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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
สายงาน                                                   ผูปฏิบัติงานหองสมุด 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
         สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนุนงานหองสมุดซึ่งมีลักษณะงานทีป่ฏิบัตเิกี่ยวกบั
งานหองสมุดดานตาง ๆ เชน การควบคมุ ดูแลกิจการของหองสมุด จัดหา ดูแล เก็บรักษาหนังสือ รับผิดชอบ
อาคาร วัสดุ ครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบยีน จัดหมวดหมูและทาํบัตรรายการหนังสือ  แนะนําและใหบริการ
แกนิสิต นักศกึษา ขาราชการ และประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม เผยแพรและชักจูงให
นิสิต นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนใชบริการหองสมุด ตลอดจนชวยบรรณารักษรวบรวมสถิติ และจัดทํา
รายงานประจําปของหองสมุด เปนตน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
  ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คือ  
 

ผูปฏิบัติงานหองสมุด 1  ระดับ 1  
                    ผูปฏิบตัิงานหองสมุด 2  ระดับ 2 
                    ผูปฏิบตัิงานหองสมุด 3  ระดับ 3  
                    ผูปฏิบตัิงานหองสมุด 4  ระดับ 4  
                    ผูปฏิบตัิงานหองสมุด 5  ระดับ 5  
                    ผูปฏิบตัิงานหองสมุด 6  ระดับ 6  
                    ผูปฏิบตัิงานหองสมุด 7  ระดับ 7  
                    ผูปฏิบตัิงานหองสมุด 8  ระดับ 8 
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ชื่อตําแหนง                                            ผูปฏิบัติงานหองสมุด 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจนหรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุดตางๆ เชน ชวยบรรณารักษดําเนินการจัดหา ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ ดูแลรักษาวัสดุและ
ครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือและทําบตัรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแกนสิิต 
นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนในการใชหองสมุด  ใหบริการตอบคําถามตาง ๆ เกี่ยวกบักิจการของ
หองสมุด เปนตน และปฏบิตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้ 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานหองสมุดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานหองสมุด 2 
  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดที่คอนขางยากภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุดตางๆ เชน ชวยบรรณารักษในการจัดหา ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบการใชพ้ืนที่
อาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ และทําบตัรรายการหนังสือ  แนะนํา
และใหบริการแกนิสิต นักศกึษา ขาราชการ และประชาชนในการใชหองสมุด และใหบริการตอบคําถามตาง ๆ 
เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด จัดกิจกรรมของหองสมุดเพ่ือสงเสริม เผยแพร และชกัจูงใหนิสิต นักศึกษา 
ขาราชการ และประชาชนใชบริการหองสมุดมากขึ้น รวบรวมสถติิและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด  
ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกบังานหองสมุด เปนตน และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานหองสมุด หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 แลว จะตองมีความสามารถในการ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบตัิงานที่อยูในความรับผดิชอบ  
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ชื่อตําแหนง                                            ผูปฏิบัติงานหองสมุด 3 

