มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- ช่างศิลป์ ระดับชานาญงานพิเศษ
- ช่างศิลป์ ระดับชานาญงาน
- ช่างศิลป์ ระดับปฏิบัติงาน

ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มบริการ
ชื่อสายงาน : ช่างศิลป์
ชื่อตาแหน่ง : ช่างศิลป์

ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนีค้ ลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านช่างศิลป์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. การเขียนภาพ เขียนตัวอักษร เขียนแผนภูมิแสดงข้อมูลทางสถิติ ปั้นภาพและจาลองแบบพิมพ์
2. ช่วยจัดฉากที่ใช้ในการแสดง ช่วยตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆ ตามแบบที่กาหนดไว้ เพื่อประกอบคาบรรยาย
3. การจัดทาหนังสือ จัดวางรูปเล่มเอกสารเผยแพร่ จัดทาแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และแผ่นภาพในการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ระดับปฏิบัติงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ปฏิบัติงานด้านช่างศิลป์
- ปฏิบัติงานตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูม่ ือ
ที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติ
งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
- ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
ช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด
วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือ
- พัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือ
แก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบตั ซิ ึ่งมีความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้า 1

ระดับชานาญงานพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงมากในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
- ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด
วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือ
- พัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง
หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติการ
1. ร่างและออกแบบจัดทาภาพฉาก เขียนภาพ และประดิษฐ์
ตัวอักษรประกอบคาบรรยาย หรือเพื่อใช้เป็นต้นแบบสาหรับ
ทาแม่พิมพ์ในการจัดทาเอกสารและหนังสือต่างๆ
2. เขียนแผ่นป้าย เขียนภาพ ตัวอักษร เขียนแผ่นภาพประชาสัมพันธ์
เขียนแผนที่ แผนภูมิ แสดงข้อมูลทางสถิติ ปั้นภาพและจาลอง
แบบพิมพ์ เพื่อให้ถูกต้องตามรายละเอียดทางวิชาการต่างๆ
จัดฉาก หรือออกแบบตกแต่งอาคารสถานที่ในการจัดแสดง
หรือจัดนิทรรศการ ซึ่งต้องการความประณีตบรรจง เพื่อใช้ใน
กิจกรรมสาคัญๆ ที่มีความยุ่งยากให้มีประสิทธิภาพ
3. กาหนดและประมาณการขันนต้นในการใช้วัสดุอุปกรณ์ จัดหา
และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทันง ดูแล
จัดเก็บ บารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทางานให้เป็น
ระบบเพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญงาน
ด้านปฏิบัติการ
1. ร่างและออกแบบในการจัดทาภาพฉากและการประดิษฐ์
ตัวอักษร เพื่อใช้ประกอบคาบรรยาย หรือเพื่อใช้เป็นต้นแบบ
สาหรับทาแม่พิมพ์ในการจัดทาเอกสารและหนังสือต่างๆ
ซึ่งต้องใช้ความรู้ความชานาญในกิจการของหน่วยงานเป็น
อย่างดี
2. ออกแบบเขียนแผ่นป้าย เขียนแผ่นภาพประชาสัมพันธ์
เขียนภาพ เขียนตัวอักษร เขียนแผนที่ แผนภูมแิ สดงข้อมูล
ทางสถิติ ปั้นภาพและจาลองแบบพิมพ์ จัดฉากหรือออกแบบ
และตกแต่งอาคารสถานที่ ในการจัดแสดงหรือจัดนิทรรศการ
ซึ่งต้องการความประณีตบรรจงและความถูกต้องตาม
รายละเอียดทางด้านวิชาการที่มีความยุ่งยากมาก เพื่อประกอบ
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี
3. พิจารณากาหนดและประมาณการ การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อความเหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า
4. ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ เพื่อกาหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึนน จัดทาคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
5. ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะในการนางานช่างศิลป์ไปใช้ใน
วิชาการต่างๆ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างศิลป์
6. ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบตั ิให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่างศิลป์

หน้า 2

ระดับชานาญงานพิเศษ
ด้านปฏิบัติการ
1. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อสร้างแนวทางวิธีการใหม่ในงาน
ช่างศิลป์ ซึ่งต้องใช้เทคนิคและความชานาญสูง
2. ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงานในหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึนน รวมทันงศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ
ปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน แก้ไขปัญหาในงาน
โดยการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์
3. ให้คาแนะนาในการปรับปรุงคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
4. ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบตั ิให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในงานช่างศิลป์

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชานาญงาน
ด้านการบริการ
ด้านการกากับดูแล
1. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ 1. ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ผู้รับบริการ ทันงภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่ออานวย
ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดาเนินงานของ
ความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ช่างศิลป์
2. วางแผน ประเมินผล ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
2. ประสาน แลกเปลีย่ นความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
ในการปฏิบัติงานช่างศิลป์ในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
หน้าที่ ทันงภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ด้านการบริการ
1. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานช่างศิลป์
ในความรับผิดชอบให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ความชานาญด้านงานช่างศิลป์
2. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่ออานวยความ
สะดวกและปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน

หน้า 3

ระดับชานาญงานพิเศษ
ด้านการกากับดูแล
1. ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. กาหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ช่างศิลป์ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการบริการ
1. ให้คาแนะนา สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
ช่างศิลป์ ตอบปัญหาและฝึกอบรม เกี่ยวกับงานช่างศิลป์
ที่มีความยากมากเป็นพิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับ
บริการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และความ
ชานาญงานด้านช่างศิลป์
2. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการ
งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของ
หน่วยงาน

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชานาญงาน
ระดับชานาญงานพิเศษ
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ช่างศิลป์ ระดับปฏิบตั ิงาน 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ช่างศิลป์ ระดับ
เทคนิค หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันนสูง หรือ ที่เทียบได้ไม่ต่า
และ
ปฏิบัติงาน
กว่านีน ทางวิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ศิลปกรรม ออกแบบ
2. ดารงตาแหน่งช่างศิลป์ ระดับปฏิบัติงาน
และ
ผลิตภัณฑ์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
2. ดารงตาแหน่งช่างศิลป์ ระดับชานาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
หรือ
4 ปี
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือ
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชันนสูง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด

หน้า 4

