของตําแหนง

(เอกสารหมายเลข 7)

7. ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) สํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห6 วิจัย ออกแบบ คํานวณ ประมาณราคา ควบคุมงานกอสราง
งานบํารุง งานบูรณะซอมแซม งานอํานวยความปลอดภัย งานผังเมือง หรือ งานอื่นใดที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมโยธา
และ โครงสรางพื้นฐาน เพื่อเป*นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวของ
(2) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสราง สภาพการใชงานของอาคาร หรือ โครงสรางพื้นฐาน
เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
(3) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสํารวจ ใหเป*นไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดรูปแบบแผนที่ตางๆ
ที่ถูกตอง
(4) ศึกษา วิเคราะห6ขอมูล เพื่อกําหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมโยธา
และ โครงสรางพื้นฐาน
(5) ศึกษา วิจัย และ ทดสอบวัสดุที่ใชในงานดานวิศวกรรมโยธา และ โครงสรางพื้นฐาน
เพื่อใหความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
(6) ตรวจสอบสัญญากอสราง บํารุง บูรณะซอมแซมและอํานวยความปลอดภัย รวมถึงการแกไข
สัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อใหงานมีคุณภาพเป*นไปตามมาตรฐานและขอกําหนด
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือ โครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเป*นไปตามเปsาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือ หนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจ หรือ ความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปKญหาและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา และ
โครงสรางพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป
เพื่อใหไดขอมูลความรูตาง ๆ ที่เป*นประโยชน6 รวมทั้งการมีสวนรวม
(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานขอมูล หรือ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมโยธาและโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และ ใชประกอบ
การพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ6 มาตรการตางๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตองไดรับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร6
ทางวิศวกรรมโยธา และ ตองไดรับใบอนุญาตเป*นผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
และ เป*นผูขึ้นทะเบียนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. ภาคความรู-ความสามารถที่ใช-เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) สอบข-อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
(2) ความรูเกี่ยวกับการออกแบบโครงสรางไม
(3) ความรูเกี่ยวกับการออกแบบโครงสรางเหล็ก
(4) ความรูเกี่ยวกับองค6ประกอบทางสถาปKตยกรรมของพระอุโบสถและวิหาร
2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ การศึกษา
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ6 ทั้งนี้ อาจใช วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรูที่อาจใชเป*นประโยชน6
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ6 ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ6 ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค6 ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลิกภาพอยางอื่น และ รวมทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป*น
ของตําแหนง

(เอกสารหมายเลข 8)

8. ตําแหนงเจ-าพนักงานห-องสมุดปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเป*นตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
หองสมุด ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และ วิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ
(2) ชวยบรรณารักษ6ในการจัดและจําแนกทรัพยากรสารสนเทศ เชน จัดทําคําคน ดัชนี กฤตภาค
บรรณานุกรม เป*นตน เพื่อการบริการและการสืบคน
(3) ดูแล เก็บรักษา ซอมแซมหนังสือ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ
(4) ดูแล อาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑ6ของหองสมุด เพื่อใหหองสมุดมีบรรยากาศที่ดี
2. ดานการบริการ
(1) ใหบริการแนะนําแหลงขอมูลและวิธีการใชหองสมุดแกบุคคล หรือ หนวยงานที่เขาใชบริการ เพื่อ
อํานวยความสะดวก
(2) รวมจัดกิจกรรมและเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาใชบริการหองสมุด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตองไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร6ธุรกิจ
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ6 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน และ
เป*นผูขึ้นทะเบียนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. ภาคความรู-ความสามารถที่ใช-เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) สอบข-อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูเกี่ยวกับหอสมุดแหงชาติ
(2) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาหองสมุด
(2.1) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2.2) การบริการของหองสมุด
(2.3) ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ6 วารสาร โสตทัศนวัสดุ
(2.4) กิจกรรมตาง ๆ ของหองสมุด
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2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ การศึกษา
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ6 ทั้งนี้ อาจใช วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรูที่อาจใชเป*นประโยชน6
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ6 ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ6 ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค6 ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลิกภาพอยางอื่น และ รวมทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป*น
ของตําแหนง

(เอกสารหมายเลข 9)

