
                                       
ประกาศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งบรรณารักษ์ และตําแหน่งนักเอกสารสนเทศ 

 

--------------------------------------------------------- 
 
  ด้วย สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจ้าง 
และแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 6 ข้อ 12  แห่งประกาศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เร่ือง   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงาน 
บุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543  ลงวันท่ี  24  พฤษภาคม 2543  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 
(พ.ศ.2546) ลงวันท่ี  24 เมษายน 2546     และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ 
พนักงาน  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน  ลงวันท่ี  7  พฤษภาคม  2546     
จึงประกาศรับสมัครคัดเลอืก  ดังต่อไปนี ้
 

1. ตําแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง 
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  จํานวน  3  ตําแหน่ง  (4 อัตรา) 

 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือก 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ 8 ของประกาศ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เร่ือง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงาน 
บุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543  ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2543  และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหน่งตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 

3. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ผูป้ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอใบสมัครท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี 
สํานักหอสมุด หรือดาวน์โหลดได้ท่ี  “แบบฟอร์มใบสมัคร”  ท่ีแนบท้ายประกาศนี้  และยื่น 
ใบสมัครได้ท่ี งานการเจ้าหน้าท่ี ชั้น 4  อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน ต้ังแต่วันที ่1 - 22 สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา  09:00-15:30 น. ทุกวัน 
เว้นวันหยุดราชการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 413 , 
0-2940-5844 ต่อ 1481 ต่อ 413   หรือ  ดูได้จากเว็บไซต์  http://www.lib.ku.ac.th 
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4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามาย่ืนในการสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือก 
4.1  ใบสมัครตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการกําหนด  ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอก 

ข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัคร 
และบัตรประจําตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล   ฉะนั้น   การ
เซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกคร้ังต้องเหมือนกัน) 

4.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 1/2  x  2 นิ้ว  
ถ่ายไว้คร้ังเดียวกันไม่เกิน  1  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป 

4.3  ต้นฉบับพร้อมสําเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหน่งตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ 
  4.4  ต้นฉบับพร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน 
  4.5  ต้นฉบับพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  4.6  เอกสารรับรองแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

4.7  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล 
(ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยน)   เช่น   สําเนาทะเบียนสมรส   สําเนาหนังสือหย่า    สําหรับหญิงท่ีทํา
การสมรสแล้ว  เป็นต้น 
 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตําแหน่งละ  100  บาท  ค่าธรรมเนียม 

การสมัคร จะไม่จ่ายคืนให้ในเมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่ทําการ 
คัดเลือก   และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีทําการคัดเลือก และระเบียบ 
เกี่ยวกับการคัดเลือก  จะประกาศให้ทราบในวันที่  29 สิงหาคม  2551  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
สํานักหอสมุด ชั้น 1 ระหว่างทางเชื่อมภายในของตึกเก่ากับตึกใหม่ หรือดูได้จากเว็บไซต์      

http://www.lib.ku.ac.th.  
7. วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก 

ดําเนินการคัดเลือก ในวันที่ 9 กันยายน 2551  เวลา 09:00 – 16:30 น.  
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 และห้อง internet ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ  สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8. หลักสูตรวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดของแต่ละตําแหน่งแนบท้ายประกาศนี ้

 
     ประกาศ  ณ วันท่ี    1    สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 
 

                     (นางวันทนี  โกวิทางกูร) 
                     ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
���    ��  0513.135/  . 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ลงวันท่ี  1  สิงหาคม  2551 

------------------------------------------- 
ตําแหน่งที่   1 ตําแหน่งบรรณารักษ์  
  เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ขั้น 14,550  บาท    
สังกัดฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จํานวน  2  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

1.  ได้รับปริญญาโท   สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือ  
    สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์    

  2.  อายุไม่เกิน 35 ป ี
  3.  มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิเคราะห์สารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

1.  มีความรู้ความสามารถในด้านการวิเคราะห์  การจัดการห้องสมุด เช่น การจัดทําแผนงาน การให้คําปรึกษา  
แนะนําในการดําเนนิงานห้องสมดุ 
  2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  3.  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ของประเทศไทย 
  4.  มคีวามรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อยา่งเหมาะสมแกก่ารปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  5.  มคีวามสามารถในการศกึษาและจัดการขอ้มูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตผุล 
  6.  มีความสามารถในการตดิต่อประสานงาน 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

1.  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
-  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งบรรณารักษ์ 100  คะแนน 
-  ทดสอบภาษาไทย       50  คะแนน 
-  ทดสอบภาษาอังกฤษ       50  คะแนน 
-  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป     50  คะแนน 
-  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  50  คะแนน 

