ประกาศกรมศิลปากร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 3/2556
ตําแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร-พระ) และ
ตําแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ
ด้วยกรมศิลปากร จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบคุ คลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร-พระ) และ ตําแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 55 มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ ที่ นร 1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กันยายน 2556
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตําแหน่งทีจ่ ะบรรจุแต่งตั้ง
1.1.1 ตําแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร-พระ)
1.1.2 ตําแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ
1.2 อัตราเงินเดือน
1.2.1 ตําแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร-พระ) อัตราเงินเดือน 13,300 -14,630 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไป ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
1.2.2 ตําแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,300 -14,630 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไป ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 27 กันยายน 2555
2. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
2.1 ตําแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร-พระ) จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.2 ตําแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ จํานวน 2 ตําแหน่ง
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งตามเอกสารแนบท้าย
3.1 ตําแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร-พระ) (เอกสารหมายเลข 1)
3.2 ตําแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 2)
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4. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกฯ
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4.1 ผูส้ มัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และ ไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการ หรือ ผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือ ปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ ตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือ ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือ เข้าปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐ
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ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ
(9) ผู้นั้นต้องออกจากงาน หรือ ออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และ ในกรณีมลี ักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้อง
ออกจากงาน หรือ ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และ ต้องมิใช่กรณีออกจากงาน หรือ ออกจากราชการเพราะทุจริต
ต่อหน้าที่
สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้แต่จะมีสิทธิ
ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งที่คัดเลือกได้ ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองแล้ว
สําหรับพระภิกษุ หรือ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร และ ไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2501 และ ตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
4.2.1 ตําแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร-พระ) (เอกสารหมายเลข 1)
4.2.2 ตําแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 2)
5. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
5.1 สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร และ ยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารกลาง กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
5.2 ระยะเวลาการรับสมัคร
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกฯ ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลา
ราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 11.30 น.) และ (ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.00 น.)
5.3 ค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก
ผูส้ มัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกฯ ตําแหน่งละ 200 บาท
หมายเหตุ เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกฯ จะไม่จ่ายคืนให้เว้นแต่
มีการยกเลิกการคัดเลือกฯ ครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริต หรือ ส่อไปในทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียม
สมัครคัดเลือกฯ แก่ผสู้ มัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือ ส่อไปในทางทุจริต
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5.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาปริญญาบัตร พร้อมทั้งระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือ หนังสือรับรองฉบับสภาอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน
อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ทถี่ ือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยต้องสําเร็จ
การศึกษา และ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือกฯ คือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
กรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือ
รับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และ วันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
อย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และ แสดงว่าไม่ได้เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือ รุนแรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ยกเว้นใบรับรองแพทย์ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า
“สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ด้วย
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และ กําหนดวัน เวลา และ สถานที่
คัดเลือกฯ
กรมศิลปากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ และกําหนดวัน เวลา สถานที่
และ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ให้ทราบ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานัก
บริหารกลาง กรมศิลปากร หรือ สามารถดูได้ทาง http://www.finearts.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 3/2556 ตําแหน่งนาฏศิลปิน
ปฏิบัติงาน (ละคร-พระ) และ ตําแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ

7. หลักสูตร...

-5-

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกฯ
กรมศิลปากร จะดําเนินการคัดเลือกฯ ดังนี้
(7.1) ภาคความรู้ความสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยจะทดสอบความรู้ความสามารถตามเอกสารแนบท้าย
(7.1.1) ตําแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร-พระ) (เอกสารหมายเลข 1)
(7.1.2) ตําแหน่งนักโบราณคดีปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 2)
(7.2) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง จากหน้าที่
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ จากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจ
ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอื่น รวมทั้งสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสมรรถนะ ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี
ความเชี่ยวชาญในอาชีพ จริยธรรม และ ความร่วมแรงร่วมใจ
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผูท้ ี่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และ ได้รับการขึ้นบัญชี ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน
การคัดเลือกฯ ดังนี้
(8.1) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบปฏิบัติ/สอบข้อเขียน)
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
- ผู้ทถี่ ือว่าผ่านการคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
(สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ) ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
(8.2) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ผู้ที่ถอื ว่าผ่านการคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)
ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
9. การประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกฯ
(9.1) กรมศิลปากร จะประกาศการขึ้นบัญชีผไู้ ด้รบั คัดเลือกฯ โดยเรียงลําดับทีจ่ ากผู้ที่ได้รับ
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผสู้ อบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผไู้ ด้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัว
คัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า

