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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
สายงาน ชางศลิป 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางศิลป ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัเิกี่ยวกับการเขียนภาพ 
เขียนตวัอักษร เขียนแผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและจําลองแบบพิมพ ชวยจัดฉากทีใ่ชในการแสดง 
ชวยตกแตงอาคารสถานทีต่าง ๆ ตามแบบที่กําหนดไวเพ่ือประกอบคําบรรยาย การจัดทําหนงัสือ จัดวางรูปเลม
เอกสารเผยแพร จัดทําแผนปายประชาสัมพันธ และแผนภาพในการจัดแสดงนิทรรศการตาง ๆ และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ 
  
   ชางศิลป 1 ระดับ 1  
            ชางศิลป 2 ระดับ 2  
   ชางศิลป 3 ระดับ 3  
   ชางศิลป 4 ระดับ 4  
   ชางศิลป 5 ระดับ 5  
   ชางศิลป 6 ระดับ 6 
   ชางศิลป 7 ระดับ 7  
   ชางศิลป 8 ระดับ 8  
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ชื่อตําแหนง     ชางศลิป 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางศลิป  
เขยีนตวัอักษรประกอบคําบรรยายหรือเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับทาํแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือ
ตาง ๆ เขียนแผนปาย เขียนแผนภาพประชาสัมพันธ เขียนแผนที่ เขยีนแผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ชวยปนภาพ 
และจําลองแบบพิมพ ชวยจัดฉากหรือตกแตงอาคารสถานที่ในการจัดแสดงหรือจัดนิทรรศการตาง ๆ ชวยจัดหา
และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณทีใ่ชในการปฏบิตัิงานเปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้
  
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางศิลปทัว่ไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย  
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง      ชางศลิป 2  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่คอนขางยากภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือ
แนวทางปฏิบตัิ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางศิลปตางๆ 
เชน ชวยรางและออกแบบในการจัดทําภาพและการประดิษฐตวัอักษร ประดิษฐตัวอักษรประกอบคําบรรยาย 
หรือเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสอืตางๆ เขียนแผนปาย เขียนภาพตัวอักษร 
เขียนแผนภาพประชาสัมพันธ เขียนแผนที่ เขียนแผนภูมิแสดงขอมูลทางสถติิ ปนภาพและจําลองแบบพิมพให
ถูกตองตามรายละเอียดทางวิชาการตางๆ  ชวยจัดฉากหรือออกแบบตกแตงอาคารสถานที่ในการจัดแสดงหรือ
จัดนิทรรศการตาง ๆ จัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 2 ป   โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกีย่วกับงานชางศิลป หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
  2. ไดรับอนุปริญญาหรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางศิลป 1 แลว จะตองมีความสามารถในการใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับระเบยีบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ  
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ชื่อตําแหนง      ชางศลิป 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางศิลป 
เชน รางและออกแบบในการจัดทําภาพฉาก เขียนภาพ ประดิษฐตัวอักษรประกอบคําบรรยายหรอืเพ่ือใชเปน 
ตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตาง ๆ  เขียนแผนปาย เขียนภาพ ตัวอักษร  
เขียนแผนภาพ หรือประชาสัมพันธ เขียนแผนที่ แผนภูมิแสดงขอมูลทางสถติิ ปนภาพและจําลองแบบพิมพ 
ใหถูกตองตามรายละเอียดทางวิชาการตางๆ  จัดฉากหรือออกแบบตกแตงอาคารสถานที่ในการจัดแสดงหรือ 
จัดนิทรรศการ ชวยกําหนดและประมาณการขั้นตนในการใชวสัดุอุปกรณ ตลอดจนจัดหาและเก็บรักษาวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางศลิป 2 แลว จะตอง  
 1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
 2. มีความสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล  
 
