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มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

บรรณารักษ

ลักษณะงานทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานบรรณารักษ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกีย่ วกับการจัดหา
และคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด วิเคราะหและจัดหมวดหมูหนังสือ ทําบัตรรายการ ทําบรรณานุกรม ทําดรรชนี
ทําสารสังเขป จัดทําคูมือการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุด ใหบริการแกผูใชหอ งสมุด จัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน ศึกษา คนควาการจัดระบบงานที่เหมาะสมของหองสมุด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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บรรณารักษ 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานบรรณารักษที่ยากพอสมควร โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบัติหรือคําสัง่ อยางกวางๆ และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบรรณารักษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน พิจารณาจัดหาหนังสือเขาหองสมุด ใหเลขหมูหนังสือ ทําดรรชนี บรรณานุกรม สารสังเขป กฤตภาค
เก็บรวบรวมสถิตติ าง ๆ เกี่ยวกับหองสมุด ใหคําแนะนําปรึกษา และบริการในการคนหาหนังสือแกนักเรียน
นิสิต นักศึกษา คณาจารย และผูสนใจอืน่ ๆ เพื่อประโยชนเกี่ยวกับงานสอน งานวิจัย และการเผยแพรความรู
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานี้
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความสามารถในงานบรรณารักษอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกีย่ วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิ านในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานบรรณารักษที่ยาก โดยมีคูมือหรือแนวปฏิบตั ิหรือคําสั่งอยางกวางๆและอยูภายใตการกํากับ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน และปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานบรรณารักษ โดยปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
พิจารณาจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ใหเลขหมูหนังสือ ทําดรรชนี บรรณานุกรม สารสังเขป
กฤตภาค เก็บรวบรวมสถิตติ าง ๆ เกี่ยวกับหองสมุด ใหคําแนะนําปรึกษา และบริการในการคนหาหนังสือแก
นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย และผูสนใจอื่น ๆ เพื่อประโยชนเกี่ยวกับงานสอน งานวิจัย และการเผยแพร
ความรูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแกไข จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
จัดทําคูมือเพื่อใชในการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุด เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานบรรณารักษที่คอนขางยากมาก โดยใชความคิดริเริ่มบาง มีคูมือ แนวปฏิบตั ิ หรือคําสั่งในบาง
กรณีและอยูภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานบรรณารักษ โดยปฏิบัติหนาทีอ่ ยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน พิจารณาจัดหาหนังสือเขาหองสมุด ใหเลขหมูหนังสือ ทําดรรชนี บรรณานุกรม สารสังเขป
กฤตภาค เก็บรวบรวมสถิตติ าง ๆ เกี่ยวกับหองสมุด ศึกษาคนควา วิธีการเทคนิคใหมๆ ทางดานบรรณารักษ
เพื่อปรับปรุงหองสมุด ใหคําแนะนําปรึกษา และบริการในการคนหาหนังสือแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา
คณาจารย และผูสนใจอื่น ๆ เพื่อประโยชนเกี่ยวกับงานสอน งานวิจัย และการเผยแพรความรูท ั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะหงาน
ทางดานบรรณารักษ เผยแพรผลงานทางดานบรรณารักษ ศึกษา คนควา วิเคราะหหรือสังเคราะหงานทางดาน
บรรณารักษ เผยแพรผลงานทางดานบรรณารักษ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ
3. ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานบรรณารักษที่ยากมาก โดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบัตินอยมาก และอยูภายใต
การกํากับตรวจสอบนอยมาก และปฏิบตั หิ นาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูช ํานาญการในงานบรรณารักษ โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรูความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูง ตองคิดริเริ่มกําหนดแนวทางการทํางาน แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานบรรณารักษ
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน วิเคราะหจดั หมวดหมูหนังสือ ใหบริการคนหาหนังสือ
ทั่วไป และศึกษา คนควาหนังสือทางดานวิชาการแขนงตาง ๆ จัดทําบรรณานุกรม ดรรชนี บริการตอบคําถาม
เพื่อใหความรูแ กผูใชหองสมุดโดยศึกษา คนควา และรวบรวมจากหนังสือตางๆ หนังสือพิมพ วารสาร สิ่งพิมพ
หรือหนังสือตัวเขียน และคําจารึกตางๆ ที่มีอยูในหอสมุด วิเคราะหเพื่อการใหเลขหมูหนังสือ ขยายเลขหมู
หนังสือ และทําบัตรรายการใหไดมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของหนังสือที่มีอยู
พิจารณาในการใชวธิ ีการ และเทคนิคใหมทางดานบรรณารักษ ใหการฝกอบรมการปฏิบัติงานของหองสมุด
ดําเนินการและแกปญหาขอขัดของในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานวิชาการ ศึกษาวิจัยตาง ๆ ทางดาน
บรรณารักษ และจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยงาน
ทางดานบรรณารักษ เผยแพรผลงานทางดานบรรณารักษ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ
เกี่ยวกับงานบรรณารักษ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ศึกษา คนควา วิเคราะห
สังเคราะห หรือวิจยั งานดานบรรณารักษ เปนตน เผยแพรผลงานทางดานบรรณารักษ ทําความเห็น
สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน
ที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อนื่ ที่เกี่ยวของ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 หรือบรรณารักษ 5 และไดดาํ รง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 หรือบรรณารักษ 5 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

