๔-๗-๐๔
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ชางศิลป

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานชางศิลป ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เขียนภาพ เขียนตัวอักษร เขียนแผนภูมแิ สดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและจําลองแบบพิมพ ชวยจัดฉาก
ที่ใชในการแสดง ชวยตกแตงอาคารสถานทีต่ างๆ ตามแบบที่กําหนดไว เพื่อประกอบคําบรรยาย
การจัดทําหนังสือ จัดวางรูปเลมเอกสารเผยแพร จัดทําแผนปายประชาสัมพันธ และแผนภาพในการ
จัดแสดงนิทรรศการตางๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ชางศิลป
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ชางศิลป
ระดับชํานาญงาน
ชางศิลป
ระดับปฏิบัติงาน

ก.พ.อ. กําหนดใหมตี าํ แหนงชางศิลป
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๔-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางศิลป

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางศิลป

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใชความรู
ความสามารถปฏิบัติงานดานชางศิลป ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ
ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) รางและออกแบบจัดทําภาพฉาก เขียนภาพ และประดิษฐตัวอักษรประกอบคําบรรยาย
หรือเพื่อใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตางๆ
(๒) เขียนแผนปาย เขียนภาพ ตัวอักษร เขียนแผนภาพประชาสัมพันธ เขียนแผนที่ แผนภูมิ
แสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและจําลองแบบพิมพ เพื่อใหถูกตองตามรายละเอียดทางวิชาการตางๆ
จัดฉากหรือออกแบบตกแตงอาคารสถานที่ในการจัดแสดงหรือจัดนิทรรศการซึ่งตองการความประณีตบรรจง
เพื่อใชในกิจกรรมสําคัญๆ ที่มีความยุงยากใหมีประสิทธิภาพ
(๓) กําหนดและประมาณการขั้นตนในการใชวสั ดุอุปกรณ จัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ
ที่ใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอปุ กรณการทํางานใหเปนระบบ
เพื่อใหอุปกรณอยูใ นสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ

๒
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางศิลป
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิ ยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอืน่ ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางศิลป
ระดับปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๔-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางศิลป

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางศิลป

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) รางและออกแบบในการจัดทําภาพฉากและการประดิษฐตัวอักษร เพื่อใชประกอบ
คําบรรยายหรือเพื่อใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตางๆ ซึ่งตองใช
ความรูความชํานาญในกิจการของหนวยงานเปนอยางดี
(๒) ออกแบบเขียนแผนปาย เขียนแผนภาพประชาสัมพันธ เขียนภาพ เขียนตัวอักษร
เขียนแผนที่ แผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและจําลองแบบพิมพ จัดฉากหรือออกแบบและตกแตง
อาคารสถานที่ในการจัดแสดงหรือจัดนิทรรศการ ซึ่งตองการความประณีตบรรจงและความถูกตองตาม
รายละเอียดทางดานวิชาการที่มีความยุงยากมาก เพื่อประกอบกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม และ
สื่อความไดเปนอยางดี
(๓) พิจารณากําหนดและประมาณการการใชวัสดุอุปกรณทใี่ ชในการปฏิบัติงาน
เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา
(๔) ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ เพื่อกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา หรือ
ปรับปรุงงานในหนาทีใ่ หมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

๒
(๕) ใหขอคิดเห็น และเสนอแนะในการนํางานชางศิลปไปใชในวิชาการตางๆ เพื่อให
ถูกตองตามหลักวิชาชางศิลป
(๖) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางศิลป
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบตั ิงาน
ชางศิลปในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางศิลปในความรับผิดชอบใหแก
ผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูค วามชํานาญดานงานชางศิลป
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป
ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานชางศิลป หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาทีค่ วามรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป

๓
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางศิลป
ระดับชํานาญงาน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๗-๐๔-๑
ประเภทตําแหนง

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ชางศิลป

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ชางศิลป

ระดับตําแหนง

ชํานาญงานพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธกี าร เพือ่ การปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักทีป่ ฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวิธีการใหมในงานชางศิลป ซึ่งตองใชเทคนิค
และความชํานาญสูง
(๒) ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี
ใหเหมาะสมกับสถานการณ
(๓) ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานชางศิลป
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

๒
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านชางศิลปในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางศิลป ตอบปญหาและ
ฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางศิลปที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการเพื่อถายทอด
ความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางศิลป
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานชางศิลป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
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ระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