9. ตําแหนงเจ-าพนักงานพิพิธภัณฑปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเป*นตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ดูแลพิพิธภัณฑ6 ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และ วิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) บันทึกขอมูลโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อเป*นหลักฐานในการควบคุมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของชาติ
(2) ดูแล หองจัดแสดงพิพิธภัณฑ6 เพื่อความปลอดภัยของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
ความเป*นระเบียบเรียบรอยของหองจัดแสดง
2. ดานการบริการ
ใหคําแนะนําแกผูเขาชมใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เพื่อความเป*นระเบียบ
เรียบรอย และ รักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ6
** หมายเหตุ : ผูไดรับการบรรจุแตงตั้งในตําแหนงเจาพนักงานพิพิธภัณฑ6ปฏิบัติงาน จะตองสามารถปฏิบัติงาน
ในวันหยุดราชการได (วันเสาร6 และวันอาทิตย6) **
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตองไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย6 สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร6ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ6 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาการเลขานุการ และ
เป*นผูขึ้นทะเบียนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.
หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. ภาคความรู-ความสามารถที่ใช-เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) สอบข-อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถาน
(2) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในพิพิธภัณฑสถาน
(3) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา การประชาสัมพันธ6 และ การจัดกิจกรรม สํานักพิพิธภัณฑสถาน
(4) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโบราณคดี และ ประวัติศาสตร6ศิลปะในประเทศไทย
(5) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับพิพิธภัณฑสถาน
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2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ การศึกษา
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ6 ทั้งนี้ อาจใช วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรูที่อาจใชเป*นประโยชน6
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ6 ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ6 ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค6 ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลิกภาพอยางอื่น และ รวมทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป*น
ของตําแหนง

(เอกสารหมายเลข10)

10. ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเป*นตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ดานชางสํารวจ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และ วิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) สํารวจ รังวัด คํานวณ ตรวจสอบ จัดทําแผนที่ แผนผัง เพื่อใหทราบรายละเอียด และ
เป*นไปตามแบบที่กําหนด สามารถนําไปใชประโยชน6ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) แกไขปKญหาเบื้องตนจากการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค6 และ เปsาหมายของงาน
ที่กําหนดไว
(3) วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงขายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
(4) บันทึกขอมูลรายละเอียดตางๆ ที่ไดจากการสํารวจ การรายงานผล เพื่อติดตามความกาวหนาของงาน
(5) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และ รายละเอียดตางๆ
ที่ไดจากการสํารวจ เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความถูกตอง
2. ดานการบริการ
(1) ใหคําปรึกษาแนะนําทั้งในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะทั่วไปแกบุคลากรทุกสายงาน
เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
(2) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรอื ประชนทั่วไป เพื่อขอความชวยเหลือ
และรวมมือในงานโยธา และ แลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เป*นประโยชน6ตอการทํางานของหนวยงานและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตองไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสํารวจ ทางชางสํารวจ หรือ ทางวิศวกรรมสํารวจ
และ เป*นผูขึ้นทะเบียนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ของ ก.พ

หลักสูตร...
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หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. ภาคความรู-ความสามารถที่ใช-เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) สอบข-อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) การสํารวจขอบเขตที่ดิน หาแนวทิศเหนือ-ใต เพื่อกําหนดในแผนที่
(2) การสํารวจตําแหนงรายละเอียดตางๆ ในพื้นที่เพื่อทําแผนที่
(3) การหาคาระดับพื้นที่ตามตําแหนงตางๆ ในพื้นที่เพื่อทําแผนที่
(4) การหาคาระดับพื้นที่ตามตําแหนงตางๆ เพื่อกําหนดคาในแผนที่
(5) การคํานวณหาคาพื้นที่ และ คาปริมาตรงานดิน
(6) การสํารวจ โดยใชเครื่องมืออิเลคโทรนิค
2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ การศึกษา
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ6 ทั้งนี้ อาจใช วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรูที่อาจใชเป*นประโยชน6
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ6 ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ6 ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค6 ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลิกภาพอยางอื่น และ รวมทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป*น
ของตําแหนง

(เอกสารหมายเลข 11)

11. ตําแหนงนายชางเขียนแบบปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเป*นตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ดานชางเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และ วิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปKตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสราง และ
งานระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตาง ๆ
(2) ศึกษาขอมูลของวัสดุกอสราง เพื่อนํามาใชในงานเขียนแบบใหเกิดความสมบูรณ6
(3) ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพื่อใชในการเปUดสอบราคา และ
นําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค6
2. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงาน หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และ ใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง
(2) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ และ ประชาชนทั่วไป เพื่อใหบริการและใหความชวยเหลือ
ในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตองไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโยธา ทางชางเขียนแบบ หรือ สาขาวิชาเทคนิค
สถาปKตยกรรม ทางเทคนิคสถาปKตยกรรม และ เป*นผูขึ้นทะเบียนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ
หลักสูตรและวิธีการสอบ
1. ภาคความรู-ความสามารถที่ใช-เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) สอบข-อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรูความสามารถในการเขียนแบบ
- สถาปKตยกรรม
- วิศวกรรมโครงสราง
- งานภูมิทัศน6
- งานระบบตาง ๆ
(2) ความรูเกี่ยวกับวัสดุกอสราง
(3) ความรูเกี่ยวกับการประมาณราคาเบื้องตน
(4) ความรูความสามารถในการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร6 โปรแกรม (Auto cad)
2. ภาค...
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2. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ การศึกษา
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ6 ทั้งนี้ อาจใช วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรูที่อาจใชเป*นประโยชน6
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ6 ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ6 ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค6 ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลิกภาพอยางอื่น และ รวมทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป*น
ของตําแหนง

