ตำแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติงาน – ชานาญงานพิเศษ

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

ระดับชำนำญงำนพิเศษ

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถปฏิบัติงาน
ห้องสมุด ตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือที่มีอยู่
อย่างกว้าง ๆ ภายใต้การกากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้คาปรึกษา
แนะนา และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบตั ิงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และ
งานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัตซิ ึ่งมี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบตั ิงาน
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล
แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไข
ปัญหาในงานหลักที่ปฏิบตั ิซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ระดับปฏิบัติงำน
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร

ระดับชำนำญงำน
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร

(๑) ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบ
หนังสือ
(๒) ช่วยบรรณารักษ์ในการจัดและจาแนกทรัพยากรสารสนเทศ
เช่น จัดทาคาค้น ดัชนี กฤตภาค บรรณานุกรม เป็นต้น เพื่อการบริการ
และการสืบค้น
(๓) ดูแล เก็บรักษา ซ่อมแซมหนังสือ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้บริการ

(๑) ควบคุมการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการ
จัดระบบหนังสือ
(๒) ช่วยบรรณารักษ์ในด้านต่างๆ เช่น การจัดหา คัดเลือก
วิเคราะห์ จาแนกหมวดหมู และทารายการทรัพยากรสารสนเทศ เป็น
ต้น ให้เป็นระบบ เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

ระดับชำนำญงำนพิเศษ
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑)

ช่วยบรรณารักษ์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เพื่อสร้าง
แนวทางวิธีการใหม่ในงานห้องสมุดซึ่งต้องใช้เทคนิคและความชานาญสูง
(๒) ช่วยบรรณารักษ์ในการศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการ
ปรั บ ปรุ ง งานในหน้ า ที่ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง ศึ ก ษา
วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงาน
โดยการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์

๒
ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

ระดับชำนำญงำนพิเศษ

(๔) ดูแล อาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ของห้องสมุด เพื่อให้
ห้องสมุดมีบรรยากาศที่ดี

(๓) ควบคุม ดูแล เก็บรักษา ซ่อมแซมหนังสือ เพื่อให้อยู่ในสภาพ
(๓) ให้คาแนะนาในการปรับปรุงคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พร้อมใช้บริการ
ปฏิบัติงาน
(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอด
(๔) ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจในงานห้องสมุด
ความรู้ความเข้าใจในงานห้องสมุด

๒. ด้ำนกำรบริกำร

๒. ด้ำนกำรกำกับดูแล

๒. ด้ำนกำรกำกับดูแล
(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้
(๑) ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(๑) ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่ออานวยความ
ของ
ของเจ้า หน้ าที่ ระดับ รองลงมาเพื่ อให้ก ารดาเนิน งานของหน่ วยงานที่
สะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานห้องสมุด
เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมาเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับงานใน รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(๒) กาหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
หน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
(๒) วางแผน ประเมินผล ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหา
ห้ อ งสมุ ด ในหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปอย่ า ง
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง านห้ อ งสมุ ด ในหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ก าร ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน
ห้องสมุดใน
ความรับผิดชอบ ให้แก่ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความชานาญงานห้องสมุด
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้ บั บริการ เพื่ออานวย
ความ
สะดวกและปฏิบัติงานให้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน

๓. ด้ำนกำรบริกำร
(๑)

ให้คาแนะนา สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านห้องสมุด
ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานห้องสมุด ที่มีความยากมากเป็ น
พิเศษ ให้แก่หน่วยงาน หรือผู้รับบริการเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
และความชานาญงานด้านห้องสมุด
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการ
งานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน

๓
ค. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน

ระดับชานาญงาน

ระดับชานาญงานพิเศษ

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๒. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรื อ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
- ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ล ดเป็ น ๕ ปี สาหรั บ ผู้มี คุณ สมบั ติเ ฉพาะส าหรั บต าแหน่ ง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๒
-ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ ล ดเป็ น ๔ ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงานข้อ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานห้องสนมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. มี คุณสมบัติเ ฉพาะสาหรับต าแหน่งผู้ป ฏิบัติ งานห้องสมุด ระดั บ
ปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ชานาญงาน มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๖ ปี และ
๓. ปฏิบัติงานห้องสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

ระดับชำนำญงำนพิเศษ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น สาหรั บ
ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ
ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
ตาแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
ตาแหน่งให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด

