
 
 

ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ  
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และ ต าแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 
 

-------------------------------------------- 
ด้วยส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น

พนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทประจ ำ งบประมำณเงินแผ่นดิน ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 อัตรำ และ ต ำแหน่ง 
นักเทคโนโลยีสำรสนเทศปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 อัตรำ เพื่อปฏิบัติงำนที่ฝำ่ยหอสมุดวังท่ำพระ ส ำนักหอสมุดกลำง ดังรำยละเอียด 
ต่อไปนี ้

1. ต าแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 อัตรำ (งบประมำณเงินแผ่นดิน) สังกัด ฝ่ำยหอสมุด  
วังท่ำพระ ส ำนักหอสมุดกลำง อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ 19,500 บำท 

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ผู้สมัครต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) ส ำหรับเพศชำยต้องผ่ำนกำร
เกณฑ์ทหำรหรือได้รับกำรยกเว้นกำรเป็นทหำร 
2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบตำมข้อ 16 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกรว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบคุคล
พนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2559 
3. ผู้สมัครต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่งทำง
บรรณำรักษศำสตร์, บรรณรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์, บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์, 
สำรสนเทศศึกษำ หรือสำรนิเทศศำสตร์ กำรจัดกำรสำรสนเทศ 
4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง ด้ำนกำรบริกำรสำรสนเทศ กำรส่งเสริมกำรใช้
บริกำรห้องสมุด กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับงำนห้องสมุด กำรจัดหมวดหมู่และ  
ลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยระบบหอสมุดรัฐสภำอเมริกัน (Library of Congress  Classification)  
ตำมมำตรฐำนAACR 2, MARC 21 และกำรลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่เป็นดิจิทัลด้วยมำตรฐำน 
Metadata  
5. มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส ำเร็จรูปต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 
6. มีทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร (ฟัง พูด อ่ำน เขียน) ได้เป็นอย่ำงดี 
7. มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  
ตำมข้อ 3 ในประกำศฉบับนี้จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 
 

 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพและวิชำกำร 

ในกำรท ำงำนด้ำนบรรณำรักษ์ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบและปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมี
ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. บริกำรสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ วิจัย และบริกำรทั่วไปของห้องสมุด 
2. ช่วยงำนจัดหมวดหมู่ทรัพยำกรสำรสนเทศพร้อมทั้งจัดท ำรำยกำรระเบียนบรรณำนุกรมและบันทึก 
ลงฐำนข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
3. ช่วยงำนพัฒนำคลังมูลด้ำนศิลปะกำรออกแบบและโบรำณคดี 
4. ช่วยงำนออกแบบกิจกรรม โครงกำร หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนำกำรบริกำรของห้องสมุด  
ให้สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำน 
5. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์กำรใช้ห้องสมุด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ผ่ำน Facebook และสื่อสังคม
ออนไลน์ต่ำง ๆ ให้ผู้ใช้เกิดควำมสนใจในกำรเข้ำใช้บริกำร 
6. ปฏิบัติหน้ำท่ีนอกเวลำท ำกำรและงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
2. ต าแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 
ต ำแหน่ง นักเทคโนโลยีสำรสนเทศปฏิบัติกำร จ ำนวน 1 อัตรำ (งบประมำณเงินแผ่นดิน) 
สังกัด ฝ่ำยหอสมุดวังท่ำพระ ส ำนักหอสมุดกลำง อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ 19,500 บำท 

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. ผู้สมัครต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) ส ำหรับเพศชำยต้องผ่ำนกำร

เกณฑ์ทหำรหรือได้รับกำรยกเว้นกำรเป็นทหำร 
2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบตำมข้อ 16 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกรว่ำด้วยกำรบริหำรงำน

บุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2559 
3. ผู้สมัครต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน

สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำวิชำสำรสนเทศศำสตร์ สำขำวิชำ
ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ สำขำวิชำนิเทศศิลป์ หรือสำชำวิชำศิลปกรรมศำสตร์ 

4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะกำรใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects หรือโปรแกรมในกำรท ำ Graphic Design 
อื่น ๆ และควำมรู้เกี่ยวกับกำรควบคุม Video Live Streaming จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

5. มีควำมรู้ในด้ำนกำรท ำ Artwork จัดวำง Layout ตัวหนังสือ รูปภำพ Infographic และกำรผลิตสื่อ
ประเภทต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงกรำฟิกเคลื่อนไหวและวิดิโอ 

6. มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรถ่ำยภำพและถ่ำยวีดิทัศน์ 
7. มีทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร (ฟัง พูด อ่ำน เขียน) ได้เป็นอย่ำงดี  

มีควำมสำมำรถในกำรใ ช้คอมพิว เตอร์  เ ช่น โปรแกรมส ำ เร็ จรูปต่ำง  ๆ ที่ เป็ นประโยชน ์
ต่อกำรปฏิบัติงำน กำรใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับงำน 

 
 
 
 



ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถทำงวิชำชีพและวิชำกำร 

ในกำรท ำงำนด้ำนโสตทัศนศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนท่ีปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. ออกแบบและจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ผ่ำน Facebook และสื่อสังคม
ออนไลน์ต่ำง ๆ ให้ผู้ใช้เกิดควำมสนใจในกำรเข้ำใช้บริกำร 

2. รับผิดชอบด้ำนกำรออกแบบ ตัดต่อ วีดิทัศน์ โดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยมำประยุกต์ใช้
เพื่อให้งำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพ 

3. น ำข้อมูลเข้ำสู่คลังข้อมูลและฐำนข้อมูล และช่วยดูแลบริหำรจัดกำรคลังข้อมูลและฐำนข้อมูล เพื่อดูแล
บริหำรจัดกำรคลังข้อมูลและฐำนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. บริกำรยืม - คืน โสตทัศนวัสดุ และบริกำรกำรใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉำย ที่ใช้ในกำรจัด
แสดงหรือบรรยำย เพื่อให้กำรแสดงหรือบรรยำยที่ต้องอำศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉำยด ำเนินไปโดย
ควำมเรียบร้อย และเหมำะสม 

5. บริกำรห้องอินเทอร์เน็ต ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ อบรม เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และงำนที่
รับผิดชอบให้บริกำรแก่บุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

6. ปฏิบัติหน้ำท่ีนอกเวลำท ำกำรและงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
- วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้สมัครสำมำรถ download ใบสมัครได้ที่  http: //www.president.su.ac.th/personnel/ เลือก
แบบฟอร์ม หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ช้ัน 4 มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วังท่ำพระ กรุงเทพมหำนคร หรือ ส ำนักงำนส ำนักหอสมุดกลำง ช้ัน 5 อำคำรหม่ อมหลวงปิ่น 
มำลำกุ ล  ส ำนั กหอสมุ ดกลำง  มหำวิ ทยำลั ยศิ ลปำกร  วิ ทยำ เขตพระรำชวั งสนำมจั นทร์ 
จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันท่ี 10 ตุลำคม 2565 ถึงวันท่ี 4 พฤศจิกำยน 2565 ในวันและเวลำรำชกำร 

- เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร 
8. รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกไม่ ใส่แว่นตำสีด ำ ขนำด 3 x4 ซ.ม. (ถ่ ำยมำแล้วไม่ เกิน 1 ปี )  

จ ำนวน 1 รูป 
9. หลักฐำนแสดงว่ำส ำเร็จกำรศึกษำ ได้แก่ ส ำเนำปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิจำกสภำ

มหำวิทยำลัยว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ให้น ำต้นฉบับจริงมำแสดงด้วย) พร้อมส ำเนำ 1 ชุด 
10. ส ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) 1 ชุด 
11. ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ำมี) 
12. แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน 
13. หลักฐำนอื่น ๆ เช่น หลักฐำนกำรเกณฑ์ทหำร ส ำหรับใบรับรองแพทย์ให้น ำมำยื่นเมื่อได้รับ  

กำรเรียกตัวเข้ำปฏิบัติงำน 
- ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 

ผู้สมัครต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรสอบคัดเลือก คนละ 200 บำท ค่ำ ธรรมเนียมจะไม่คืนให้ 
เมื่อได้ประกำศว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกแล้ว 

- การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกฯ จะประกำศให้ทรำบในวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2565 ทำงเว็บไซต์
ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร www.lib.su.ac.th หรือ โทรศัพท์ 0 3425 580 



-    วิธีการสอบคัดเลือก 
  ต าแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 

ก. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (100 คะแนน) 
ทดสอบวิชำควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ดังนี้ 
- ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดหมวดหมู่และลงรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
กำรบริกำรและกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร (40 คะแนน) 
- ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์และกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับงำนห้องสมุด 
(30 คะแนน) 
- ทดสอบทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ (30 คะแนน) 
ข. ทดสอบโดยวิธีสัมภำษณ์เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (100 คะแนน) 

  ต าแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 
ก. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (100 คะแนน) 
ทดสอบวิชำควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ดังนี้ 
- ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ (70 คะแนน) 
- ทดสอบทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ (30 คะแนน) 
ข. ทดสอบโดยวิธีสัมภำษณ์เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (100 คะแนน) 

-    เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนสอบในแต่ละภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำสิบและสอบได้คะแนนรวม
ทั้งสิ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ 

- การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกฯ จะประกำศรำยช่ือผู้สอบคัดเลือกได้เรียงล ำดับจำกผู้สอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมำตำมล ำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกันให้ผู้สอบได้คะแนนภำคควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
เท่ ำกันให้ผู้ ได้คะแนนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่งมำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ ในล ำดับ 
ที่สูงกว่ำ ถ้ำยังคงได้คะแนนเท่ำกันอีกให้ผู้ที่ได้รับหมำยเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับ  
ที่สูงกว่ำ  

- การบรรจุและแต่งต้ัง 
กำรบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้ จะบรรจุและแต่งตั้งตำมล ำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ กำรขึ้นบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันข้ึนบัญชี 

 
 
 
           ประกำศ  ณ  วันท่ี    7   ตุลำคม  พ.ศ.2565 
 
 
 
              ( ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นันทพล  จั่นเงิน ) 
         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง 


