
  

ต ำแหน่งประเภท  เชี่ยวชาญเฉพาะ  ชื่อต ำแหน่ง บรรณารักษ์  ระดับต ำแหน่ง ปฏิบัติการ – เชี่ยวชาญพิเศษ 

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

      -ปฏิบั ติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน
ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานด้านบรรณารักษ์ ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

       -ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ น ฐ ำ น ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ที่ มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้าน
บรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงาน
อืน่ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  
 
       -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้าน
บรรณารักษ์ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย 
แ ล ะ มี ขั้ น ต อ น ก า ร ท า ง า น ที่ ยุ่ ง ย ำ ก ซั บ ซ้ อ น
ค่อนข้ำงมำก โดยต้องก าหนดแนวทางการท างาน ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติ งานเพื่ อให้ งานที่ รับผิดชอบส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้ าที่ อื่ นตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 

       -ป ฏิ บั ติ ง ำ น ใ น ฐ ำ น ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น ที่ มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงมำกในงาน
ด้านบรรณารักษ์  ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหำในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 

      -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน   ที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ท า ง านที่ยุ่ ง ยำก ซับ ซ้อนมำก  โดยใช้ ควำม รู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำน
สูงมำกในงำนด้ำนบรรณารักษ์ ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำในงำนที่ยุ่งยำกซับซ้อน
มำก ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้ รับ
มอบหมาย 

      -ปฏิบั ติ งำนในฐำนะ ผู้ปฏิบั ติ งำนที่ มี ควำม
เชี่ยวชำญในงานด้านบรรณารักษ์  โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง 
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรือ
งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัย
ด้านบรรณารักษ์ และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ 
เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ 

        -ปฏิบัติงำนในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน มีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการควบคุม ก ำกับหน่วยงำน
ด้ำนบรรณารั กษ์   ที่ มี ขอบ เขต เนื้ อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยำกซับซ้อน
มำกเป็นพิเศษ ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 



๒ 
 

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

(๑) จัดหา คัดเลือก จ าแนกหมวดหมู่ 
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
โสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท าบัตรรายการ 
ท าบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป กฤตภาค 
และบันทึกลงระบบฐานข้อมูลของห้องสมุด เพื่อ
เป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 

(๒) ให้ค าแนะน า ปรึกษา และบริการ 
สืบค้นหนังสือแก่นักเรียน นิสิต  นักศึกษา 
คณาจารย์บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และ
ผู้รับบริการภายนอก เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับงาน
สอน งานวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๓) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ 
ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการ
เข้ารับบริการ 

(๔) เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับ 
ห้องสมุด ศึกษา ค้นคว้า วิธีการและเทคนิค
ใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้าน
บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะ
ปรับปรุ งการปฏิบัติ งานห้องสมุด  ทั้ งด้ าน
วิชาการและการให้บริการ 

(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
 ให้ค าแนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ศึกษา ค้นคว้าหนังสือทางด้านวิชาการ

แขนง 
ต่างๆ จัดหา คัดเลือก รวบรวมจากหนังสือ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ
ตัวเขียน และค าจารึกต่างๆ ที่มีอยู่ ในหอสมุด 
วิเคราะห์เพื่อจัดจ าแนกหมวดหมู่ การให้เลขหมู่
หนังสือ ขยายเลขหมู่หนังสือ และท าบัตรรายการให้
ได้มาตรฐานสากล และเหมาะสมกับลักษณะและ
ประเภทของหนังสือท่ีมีอยู่ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและ
ให้บริการ  

(๒) ให้ค าแนะน าปรึกษา และบริการสืบค้น 
หนังสือแก่นักเรียน  นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และผู้บริการภายนอก 
เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับงานสอน งานวิจัย และการ
เผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

(๓) ควบคุม และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การ
ใช้ 

ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และส่งเสริมให้เกิดความสนใจการเข้ารับบริการ 

(๔) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 
วิจัยด้านบรรณารักษ์ที่ทันสมัยด้านบรรณารักษ์
ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน จัดท าเอกสารวิชาการคู่มือเกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้าน

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติการด้านบรรณารักษ์ขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน 

วางหลักเกณฑ์ในการวิ เคราะห์และประเมินคุณค่า
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาและ
คัดเลือกให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ศึกษา วิเคราะห์ และ
ก าหนดวิธีการเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ปฏิบัติของการให้บริการและการใช้ห้องสมุด เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับการบริการอย่างเหมาะสม สะดวกและ
เพื่อให้ เกิดความเรียบร้อยในการให้บริการห้องสมุด 
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานบรรณารักษ์ เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 
วิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้าน
บรรณารักษ์ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิค
วิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐานของ
งานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหา
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านบรรณารักษ์ 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานในด้านบรรณารักษ์ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่  เพื่ อให้สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านบรรณารักษ์ พัฒนา ประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ 
วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ติดตามประเมินผล 
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เพื่ อพัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

(๒) เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัย 
ต่างๆ ในงานบรรณารักษ์ และเผยแพร่ผลงาน
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่
ที่ เป็นประโยชน์ต่องานการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
บรรณารักษ์  ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็น
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านบรรณารักษ์ 
เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ 

(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้
ทางด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตอบ
ปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน



๓ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
ระดับรองลงมาและแก่นั กศึ กษาที่ ม าฝึ ก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

บรรณารักษ์ เพื่อพัฒนางานวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของบรรณารักษ์ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
        (๖) ในฐำนะหัวหน้ำงำน  นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๕) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้อง
ท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

(๔) ในฐานหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตาม 
ข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมาย และส่งเสริม ควบคุม ก ากับ ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิก าหนด 

