๔-๘-๐๑
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ผูปฏิบัติงานหองสมุด

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานหองสมุดดานตางๆ เชน การควบคุม ดูแลกิจการของหองสมุด จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนังสือ
รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภณ
ั ฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการหนังสือ
แนะนําและใหบริการแกนสิ ิต นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริม เผยแพรและชักจูงใหนิสิต นักศึกษา ขาราชการ และประชาชน ใชบริการหองสมุด ตลอดจน
ชวยบรรณารักษรวบรวมสถิติ และจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ผูปฏิบัติงานหองสมุด
ผูปฏิบัติงานหองสมุด
ระดับชํานาญงาน
ผูปฏิบัติงานหองสมุด
ระดับปฏิบัติงาน

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูป ฏิบัติงานหองสมุด
ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๘-๐๑-๓
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานหองสมุด

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานหองสมุด

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานหองสมุด ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยู
อยางกวางๆ ภายใตการกํากับ ตรวจสอบ ตลอดจนใหคาํ ปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
(๑) ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ
(๒) ชวยบรรณารักษในการจัดและจําแนกทรัพยากรสารสนเทศ เชน จัดทําคําคน ดัชนี
กฤตภาค บรรณานุกรม เปนตน เพื่อการบริการและการสืบคน
(๓) ดูแล เก็บรักษา ซอมแซมหนังสือ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ
(๔) ดูแล อาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑของหองสมุด เพื่อใหหอ งสมุดมีบรรยากาศที่ดี
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่ อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานหองสมุด
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด
ระดับปฏิบัตงิ าน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔-๘-๐๑-๒
ตําแหนงประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานหองสมุด

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานหองสมุด

ระดับตําแหนง

ชํานาญงาน

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
สังเคราะห หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักทีป่ ฏิบัติซึ่งมีความยุง ยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ควบคุมการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ
(๒) ชวยบรรณารักษในดานตางๆ เชน การจัดหา คัดเลือก วิเคราะห จําแนกหมวดหมู
และทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ เปนตน ใหเปนระบบ เพื่อใหไดทรัพยากรสารสนเทศครบถวน
สมบูรณตรงตามความตองการของผูใชบริการ
(๓) ควบคุม ดูแล เก็บรักษา ซอมแซมหนังสือ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน
งานหองสมุด

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
หองสมุดในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานหองสมุดในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานหองสมุด
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ านหองสมุด ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ าน
หองสมุด ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๒
กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูป ฏิบัติงาน
หองสมุด ระดับปฏิบัติงาน ขอ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานหองสมุด หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

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

๔-๘-๐๑-๑
ประเภทตําแหนง

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ผูปฏิบัติงานหองสมุด

ชื่อตําแหนงในสายงาน

ผูปฏิบัติงานหองสมุด

ระดับตําแหนง

ชํานาญงานพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิ านที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือพัฒนางานในหนาทีแ่ ละงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักทีป่ ฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ชวยบรรณารักษในการศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวิธีการใหมในงาน
หองสมุดซึ่งตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง
(๒) ชวยบรรณารักษในการศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ ศึกษา วิเคราะห เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน แกไขปญหา
ในงานโดยการใชเทคโนโลยีใ ห เ หมาะสมกั บ สถานการณ
(๓) ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๔) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกั ศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน
หองสมุด

๒
๒. ดานการกํากับดูแล
(๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
(๒) กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานหองสมุดในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ดานการบริการ
(๑) ใหคาํ แนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานหองสมุด ตอบปญหา
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานหองสมุดที่มีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานหองสมุด
(๒) ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิ านหองสมุด ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ
๓. ปฏิบัติงานหองสมุด หรืองานอื่นที่เกีย่ วของซึ่งเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัตงิ านหองสมุด
ระดับชํานาญงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