56 – 6

ความรูความสามารถที่ตอ งการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 5 แลว จะตองมีความสามารถในการริเริ่ม
ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณ
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บรรณารักษ 7

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานบรรณารักษทมี่ ีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก โดยตองกําหนดแนวทางการทํางานที่
เหมาะสมกับสถานการณ กํากับ ตรวจสอบ ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานบรรณารักษ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงานและประสบการณสูงมากโดยตองคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ และแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานบรรณารักษ
สูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใน
งานบรรณารักษ ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหหรือสังเคราะห หรือวิจัยเพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานบรรณารักษ ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ
ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงานงานบรรณารักษ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพร
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดแผนงาน
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงงานบรรณารักษ 3 หรืองานบรรณารักษ 4 หรืองานบรรณารักษ 5
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
งานบรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงงานบรรณารักษ 3 หรืองานบรรณารักษ 4 หรืองานบรรณารักษ 5
และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานงานบรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

56 – 7

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 6 แลว จะตองมีความสามารถในการบริหาร
และจัดระบบงาน หรือมีความชํานาญงานในหนาที่และมีประสบการณสูงมาก ตลอดจนมีความรู ความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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บรรณารักษ 8

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ หนวยงาน
ดานบรรณารักษที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานยุงยากซับซอนมาก โดยตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณใหม แกไขปญหาในงาน ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อนื่ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการในงานบรรณารักษ โดยงานที่ปฏิบัติตองใชความรู ความสามารถ
ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมากเปนพิเศษ โดยตองคิดริเริ่มพัฒนาแนวทางใหเหมาะสมเพื่อหา
วิ ธีการใหมๆ มาใชในการปฏิ บั ติงาน ตลอดจนแก ไ ขป ญหาและตัดสินใจในงานที่รั บ ผิดชอบใหสํา เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณทางดานบรรณารักษ
สูงมากเปนพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดการ
พั ฒ นาเทคนิ ค วิ ธี ก ารในงานบรรณารั ก ษ ใ ห มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ศึ ก ษา ค น คว า วิ เ คราะห
สังเคราะห หรือวิจัยเพื่อใหขอเสนอแนะในการกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานบรรณารักษ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานบรรณารักษใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทําความเห็น สรุปรายงาน
ใหคําปรึกษา เสนอแนะการดําเนินการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ ศึกษา คนควา หาวิธีการในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับงานบรรณารักษ เปนตน พัฒนาเอกสารวิชาการ คูมือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เขารวมประชุม
และชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมการตางๆ ฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานในความรั บ ผิด ชอบ ให คํา ปรึ ก ษาแนะนํา ตอบป ญ หาและชี้ แ จงเรื่ อ งต า งๆ เกี่ย วกั บ งานในหน า ที่
เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 หรือบรรณารักษ 5 และได
ดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 หรือบรรณารักษ 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

56-8

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 7 แลว จะตองมีความชํานาญงานในหนาที่และ
มีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ
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บรรณารักษ 9