หน้าที่  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ ง เป็น
ผู้แทนของสถำบันอุดมศึกษำหรือของ
รัฐบำลในกำรเข้ำร่วมประชุมหรือเจรจำ
ปัญหำต่ำงๆ เกี่ ยวกับงำนบริหำรงำน
ทรัพยำกรบุคคล ทั้งในและต่ำงประเทศ 
เพื่ อ ให้ข้อมู ลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

(๔) ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน  
นอกจากปฏิบัติตาม (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

   (๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น  
ฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้
ทางด้านบรรณารักษ์ ตอบปัญหาและช้ีแจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้
ส าม ารถปฏิ บั ติ ง าน ได้ อย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  มี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ



๔ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
ต่ า งๆ  ที่ ไ ด้ รั บ แ ต่ ง ตั้ ง  เ ป็ นผู้ แ ทนขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้า
ร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
งานบริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่ อ ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยงำน  
นอกจากปฏิบัติตาม (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน 
มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน  
วางแผนการท างานที่ รับผิดชอบ ร่วม

วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบายและแผนของหน่วยงานที่

สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม
แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ

หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตำมนโยบำย แผนงาน หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตำมประเมินผล เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือ

โครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการท างาน โดยเช่ือมโยงหรือ
บูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธ์
ของสถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไข
ปัญหา ในกา รป ฏิ บั ติ ง าน  ติ ด ต ามและ
ประเมินผล เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 



๕ 
 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกัน 
ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก  เพื่ อ ให้ เ กิ ด ค ว าม ร่ ว มมื อและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทใน 

การให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้  

(๒) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่ 
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา  

หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานภายใน 
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน
ร่วมกัน  

๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆ  

กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่ 
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่
ประชุมทั้ งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์และ เกิดความร่ วมมื อในการ
ด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น  

เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านบรรณารักษ์ 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นโยชน์  

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ 
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านบรรณารักษ์ 
เพื่ อ ให้ บุ คล ากรทั้ งภ ายในและภายนอก
หน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม  

ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านบรรณารักษ์แก่ผู้ได้บังคับ
บัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง  

(๒) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ 
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านบรรณารักษ์
ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน 

บรรณำรักษ์ที่ยุ่ งยำกซับซ้อน แก่ผู้ ใต้บั งคับบัญชา 
นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะ ให้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(๒) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่  
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
ภารกิจขององค์กร 

(๓) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน 
ที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กร 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย  

ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคัญ หรือยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับงานบรรณารักษ์  ให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ลุล่วงเป็นไป
ตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน 
บรรณารักษ์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์ 

 



๖ 
 

ค. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ี 

๑. มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บรรณารักษ์ ระดับปฏบิัติการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  

- ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี  
ส าหรับผู้มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง
บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการข้อ ๒ 

- ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี  
ส าหรับผู้มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง
บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการข้อ ๓  
      หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ 
๓. ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ หรืองานอ่ืนท่ี 
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ์  
ระดับปฏิบัติการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ 
ช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือต าแหน่ง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเ ง่ือนไขที่  ก.พ.อ. 
ก าหนด และ  
๓. ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ หรืองานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบรรณารักษ์ 
ระดับปฏิบัติการ และ 

๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ 
ปี หรือต าแหน่งประเภทอ่ืนตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์  หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ 
ปี 

 
 

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 
     ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า รถ  ทั ก ษ ะ  แ ล ะ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไป
ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

     ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

     ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ า เป็นส าหรับต าแหน่งให้ เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

      ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด 

 

 



๗ 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ 

หน้ำท่ีควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับ
ต ำแหน่ง 

    -ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ค ว ำม เชี่ ย วช ำญพิ เศษ ใน ง านด้ า น
บรรณารักษ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงมาก 
ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงานหรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ 
ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์
ทฤษฎี แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหา
ของงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก 
หรื อถ่ า ยคว ามความรู้ เ กี่ ย ว กั บ ง าน 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ
ปรับปรุ งผสมผสานเทคนิคระดับสู ง
ระหว่างสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑. ด้ำนปฏิบัติกำร 
     (๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เ ช่ียวชาญพิเศษด้านบรรณารักษ์ พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ วิธีการ เทคนิคต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานบรรณารักษ์ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 
    (๒) ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ โครงการวิจัยด้านบรรณารักษ์ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน 
    (๓) เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนด าเนินการวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เทคนิควิธีการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานบรรณารักษ์เป็นอย่างมาก วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย 
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านบรรณารักษ์ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานบรรณารักษ์ หรือพัฒนาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
มากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านบรรณารักษ์และด้านที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ที่ส าคัญทางด้านบรรณารักษ์ เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
   (๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านบรรณารักษ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้านบรรณารักษ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆทางด้านบรรณารักษ์แก่
หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายความรู้ความเช่ียวชาญ และพัฒนาบุคลากร
ทางด้านบรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานบรรณารักษ์
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต า แ ห น่ ง บ ร ร ณ า รั ก ษ์  ร ะ ดั บ
ปฏิบัติการ และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภท 
เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ 
มาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า  ๒  ปี  ห รื อ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ  

๓. ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์หรือ 
งานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

     -ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 



๘ 
 

ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ (ต่อ) 

หน้ำท่ีควำมรับผิชอบหลัก ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่ง 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ่ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

   ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
  ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ โครงการของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้า
ร่วมประชุมก าหนดนโยบาย หรือ โครงการทางด้านบรรณารักษ์ เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ 

 
๓. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(๑) ประสานการท างานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ 
จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

(๒) ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ 
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 

๔. ด้ำนกำรบริกำร 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมากเป็นพิเศษ  

ทางด้านวิชาการบรรณารักษ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านบรรณารักษ์ เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานได้รับความรู้ความ 
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
 

  

 

 


