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มาตรฐานตาํแหน่ง 
 

ตําแหน่งประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน       บรรณารักษ์  
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ทําบัตรรายการ  
ทําบรรณานุกรม ทําดรรชนี ทําสาระสังเขป จัดทําคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการ
แก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
ชื่อตาํแหน่งในสายงานและระดบัตาํแหน่ง 

 ตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของตําแหน่งดังน้ี 
  บรรณารักษ ์ ระดับปฏิบัติการ 
   บรรณารักษ ์ ระดับชํานาญการ 
   บรรณารักษ ์ ระดับชํานาญการพิเศษ 
      
 
 
 

ก.ค.ศ. กําหนดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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ตําแหน่งประเภท   วิชาการ 

ชื่อสายงาน     บรรณารักษ ์

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน  บรรณารักษ์     

ระดบัตําแหนง่    ปฏิบัติการ  
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์  ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี                 

1. ด้านการปฏิบัติการ        

 (1)    จัดหา  คัดเลือก  วิเคราะห์ จําแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทํารายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  เพ่ือเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 

 (2)   ศึกษา  ค้นคว้า  วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  เพ่ือเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการ
และการให้บริการ 

 (3)  จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ 
  

 2.  ด้านการวางแผน  

  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ  
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

 3.  ด้านการประสานงาน    

   (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั ้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
                  (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 4.  ด้านการบริการ  

                    ให้คําแนะนํา และตอบคําถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง 
ทางบรรณารักษศาสตร์  ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ทางสารสนเทศศึกษา  หรือทางสารนิเทศศาสตร์  หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
   2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง 
ทางบรรณารักษศาสตร์  ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ทางสารสนเทศศึกษา  หรือทางสารนิเทศศาสตร์  หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหน่ึง 
ทางบรรณารักษศาสตร์  ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ทางสารสนเทศศึกษา  หรือทางสารนิเทศศาสตร์  หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

4.    ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
           1.   มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
           2.   มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
           3.   มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 
 
 



96 
 
 

ตําแหน่งประเภท   วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน     บรรณารักษ ์
 

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน  บรรณารักษ์     
 

ระดบัตําแหนง่    ชํานาญการ  
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ  แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านบรรณารักษ์  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญงานสูงในด้านบรรณารักษ์  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
              โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

 1.  ด้านการปฏิบัติการ 

 (1)    ควบคุม จัดหา  คัดเลือก  วิเคราะห์ จําแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท   
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทํารายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป 
และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  เพ่ือเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 

(2)    ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย  
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการ 

 (3)   ควบคุมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ 

(4)   ร่วมวางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ  
เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกจัดหาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

(5)    ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ
ของการให้บริการและการใช้ห้องสมุด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการใช้บริการห้องสมุด 

 
 2.  ด้านการวางแผน  

  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน ระดับสํานัก
หรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 
 
 



97 
 
 
 

 3.   ด้านการประสานงาน   

  (1) ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
  (2)   ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 4.  ด้านการบริการ   

 (1) ควบคุมการให้บริการข่าวสาร ความรู้ บริการตอบคําถามต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการ   

 (2)  ให้คําแนะนํา  ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา บุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การทํางาน
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 1.    มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ  และ 
 2.    ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี  
  2.1   ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
  2.2   ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี
สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5        
ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท  และให้ลดเป็น 2 ปี สําหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งบรรณารักษ์ 
ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือข้อ 4 หรือข้อ 5 ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก 
  2.3   ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
  และ  
 3.   ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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ตําแหน่งประเภท   วิชาการ 

ชื่อสายงาน     บรรณารักษ ์

ชื่อตาํแหน่งในสายงาน  บรรณารักษ์     

ระดบัตําแหนง่    ชํานาญการพิเศษ  
 
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในด้านบรรณารักษ์  ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชํานาญในงานสูงมากในด้านบรรณารักษ์  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียากมาก  และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
  

 1.  ด้านการปฏิบัติการ  

(1)   ตรวจสอบการจัดหา  คัดเลือก  วิเคราะห์ จําแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทส่ือสิ่งพิมพ์ 
สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทํารายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  เพ่ือเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 

(2) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
รูปแบบงานวิชาการและงานบริการให้มีประสิทธิภาพ 

(3)  ตรวจสอบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ 

(4) วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ  เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการคัดเลือกจัดหาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

(5)  ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดวิธีการเก่ียวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ
ของการให้บริการและการใช้ห้องสมุด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในการใช้บริการห้องสมุด 

(6)  ควบคุมการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน                     
เข้าใช้บริการห้องสมุด 

(7)  จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  เพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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 2.  ด้านการวางแผน   

  วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนงานโครงการของหน่วยงานระดับสํานักหรือกอง 
มอบหมายงาน  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 3.  ด้านการประสานงาน   

  (1)  ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงาน
หรือหน่วยงานอ่ืนในระดับสํานักหรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่างๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
 
 4.  ด้านการบริการ  

 (1) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา ช้ีแจง และถ่ายทอดความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง 

 (2) ถ่ายทอดความรู้ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์  แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ความรู้และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1.    มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ 
2.   ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 2.1   ประเภทอํานวยการ ระดับต้น 
 2.2   ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
 2.3   ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
 2.4   ตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์

และเง่ือนไขที่ ก.ค.ศ. กําหนด  
และ 
3. ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์  หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี    
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 

1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
3. มีสมรรถนะที่จาํเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
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