
๔-๗-๐๔ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน   ชางศิลป  
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานชางศิลป  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกบัการ
เขียนภาพ เขียนตัวอักษร เขียนแผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและจําลองแบบพิมพ ชวยจัดฉาก      
ท่ีใชในการแสดง ชวยตกแตงอาคารสถานท่ีตางๆ ตามแบบท่ีกําหนดไว เพื่อประกอบคําบรรยาย                 
การจัดทําหนังสือ จัดวางรูปเลมเอกสารเผยแพร จัดทําแผนปายประชาสัมพันธ และแผนภาพในการ      
จัดแสดงนิทรรศการตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
  ชางศิลป  ระดับชํานาญงานพิเศษ 

ชางศิลป  ระดับชํานาญงาน 
ชางศิลป ระดับปฏิบัติงาน 

        
 
 
                                                                                ก.พ.อ. กําหนดใหมีตาํแหนงชางศิลป 

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 



๔-๗-๐๔-๑ 
 
ประเภทตําแหนง  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางศิลป 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางศิลป 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

  (๑)  ศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวธีิการใหมในงานชางศิลป ซ่ึงตองใชเทคนคิ
และความชํานาญสูง 
  (๒)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยี        
ใหเหมาะสมกบัสถานการณ 
  (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
  (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน            
งานชางศิลป 

๒. ดานการกํากับดูแล 

    (๑)    สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        



 

 

๒ 

  (๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิานชางศิลปในหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓. ดานการบริการ 

          (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานชางศิลป ตอบปญหาและ
ฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางศิลปท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการเพื่อถายทอด
ความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานชางศิลป 
              (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป ระดับปฏิบัติงาน และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา  ๖ ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานชางศิลป หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงเหมาะสมกบัหนาท่ีความรับผิดชอบ             
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 

                                                                                          ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางศิลป 
                                                                             ระดับชํานาญงานพิเศษ เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 
 
 



๔-๗-๐๔-๒ 

ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางศิลป  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางศิลป 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง 
วิเคราะห สังเคราะห หรือชวยวิจยั  โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือ
แกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา 
และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ   

  (๑) รางและออกแบบในการจัดทําภาพฉากและการประดิษฐตัวอักษร เพื่อใชประกอบ       
คําบรรยายหรือเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตางๆ ซ่ึงตองใช
ความรูความชํานาญในกจิการของหนวยงานเปนอยางดี  
  (๒)  ออกแบบเขียนแผนปาย เขียนแผนภาพประชาสัมพันธ เขียนภาพ เขียนตัวอักษร 
เขียนแผนท่ี แผนภูมิแสดงขอมูลทางสถิติ ปนภาพและจําลองแบบพิมพ  จัดฉากหรือออกแบบและตกแตง
อาคารสถานท่ีในการจดัแสดงหรือจัดนิทรรศการ ซ่ึงตองการความประณีตบรรจงและความถูกตองตาม
รายละเอียดทางดานวิชาการที่มีความยุงยากมาก เพื่อประกอบกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม  และ
ส่ือความไดเปนอยางด ี
  (๓) พิจารณากําหนดและประมาณการการใชวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน                 
เพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุมคา 
  (๔)  ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ เพื่อกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา หรือ
ปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 



 ๒ 
 
  (๕)  ใหขอคิดเห็น และเสนอแนะในการนํางานชางศิลปไปใชในวิชาการตางๆ  เพื่อให
ถูกตองตามหลักวิชาชางศิลป 
  (๖) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 
งานชางศิลป 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
            (๒)  วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน               
ชางศิลปในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานชางศิลปในความรับผิดชอบใหแก
ผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานชางศิลป 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑.  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางศิลป ระดับปฏิบัติงาน  และ 
   ๒.  เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัปฏิบัติงาน 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 หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
 
 
 



 ๓ 
 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
 
 
ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงชางศิลป 

                                                                                   ระดบัชํานาญงาน  เม่ือวันท่ี  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 



๔-๗-๐๔-๓ 
 
ตําแหนงประเภท  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ชางศิลป  
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ชางศิลป 
 
ระดับตําแหนง  ปฏิบัติงาน  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใชความรู
ความสามารถปฏิบัติงานดานชางศิลป ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือท่ีมีอยูอยางกวางๆ           
ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน      
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

 ๑. ดานการปฏิบตัิการ      

  (๑) รางและออกแบบจัดทําภาพฉาก เขียนภาพ และประดษิฐตัวอักษรประกอบคําบรรยาย
หรือเพ่ือใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจดัทําเอกสารและหนังสือตางๆ  
  (๒)  เขียนแผนปาย เขียนภาพ ตวัอักษร เขียนแผนภาพประชาสัมพันธ  เขียนแผนท่ี แผนภูมิ
แสดงขอมูลทางสถิติ  ปนภาพและจําลองแบบพิมพ  เพื่อใหถูกตองตามรายละเอียดทางวิชาการตางๆ               
จัดฉากหรือออกแบบตกแตงอาคารสถานท่ีในการจดัแสดงหรือจัดนิทรรศการซ่ึงตองการความประณีตบรรจง
เพื่อใชในกิจกรรมสําคัญๆ ท่ีมีความยุงยากใหมีประสิทธิภาพ  
  (๓)   กําหนดและประมาณการข้ันตนในการใชวสัดุอุปกรณ จัดหาและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ 
ท่ีใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหเปนระบบ   
เพื่อใหอุปกรณอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
 
 
 



๒ 
 

 ๒. ดานการบริการ 

  (๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายใน  
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานชางศิลป 
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 ๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 ๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
 
 

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