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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
สายงาน                       วิชาการชางศิลป 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานชางศิลป ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิกี่ยวกบัการออกแบบ
ภาพ ฉากและตัวอักษรประเภทตาง ๆ รวมทั้งการปนและจําลองแบบพิมพใหมีองคประกอบถูกตอง และ
สอดคลองกับการสรางความเขาใจในวชิาการตาง ๆ ออกแบบและจดัทําแผนปายประชาสัมพันธ เพ่ือชักจูงให
ประชาชนมีความสนใจและไดรับความรูตาง ๆ จัดฉากหรือออกแบบ และตกแตงอาคารสถานทีซ่ึ่งแสดงผลงาน
และผลติกรรมของประเทศชาติ หรือการแสดงตาง ๆ ฯลฯ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการชางศิลป 3   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวทางปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆและอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกบังานชางศิลป  โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ชวยศึกษา คนควา ในการออกแบบภาพ ฉากและตัวอักษรประกอบคําบรรยาย เพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับ
ทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสอืตาง ๆ ชวยออกแบบแผนปาย แผนภาพประชาสัมพันธ เขียนภาพ 
ปนภาพ และจําลองภาพเผยแพรแกประชาชน ชวยศกึษา คนควาในการออกแบบตกแตงทั้งภายนอกและ
ภายในอาคารสถานที่ เพ่ือการจัดแสดงทางวิชาการ หรือแสดงผลงานและผลติกรรมของประเทศ ชวยกําหนด
และประมาณการขั้นตนในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางศลิปกรรม 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานชางศิลปอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบตังิานในหนาที่  
         5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  

         6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
  
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่ยาก  โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งอยางกวางๆ และอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัตงิานที่ยากเกี่ยวกับงานชางศลิป โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา 
คนควา และออกแบบภาพ ฉากและตัวอักษรเพื่อสรางความเขาใจทางวิชาการตาง ๆ ในการจัดทําคําบรรยาย 
หรือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสอืตาง ๆ ออกแบบแผนปาย  

แผนภาพประชาสัมพันธ เขยีนภาพ ปนภาพ และจําลองภาพเผยแพรแกประชาชน ศึกษา คนควาและออกแบบ
ตกแตง ทั้งภายนอกภายในอาคารสถานที่ เพ่ือการจัดแสดงทางวิชาการ หรือแสดงผลงานและผลิตกรรมของ
ประเทศ กําหนดและประมาณการขั้นตนในการใชวัสดอุุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 3 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางศิลปกรรม 
  

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการชางศิลป 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาํปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ  
      
 
 
 
 
 

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

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่คอนขางยากมากโดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือแนวปฏิบัติหรือคําสั่งในบางกรณี
และอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตัหินาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานชางศลิป โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ศึกษา คนควา ออกแบบภาพ ฉาก และตวัอักษรเพื่อสรางความเขาใจทางวชิาการตาง ๆ ทีมี่ความซับซอน
และยุงยากในการจัดทําคําบรรยาย หรือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตาง 
ๆ ออกแบบแผนปาย แผนภาพประชาสมัพันธ เขียนภาพ ปนภาพและจําลองแบบพิมพเพ่ือใชในการโฆษณา
เผยแพรและสรางความเขาใจแกประชาชนในเรื่องที่สําคัญตาง ๆ ศึกษา คนควาและออกแบบตกแตงทั้ง
ภายนอกและภายในอาคารสถานที่ เพ่ือการจัดแสดงทางวิชาการ หรือแสดงผลงานและผลติกรรมที่สําคัญของ
ประเทศ วิเคราะห วิจารณ และเสนอแนะในการปฏิบตังิานทางชางศิลป กําหนดและประมาณการในการใชวสัดุ
อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดานชางศิลป เผยแพรผลงาน
ทางดานชางศิลป  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ  
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 3 หรือนักวิชาการชางศิลป 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานชางศิลป หรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 3 และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือ
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