2.  ภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  100 คะแนน 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศกึษา   

ประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น   ความรู้ ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสยั  อารมณ์  ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน   รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม    
ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์  เชาว์ปัญญา   และบุคลกิภาพอย่างอื่น  เป็นต้น 

ท้ังนี้  โดยให้ผู้สมัครสอบเฉพาะภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง 
ก่อน แล้วให้ผู้สอบไดค้ะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ)์  ต่อไป 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบและ 
ได้คะแนนรวมท้ังสิ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 
 

ส่วนราชการเจ้าของอัตรา 
 - ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด จํานวน 2 อัตรา   
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ลงวันท่ี  1  สิงหาคม  2551 

------------------------------------------- 
ตําแหน่งที่   2 ตําแหน่งบรรณารักษ์   
  เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ขั้น 14,550  บาท   สังกัด  ฝ่ายบริการ 
สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จํานวน  1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

1.  ได้รับปริญญาโท   สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือ  
    สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์    

  2.  อายุไม่เกิน 35 ป ี
  3.  มีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล  

    การคัดสรรสารนิเทศเฉพาะสาขา  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

1.  มีความรู้ความสามารถในการจัดการห้องสมุด เช่น การจดัทําแผนงาน การให้คําปรึกษา  
แนะนําในการดําเนนิงานห้องสมดุ 
  2.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  3.  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ของประเทศไทย 
  4.  มคีวามรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อยา่งเหมาะสมแกก่ารปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  5.  มคีวามสามารถในการศกึษาและจัดการขอ้มูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตผุล 
  6.  มคีวามสามารถในการตดิต่อประสานงาน 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

1.  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
-  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งบรรณารักษ์ 100  คะแนน 
-  ทดสอบภาษาไทย       50  คะแนน 
-  ทดสอบภาษาอังกฤษ       50  คะแนน 
-  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป     50  คะแนน 
-  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  50  คะแนน 

2.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  100 คะแนน 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศกึษา   

ประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น   ความรู้ ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสยั  อารมณ์  ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน   รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม    
ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์  เชาว์ปัญญา   และบุคลกิภาพอย่างอื่น  เป็นต้น 

ท้ังนี้  โดยให้ผู้สมัครสอบเฉพาะภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง 
ก่อน แล้วให้ผู้สอบไดค้ะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ)์  ต่อไป 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบและ 
ได้คะแนนรวมท้ังสิ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 
 
ส่วนราชการเจ้าของอัตรา 
 - ฝ่ายบริการ  สํานักหอสมุด จํานวน 1 อัตรา 
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          รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ลงวันท่ี   1  สิงหาคม  2551 

------------------------------------------- 
ตําแหน่งที่  3 ตําแหน่งนักเอกสารสนเทศ   
  เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ขั้น 14,550  บาท สังกัดฝ่ายบริการ 
สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จํานวน 1  อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

1.  ได้รับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์    วิศวกรรมศาสตร์ 

2.  อายุไม่เกิน 35 ป ี
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
  1.  มคีวามรู้ความสามารถในงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ์  อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  2.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างด ี

3.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
   4.  มคีวามรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการสืบคน้ฐานขอ้มูล 
   5.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   6.  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตกุารณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ของประเทศไทย 
   7.  มคีวามรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยอยา่งเหมาะสมแกก่ารปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
   8.  มคีวามสามารถในการศกึษาและจัดการขอ้มูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตผุล 

9.  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

1.  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
-  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับงานในตําแหน่งนักเอกสารสนเทศ 100  คะแนน 
-  ทดสอบภาษาไทย       50  คะแนน 
-  ทดสอบภาษาอังกฤษ       50  คะแนน 
-  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป     50  คะแนน 
-  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  50  คะแนน 
 

2.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  100 คะแนน 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศกึษา   

ประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น   ความรู้ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสยั  อารมณ์  ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน   รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม    
ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์  เชาว์ปัญญา   และบุคลกิภาพอย่างอื่น  เป็นต้น 

ท้ังนี้  โดยให้ผู้สมัครสอบเฉพาะภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปและภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง 
ก่อน แล้วให้ผู้สอบไดค้ะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ)์  ต่อไป 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบและ 
ได้คะแนนรวมท้ังสิ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 
 
 
ส่วนราชการเจ้าของอัตรา 
 - ฝ่ายบริการ  สํานักหอสมุด จํานวน 1 อัตรา 
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