(9.2) บัญชี...
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(9.2) บัญชีผู้ได้รบั คัดเลือกฯ จะใช้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 แต่ถา้ มีการคัดเลือก
อย่างเดียวกันนี้อีก และ ได้ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผคู้ ัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู ้ไ ด้ร ับ คัด เลือ กฯ จะได้ร ับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั ้ง ตามลํ า ดับ ที ่ใ นบัญ ชีผู ้ไ ด้ร ับ
คัดเลือกฯ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ
๑.๒
ในกรณีที่มผี ู้ได้รับคัดเลือกฯ มากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และ ภายหลังมีตําแหน่งว่าง
เพิ่มอีก กรมศิลปากร อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกฯ ที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือ จะดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
11. การรับโอนผู้ได้รับคัดเลือกฯ
กรมศิลปากร ไม่รับโอนผูไ้ ด้รับคัดเลือกฯ ทีเ่ ป็นข้าราชการ หรือ พนักงานของรัฐทุกประเภท
12. เงื่อนไข ข้อความอื่นๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออก
จากราชการ
กรมศิลปากร จะดําเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผใู้ ด
แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือ มีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ
และแจ้งให้อธิบดีกรมศิลปากรทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ) เอนก สีหามาตย์
(นายเอนก สีหามาตย์)
อธิบดีกรมศิลปากร

(เอกสารหมายเลข 1)
ตําแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัตงิ าน (ละคร-พระ)
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องปฏิบัติงานด้านนาฏศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง
ขั้นตอน และ วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ทําหน้าที่ผู้แสดงด้านนาฏศิลป์ต่างๆ ทั้งละคร ฟ้อนรํา ตามบทบาทที่ได้รับ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์
(2) ฝึกซ้อม ทางด้านนาฏศิลป์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
(3) จัดเตรียม ดูแลเก็บรักษาเครื่องแต่งกาย และ อุปกรณ์การแสดงทุกชนิด
เพื่อให้พร้อมต่อการเผยแพร่การแสดงนาฏศิลป์
(4) แต่งกาย แต่งหน้า ทําผมให้กับผู้แสดงนาฏศิลป์ เพื่อให้การแสดงมีความสมบูรณ์แบบ
และสวยงาม
2. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่งานด้านนาฏศิลป์ เพื่อให้ความรู้ และ ความบันเทิงแก่สาธารณชน และ ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานกับบุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ในด้านที่ตนรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางนาฏศิลป์
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบปฏิบัติ) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
โดยจะทดสอบผู้เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
(1) ความรูพ้ ื้นฐานทางนาฏศิลป์
(2) เพลงหน้าพาทย์
(3) รําเดี่ยว
(4) การรําตีบทประกอบบทร้อง
(5) ความสามารถพิเศษ

(เอกสารหมายเลข 2)
ตําแหน่งนักโบราณคดีปฏิบตั ิการ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน
ด้านโบราณคดี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี หรือ แหล่งวัฒนธรรมสมัยต่างๆ
เพื่อเป็นข้อมูลในการสํารวจ ขุดค้นทางโบราณคดี และ ขุดแต่งโบราณสถานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโบราณคดี
(2) ร่วมสํารวจ ขุดค้นแหล่งโบราณคดี หรือ แหล่งวัฒนธรรมสมัยต่างๆ เพื่อศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้
และ ใช้เป็นข้อมูลในการอนุรกั ษ์ บูรณะและปกป้องคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ด้านศิลปกรรม
(3) ศึกษา และ วิเคราะห์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จากแหล่งโบราณคดี และ โบราณสถาน
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการศึกษาทางโบราณคดี
(4) ร่วมสํารวจ ตรวจสอบแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และ วางผัง เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และ การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือ หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือ ความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คําแนะนําด้านโบราณคดี บัญชีและทะเบียนโบราณสถาน แก่ประชาชน บุคคล หรือ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์
โบราณคดี ทางโบราณคดี

หลักสูตร...
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หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
โดยจะทดสอบความรู้ความสามารถ ดังนี้
(1) แนวความคิดและทฤษฎีทางโบราณคดี
(2) โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์
(3) โบราณคดียุคประวัติศาสตร์
(4) กฎหมายที่เกี่ยวกับงานโบราณคดี
(5) การบริหารจัดการหลักฐานทางโบราณคดี