         3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางศิลปกรรม 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการชางศิลป 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการชางศิลป 6   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานชางศิลปที่ยากมากโดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏบิัตินอยมาก และอยูภายใตการ
กํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานชางศิลป โดยงานที่ปฏิบัตติองใชความรูความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบให
สําเร็จตามวตัถุประสงค และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานชางศิลป โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ศึกษา คนควา และออกแบบภาพ ฉากและตัวอักษรเพื่อ
สรางความเขาใจทางวิชาการตาง ๆ ที่มีความซับซอนและยุงยากมากในการจัดทําคําบรรยาย หรือใชเปน
ตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตาง ๆ ออกแบบแผนปาย แผนภาพประชาสัมพันธ 
เขียนภาพ ปนภาพและจําลองแบบพิมพเพ่ือใชในการโฆษณาเผยแพรและสรางความเขาใจแกประชาชนในเรื่อง
ที่สําคัญมาก ศึกษา คนควา และออกแบบตกแตงทั้งภายนอกและภายในอาคารสถานที่ เพ่ือการจัดแสดงทาง
วิชาการ หรือแสดงผลงานและผลติกรรมของประเทศแกประชาชนทั่วไปและชนชาติตาง ๆ วิเคราะห วิจารณ
งานทางชางศิลป ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะในการนํางานชางศิลปไปใชในวิชาการตาง ๆ พิจารณาและกําหนด
ประมาณการการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน ศึกษา คนควา วิเคราะห หรือสังเคราะห หรือวิจัยงาน
ทางดานชางศิลป เปนตน เผยแพรผลงานทางดานชางศิลป ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เกี่ยวกับชางศลิป  จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรบัผิดชอบ ฝกอบรม และใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตัิงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมใน
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 3 หรือนักวิชาการชางศิลป 4 หรือนักวิชาการ
ชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 3 หรือนักวิชาการชางศิลป 4 หรือนักวิชาการ
ชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานชางศลิป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบันกัวิชาการชางศิลป 5 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ริเร่ิม ปรับปรุงโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ 
 
 
 
 

 
ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการชางศิลป 7   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานชางศิลปที่มีขอบเขตเน้ือหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบผูปฏิบตัิงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสาํเร็จตามวัตถปุระสงค และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานชางศิลป โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญงานและประสบการณสูงมาก โดยตองคิดริเ ร่ิมปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานชางศิลปสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในชางศิลป 
ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติชางศิลป ทํา
ความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับชางศิลป ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับชางศิลป เปนตน  พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและ
ชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของ
งานในความรับผิดชอบ การใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 3 หรือนักวิชาการชางศิลป 4 หรือนักวิชาการ
ชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานชางศิลป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 3 หรือนักวิชาการชางศิลป 4 หรือนักวิชาการ
ชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานชางศิลป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางศิลป 6 แลว จะตองมีความสามารถในการ
บริหารและจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรูความ
เขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการชางศิลป 8   
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรบัผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานชางศิลปที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงานตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานชางศิลป โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ  
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิธีการใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงานตลอดจนแกไขปญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         ปฏิบัตงิานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงานและประสบการณทางชางศลิปสูงมาก 
เปนพิเศษ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกดิการพัฒนา
เทคนิควิธีการในงานชางศิลปใหมีคุณภาพและประสทิธิภาพยิ่งขึ้น ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห 
หรือวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏบิัติงานชางศิลป ควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานชางศิลปใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน ใหคําปรึกษา เสนอแนะ
การดําเนินการเกี่ยวกบังานชางศิลป  ศึกษา คนควา  หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานชางศิลป  
เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชมุและชี้แจงรายละเอียดตอ
คณะกรรมการตางๆ  ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวธิีการของงานในความ
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่
สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
                                                                                                                 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการชางศิลป 3 หรือนักวิชาการชางศิลป 4 หรือนักวิชาการ
ชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับงานชางศิลป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                               
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 2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการชางศลิป 3 หรือนักวิชาการชางศลิป 4 หรือนักวิชาการ
ชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานชางศลิปหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางศิลป 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน        
ในหนาที่และมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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ชื่อตําแหนง                               นักวิชาการชางศลิป  9 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน

ดานวิชาการชางศิลปที่มีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปน
พิเศษ ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานชางศิลป  โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเร่ิม  ยกเลิก
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค  ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทีต่องใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานชางศิลป  โดย
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเร่ิมการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานชางศิลป  ปฏิบตัิ
งานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานชางศิลป  ศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะหและวิจัยเพ่ือวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
ทางดานชางศิลป ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบตัิงานชางศิลป 
ศึกษา วเิคราะห วิจัยเพ่ือเสนอความเหน็เกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก
ทางดานชางศิลปและแนวทางแกไขปญหา  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดานชางศิลปและในดานที่
เกี่ยวของและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  เปนที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางดานชางศิลป เปนตน ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานชางศิลป  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง  เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของรัฐบาลในการเขารวม
ประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกบังานชางศิลปทั้งในและตางประเทศ   และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

         ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัตงิานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ตดิตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรบัปรุงแกไข 
ติดตามประเมนิผล และแกไขปญหาขอขดัของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงนักวิชาการชางศลิป 3 หรือนักวิชาการชางศลิป 4 หรือ

นักวิชาการชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบตัิ
ราชการเกี่ยวกับงานชางศลิป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ                                                     

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนงนักวิชาการชางศลิป 3  หรือนักวิชาการชางศิลป 4  หรือ
นักวิชาการชางศิลป 5 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานชางศิลป หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการชางศิลป 8 แลว 
         1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานชางศิลปแกหนวยงานที่สังกัด
และสวนราชการที่เกี่ยวของ 
         2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําดานงานชางศิลปแกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการเกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


