
๔-๘-๐๑ 
 

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
สายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานหองสมุดดานตางๆ เชน การควบคุม ดูแลกิจการของหองสมุด จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนงัสือ 
รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภณัฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูและทําบัตรรายการหนังสือ  
แนะนําและใหบริการแกนสิิต นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนในการใชหองสมุด จัดกจิกรรม               
เพื่อสงเสริม เผยแพรและชักจูงใหนิสิต นกัศึกษา ขาราชการ และประชาชน ใชบริการหองสมุด ตลอดจน
ชวยบรรณารักษรวบรวมสถิติ และจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน                  
ท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี ้
ผูปฏิบัติงานหองสมุด   ระดับชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฏิบัติงานหองสมุด   ระดับชํานาญงาน 
ผูปฏิบัติงานหองสมุด   ระดับปฏิบัติงาน 
 

 
                                                                 ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 
                                            ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชํานาญงานพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 



๔-๘-๐๑-๑ 
 
ประเภทตําแหนง  ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน   ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ระดับตําแหนง  ชํานาญงานพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

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

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ  

 (๑)   ชวยบรรณารักษในการศึกษา คนควา ทดลอง เพื่อสรางแนวทางวิธีการใหมในงาน
หองสมุดซ่ึงตองใชเทคนิคและความชํานาญสูง  

 (๒)  ชวยบรรณารักษในการศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาท่ี   
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมท้ังศึกษา วเิคราะห  เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหา       
ในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ 

 (๓)  ใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   
 (๔)  ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจในงาน

หองสมุด 
 
 
 
 



๒ 
 

 

๒.  ดานการกํากับดูแล 

   (๑)   สงเสริม กํากับ ดแูล  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดบัรองลงมา  
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด        
  (๒)  กําหนดแนวทางและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานหองสมุดในหนวยงาน   
ท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

 ๓.   ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา สนับสนุน และถายทอดเทคโนโลยีดานหองสมุด ตอบปญหา            
และฝกอบรม เกี่ยวกับงานหองสมุดท่ีมีความยากมากเปนพิเศษ ใหแกหนวยงาน หรือผูรับบริการ                         
เพื่อถายทอดความรูความเขาใจและความชํานาญงานดานหองสมุด 
                         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ โดยใหบริการงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

เพื่อความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูท่ีเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานหองสมุด ระดับปฏิบัติงาน  และ 
 ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน  มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  และ 
 ๓.    ปฏิบัติงานหองสมุด หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 

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



๔-๘-๐๑-๒ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ระดับตําแหนง ชํานาญงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห  หรือชวยวิจยั โดยใชหรือประยุกตหลักการ  เหตุผล  แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน  
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหา
ในงานหลักท่ีปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง ตลอดจนใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง 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) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนกัศึกษา เพื่อถายทอดความรูความเขาใจใน 

งานหองสมุด 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 
 
 ๒. ดานการกํากับดูแล 

          (๑) สงเสริม กํากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

  (๒) วางแผน ประเมินผล ใหคําแนะนําและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
หองสมุดในหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  
 ๓. ดานการบริการ 

         (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และฝกอบรมเกี่ยวกับงานหองสมุดในความรับผิดชอบ
ใหแกผูรับบริการ หนวยงาน เพื่อถายทอดความรูความชํานาญดานงานหองสมุด 
         (๒)  ประสานงานกับหนวยงาน หรือผูรับบริการ  เพื่ออํานวยความสะดวกและปฏิบัติงาน  
ไดตรงตามเปาหมายของหนวยงาน 
          
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิานหองสมุด ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒. เคยดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา ๖ ป  
        กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๕ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัตงิาน  
หองสมุด ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๒ 
       กําหนดเวลา ๖ ป ใหลดเปน ๔ ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน  
หองสมุด ระดบัปฏิบัติงาน ขอ ๓    
 และ 
 ๓.  ปฏิบัติงานหองสมุด หรืองานอ่ืนท่ีเกีย่วของซ่ึงเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ              
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
                      

   ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 
    ระดับชํานาญงาน  เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 



๔-๘-๐๑-๓ 
 
ตําแหนงประเภท ท่ัวไป 
 
ชื่อสายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ชื่อตําแหนงในสายงาน ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ระดับตําแหนง ปฏิบัติงาน 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถปฏิบัติงานหองสมุด ตามคําส่ัง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือท่ีมีอยู            
อยางกวางๆ ภายใตการกํากบั ตรวจสอบ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดงันี้ 

๑.  ดานการปฏิบตัิการ 

(๑)  ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ  
(๒) ชวยบรรณารักษในการจัดและจาํแนกทรัพยากรสารสนเทศ เชน จัดทําคําคน ดัชนี 

กฤตภาค บรรณานุกรม เปนตน เพื่อการบริการและการสืบคน 
(๓)  ดูแล เก็บรักษา ซอมแซมหนงัสือ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ  
(๔)  ดูแล อาคาร สถานท่ี วัสดุครุภัณฑของหองสมุด เพื่อใหหองสมุดมีบรรยากาศท่ีด ี  

 
๒.  ดานการบริการ 

  (๑)  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกผูรับบริการท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพือ่อํานวยความสะดวก และเสริมสรางความรูความเขาใจในงานหองสมุด   
         (๒)  ประสาน แลกเปล่ียนความรูและขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



 ๒ 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

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

 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามท่ี                   
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 
    
                ก.พ.อ. กําหนดใหมีตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 

                                                                        ระดับปฏิบัตงิาน เม่ือวันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓ 
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