 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     ชางศลิป 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง หรือแบบ  
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหลายอยางเกี่ยวกับงานชางศิลปตางๆ เชน รางและ
ออกแบบจัดทําภาพฉากและประดิษฐตวัอักษรประกอบคําบรรยายหรือเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพ 
ในการจัดทําเอกสารและหนังสือตาง ๆ เขียนแผนปาย เขียนภาพ ตวัอักษร เขียนแผนภาพประชาสัมพันธ  
เขียนแผนที ่แผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและจําลองแบบพิมพใหถูกตองตามรายละเอียดทางวิชาการ
ตางๆ ที่มีความยุงยาก จัดฉากหรือออกแบบตกแตงอาคารสถานที่ในการจัดแสดงหรือจัดนิทรรศการซึ่งตองการ
ความประณีตบรรจงเพื่อใชในกิจกรรมสําคัญ ๆ กําหนดและประมาณการขั้นตนในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน ใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ง
ตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงในระดบั 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานชางศิลป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 2  
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางศลิป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางศลิป 3 แลว จะตอง  
 1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกดั  
 2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรกึษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 3. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน  
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง     ชางศลิป 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําสั่ง หรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางศิลปตางๆ 
เชน รางและออกแบบในการจัดทําภาพฉากและประดษิฐตัวอักษรประกอบคําบรรยายหรือเพ่ือใชเปนตนแบบ
สําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตาง ๆ  เขียนแผนปาย เขียนภาพ เขียนตวัอักษร เขียนแผน
ภาพประชาสมัพันธ เขียนแผนที่ แผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและจําลองแบบพิมพ ซึ่งตองการความ
ประณีตบรรจง และความถกูตองตามรายละเอียดทางดานวิชาการทีมี่ความยุงยาก จัดฉากหรือออกแบบและ
ตกแตงอาคารสถานที่ในการจดัแสดงหรือจัดนิทรรศการ กําหนดและประมาณการการใชวัสดุอุปกรณ ที่ใชใน
การปฏิบัติงาน เปนตน เผยแพรงานทางดานชางศิลป  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
    1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางศลิป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
    2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา 
ระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางศิลป หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
     นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดยีวกับชางศิลป 4 แลว จะตอง  
     1. มีความรูความเขาใจในหลักการบรหิารงานบุคคล  
     2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 

 
 

                             ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตองใชประสบการณและความคดิ
ริเร่ิมในงานที่มีแนวปฏิบตันิอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย หรือ 
          ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางศิลปที่ยากมากตองประยุกตใช
ความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบัตเิพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหา ในงานที่
รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางศิลปตาง ๆ เชน รางและออกแบบในการจัดทําภาพฉาก
และการประดษิฐตัวอักษรเพื่อใชประกอบคําบรรยายหรือเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทํา
เอกสารและหนังสือตางๆซ่ึงตองใชความรูความชํานาญในกิจการของหนวยงานเปนอยางดี ออกแบบเขียนแผนปาย 
เขยีนแผนภาพประชาสัมพันธ เขียนภาพ เขียนตวัอักษร เขียนแผนที ่แผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและ
จําลองแบบพิมพ ซึ่งตองการความประณตีบรรจงและความถูกตองตามรายละเอียดทางดานวิชาการที่มีความ
ยุงยากมาก  จัดฉากหรือออกแบบและตกแตงอาคารสถานที่ในการจัดแสดงหรือจัดนิทรรศการ ใหขอคิดเห็น และ
เสนอแนะในการนํางานชางศิลปไปใชในวชิาการตางๆ พิจารณากําหนดและประมาณการการใชวัสดุอุปกรณที่
ใชในการปฏบิตัิงาน เปนตน ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศกึษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานแกไขปญหาในทางโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่
รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศกึษา  ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 2  ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1ป           
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         2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
               2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางศลิปหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

                2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางศิลป หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
               นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางศลิป 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่
และมีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 

    

 

ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน  2548 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



5-7 

ชื่อตําแหนง     ชางศลิป 7  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกีย่วกับงานชางศิลปที่ยากเปนพิเศษ ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิ เพ่ือกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางศลิปตางๆ  เชน ศึกษา คนควา ทดลอง เพ่ือ
พัฒนาแนวทางวิธีการในงานชางศิลปซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแก
นักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานศิลป ศึกษา คนควาหาวธิีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ 
ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศกึษา วิเคราะหเพ่ือกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานชางศลิป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
           นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัชางศิลป 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และมี
ความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

 

 

ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานชางศิลปที่ยากมากเปนพิเศษ โดยตองคดิ
ริเร่ิม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจน ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการกํากับ 
ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค เปาหมาย ตามทีก่ําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกบัการจัดทําและปรับเปลี่ยนแผนงาน 
โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติหนาที่ยากมากเปนพิเศษซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางศิลปตาง ๆ เชน ศึกษา 
คนควา ทดลองเพื่อสรางแนวทางวธิีการใหมในงานชางศิลปซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง ชวยสอนและ
ฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมทางดานชางศิลป ศึกษา คนควาหาวิธตีางๆ ในการ
ปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคาํแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติงาน 
ศึกษา วเิคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสม
กับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรม ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางใหม ๆ ในการปฏบิัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 ดํารงตําแหนงชางศิลป 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานชางศลิป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป 1 หรือชางศิลป 2 ดํารงตําแหนงชางศิลป 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางศิลป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
             นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับชางศิลป 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูง 

 

ก.พ.อ. กําหนดวันที ่25 พฤศจิกายน  2548 