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับหนวยงาน
ดานบรรณารักษที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ
ตลอดจนกํากับ ตรวจสอบผูป ฏิบัติงานเพือ่ ใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชี่ยวชาญในงานบรรณารักษ โดยงานที่ปฏิบัติตอ งใชความรู ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับโดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก
หรือกําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่จะนํามาใชเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงค ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงทางดานบรรณารักษ
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มการดําเนินงานวิจัยตางๆ ในงานบรรณารักษ
ปฏิ บั ติ ง านวิ จัย ที่ ก อให เ กิ ด ความรู ใ หมห รื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารใหมที่ เ ป น ประโยชน ต อ งานบรรณารั ก ษ ศึ ก ษา
วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผลรวมทั้งกําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัติทางดานบรรณารักษ ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานบรรณารักษศึกษา วิเคราะห หรือวิจัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาที่มีความยุงยากมากและมี
ขอบเขตกวางขวางมากทางดานบรรณารักษ และแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการดาน
บรรณารักษและในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางดานบรรณารักษ ใหการบริการและเผยแพรความรูทางดานบรรณารักษ ตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของมหาวิทยาลัย/สถาบันหรือของ
รัฐบาลในการเขารวมประชุมหรือเจรจาปญหาตางๆเกี่ยวกับงานบรรณารักษทั้งในและตางประเทศ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 หรือบรรณารักษ 5 และได
ดํารงตําแหนง ในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 หรือบรรณารักษ 5 และได
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 8 แลวจะตอง
1.ในฐานะผูเชี่ยวชาญจะตองมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง โดยมีผลงานที่แสดงความเปน
ผูเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ และมีความสามารถในการใหคําปรึกษาแนะนําดานงานบรรณารักษ แกหนวยงานที่
สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
2. ในฐานะหัวหนาหนวยงานจะตองมีความรูและประสบการณเปนพิเศษ และมีความสามารถในการ
ใหปรึกษาแนะนําดานงานบรรณารักษ แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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ชื่อตําแหนง

บรรณารักษ 10

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูเชีย่ วชาญพิเศษในงานบรรณารักษ โดยงานที่ปฏิบตั ิตองใชความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมาก และมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนทีย่ อมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการบรรณารักษ โดยตองกํากับ ดูแลงานที่เปนหนาที่
หลักหรืองานที่ตองการความ เชี่ยวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน ตองพัฒนาทบทวนและกําหนดแนวทาง
แผนงาน โครงการระยะยาว ตลอดจนพิจารณาความตองการทรัพยากร และจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามประเมินผล ประสานงาน และ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญพิเศษและประสบการณสูงมากทางดาน
บรรณารักษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ริเริ่มและวางแผนดําเนินงานวิจัยตางๆ ใน
งานบรรณารักษ กํากับ ตรวจสอบ ดูแลโครงการวิจัย ปฏิบัติงานวิจัยที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการ
ใหมที่เปนประโยชนตองานบรรณารักษ เปนอยางมาก ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและวิจัยเพื่อวางหลักเกณฑ
ในการวิเคราะห วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดานบรรณารักษ ศึกษา วิเคราะห
สังเคราะหและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานบรรณารักษ ศึกษา วิเคราะหหรือวิจัย และ
วินิจฉัยเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะดานที่มีความยุงยากซับซอนมากและ
มีขอบเขตกวางขวางมาก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการในดาน
บรรณารักษ และในดานที่เกี่ยวของ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน เปนที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยที่สําคัญทางดานบรรณารักษ เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับงานบรรณารักษ ที่
เหมาะสม ให ก ารบริ ก ารและเผยแพร ค วามรู ท างด า นวิ ช าการบรรณารั ก ษ ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง
เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงานที่สังกัด เปนผูแทนของกลุมมหาวิทยาลัย/
สถาบั น หรื อ ของรั ฐ บาลในการเข า ร ว มประชุ ม หรื อ เจรจาป ญ หาต า งๆ เกี่ ย วกั บ งานบรรณารั ก ษ ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 หรือบรรณารักษ 5 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 หรือบรรณารักษ 5 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
บรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 9 แลว จะตองมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี
ประสบการณสูงมากทางดานบรรณารักษ โดยมีผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชีพ และ/หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ ตลอดจนมี
ความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณเพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในดานบรรณารักษ
แกหนวยงานที่สังกัดและสวนราชการที่เกี่ยวของ
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