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน    
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุดตางๆ เชน จัดหา ดูแล เก็บรักษาและซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบการใชพ้ืนที่อาคาร วัสดุ และ
ครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือและทําบตัรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการเรื่อง
การใชบริการหองสมุด บริการคนหาหนังสือใหแกนิสิต นักศึกษา ขาราชการ และประชาชน  ใหบริการตอบ
คําถามตาง ๆ เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด จัดกิจกรรมของหองสมุดเพ่ือสงเสริม เผยแพร และชกัจูงใหนิสิต 
นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนใชหองสมุดมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวบรวมสถิติและ
จัดทํารายงานประจําปของหองสมุด เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัติงานหองสมุด 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุดหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานหองสมุด 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหา และสรปุเหตุผล  
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานหองสมุด 4 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปนหรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกบังานสนับสนนุงานหองสุมด
ตางๆ เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ควบคุม ดูแล เก็บรักษา
และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบการใชพ้ืนที่อาคาร วสัดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมู
หนังสือและทาํบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแกนิสิต นักศึกษา ขาราชการ และประชาชนในการใช
หองสมุด จัดกิจกรรมหองสมุดเพื่อสงเสริม เผยแพร และชักจูงใหนสิติ นักศึกษา ขาราชการและประชาชนใช
บริการหองสมุดมากขึ้น บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิตแิละจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด 
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด1 หรือผูปฏิบัติงานหองสมุด 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุด หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัตงิานหองสมุด 2  และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานหองสมุด หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานหองสมุด 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดที่คอนขางยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏิบตัิหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย   
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุดตางๆ เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือสิ่งพิมพ หรือโสตทัศนวัสดุ
อุปกรณประเภททั่วไปเขาหองสมุด ควบคุม ดูแลเก็บรกัษาและซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบดูแลการใชพ้ืนที่
อาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด จัดทําทะเบยีน จัดหมวดหมูหนังสือและทําบัตรรายการหนังสือ แนะนํา
และใหบริการแกนิสิต นักศกึษา ขาราชการและประชาชนในการใชบริการหองสมุด จัดกิจกรรมหองสมุดเพื่อ
สงเสริม เผยแพร และชักจูงใหนิสิต นักศกึษา ขาราชการและประชาชนใชบริการหองสมุดมากขึ้น ชวย
บรรณารักษในการคัดเลือกสิ่งพิมพหรือโสตทศันวัสดุอุปกรณทางวิชาการ บริการขอมูลทางคอมพิวเตอรเพ่ือ
การสืบคน ใหบริการตอบคาํถามตางๆ เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด รวบรวมสถติิ และจัดทํารายงานประจําป
ของหองสมุด เปนตน เผยแพรงานทางดานหองสมุด ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัตงิานหองสมุด 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรอืเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุด หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัตงิานหองสมุด 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนบัสนุนงานหองสมุด หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานหองสมุด 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานหองสมุดที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมากซึ่งตองใชประสบการณ 
และความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ  
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานหองสมุดที่ยากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานเพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชาํนาญงานและประสบการณสูง โดย 
ปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกบังานสนับสนนุงานหองสมุดตางๆ เชน พิจารณาและให
ขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกสิ่งพิมพหรือโสตทัศนวสัดุอุปกรณประเภททัว่ไป ชวยบรรณารักษในการ
คัดเลือกสิ่งพิมพหรือโสตทัศนวัสดุอุปกรณทางวิชาการ ควบคุมดูแลการเก็บรักษา ซอมแซมสิ่งพิมพหรือ
โสตทัศนวัสดอุุปกรณในหองสมุด ดูแลการใชพ้ืนที่อาคาร วัสดุและครุภัณฑของหองสมุด จัดทําทะเบียน  
จัดหมวดหมูและทําบตัรรายการ แนะนําและใหบริการแกนิสิต นักศึกษา ขาราชการและประชาชนในการใช
บริการหองสมุดเพื่อประโยชนเกี่ยวกบังานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมหองสมุดเพื่อสงเสริม 
เผยแพร และชักจูงใหมีการใชประโยชนจากหองสมุดมากขึ้น ใหบรกิารตอบคําถามตาง ๆ เกี่ยวกับกิจการของ
หองสมุด ใหบริการขอมูลทางคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน รวบรวมสถติิตาง ๆ เกี่ยวกับงานหองสมุดและจัดทํา
รายงานประจําปของหองสมุด เปนตน ศกึษาคนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและ
ใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา
ในการปฏิบตังิานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง  
         1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
              1.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานหองสมุด 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานหองสมุด หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
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              1.2 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานหองสมุด 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานหองสมุด 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
         2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
              2.1 มีคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏบิัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัติงานหองสมุด 2  และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกบังานสนับสนนุ
งานหองสมุดหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
              2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัติงานหองสมุด 2  และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 4 หรือเทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานหองสมุด หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานหองสมุด 5 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่ และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 
 
 
 

 
 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน  2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานหองสมุดที่ยากเปนพิเศษ  
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากเปนพิเศษซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานหองสมุดตางๆ เชน ชวย
บรรณารักษเพ่ือพัฒนาแนวทางวธิีการในงานดานหองสมุด ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและ
ผูรับการอบรมในโครงการฝกอบรมทางดานหองสมุด ศึกษา คนควาหาวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงงานใน
หนาที่ใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน   ศึกษา วเิคราะหเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน 
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏบิตัิหนาที่อ่ืน 
ที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัตงิานหองสมุด 2  และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
หองสมุด หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบตัิงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัตงิานหองสมุด 2  และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงาน
สนับสนุนงานหองสมุด หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานหองสมุด 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  
 

ก.พ.อ. กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานหองสมุดที่ยากมากเปนพิเศษ  
โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและประสบการณใน
การกํากับ ตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถุประสงคเปาหมายตามที่กําหนดใน
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม  สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทําและปรบัเปลี่ยนแผนงาน 
โครงการตางๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ 
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานหองสมุด ชวย
บรรณารักษในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวิธีการใหมในงานดานหองสมุดตางๆ เชน 
ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมทางดานหองสมุด ศึกษา คนควาหาวธิีการ
ใหมเพ่ือปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น ใหคําแนะนําในการปรบัปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทาง 
ในการปฏิบตังิาน   ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดย
การใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ  เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผดิชอบ  ฝกอบรมใหคําปรึกษา
และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางใหมๆในการปฏบิัติงาน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัตงิานหองสมุด 2 ดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานหองสมุด 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลว
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานหองสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด 1 หรือผูปฏิบัตงิานหองสมุด 2 ดํารงตําแหนง 
ผูปฏิบัติงานหองสมุด 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7  และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 6 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานหองสมุด หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานหองสมุด 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีประสบการณสงู  
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