
 
ประกาศส านักหอสมุด  ก าแพงแสน   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
เร่ือง  ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

……………………………………………………….. 
ตามที่ส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  มีความประสงค์เปิดรับสมัคร

สอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  เพื่อทดแทนอัตราเดิมที่ว่างลง จ านวน ๑ อัตรา 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในขอ้ ๑๐ ข้อ ๑๔ แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เรื่องแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักหอสมุด ก าแพงแสน  และประกาศรับสมัครแล้วนั้น เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร  ส านักหอสมุด  
ก าแพงแสน จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือก   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 

๑. ต าแหน่งท่ีจะจ้างและแต่งต้ัง 
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
๒.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ตามข้อ  ๑๒ ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารและธุรการ  อาคาร ๒  ช้ัน ๑  

ส านักหอสมุด  ก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ตั้งแต่วันที่  ๑๖ พฤศจิกายน – ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๕๘    ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ทุกวัน  เว้นวันหยุดราชการ 

 
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครสอบ 

 ๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด  ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วย

ลายมือของตนเอง  ( ลายเซ็นช่ือของผู้สมัครเขียนในใบสมัคร  และบัตรประจ าตัวสอบเป็นหลักฐานส าคัญในการยืนยัน   ตัว
บุคคล  ฉะนั้น  การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครั้งต้องเหมือนกัน ) พร้อมค ารับรองของผู้รับรองพร้อมทั้งส าเนาบัตรข้าราชการ
ของผู้รับรอง 

๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน   
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 



๔.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แว่นตา  ขนาด   ๑ ½  x ๒  นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวไมเ่กิน ๑ ปี    
 ( นับถึงวันปิดรับสมัคร )  จ านวน  ๓  รูป  

๔.๕  ส าเนาปริญญาบัตร, ประกาศนียบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ 

ก าหนดไว้   ในรายละเอียดของต าแหน่งตามประกาศรับสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๖ ส าเนาเอกสารเปลี่ยนค าน าหน้าช่ือ  หรือเปลี่ยนช่ือหรือเปลี่ยนนามสกุล  ( ในกรณีที่มีการเปลี่ยน)       

เช่น  ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า ส าหรับหญิงที่ท าการสมรสแล้ว จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๗ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖)   

ซึ่งออกมา ไม่เกิน  ๑  เดือน นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร 
 ๔.๘  กรณีเพศชายต้องมีส าเนาใบทางทหาร (ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓) 
  

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ผู้สมคัรต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ  ๑๐๐  บาท  ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้  ในเมื่อ

ประกาศรายชื่อว่าเป็นผูม้ีสิทธิเข้ารับการคดัเลือกแล้ว 
 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่ท าการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือกให้ทราบในวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
ณ บอร์ดประชาสมัพันธ์ ส านักหอสมุด ก าแพงแสน หรือดูรายละเอยีดได้ที่  http://www.lib.kps.ku.ac.th/   
 

๗. หลักสูตรและวิธกีารสอบ 
หลักสูตรและวิธีการสอบ    ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้        
 

๘. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและสอบได้ต้องได้คะแนน  แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ และได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ า

กว่าร้อยละ  ๖๐  ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามวิธีการสอบที่ก าหนด ถือว่าเป็นผู้สอบได้ 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๖  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
( ดร. เปรมปรีดิ์   บุญรังษี ) 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  ก าแพงแสน 

 
 
 
 
 
 

http://www.lib.kps.ku.ac.th/


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
แนบท้ายประกาศส านักหอสมุด  ก าแพงแสน 

ลงวันที่     ๑๖  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
ต าแหน่งที่  ๑ ต าแหน่งบรรณารักษ์ 
 เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่งบรรณารักษ์   เลขที่ต าแหน่ง พ.๐๐๓  
อัตราเงินเดือน ๑๐,๙๗๐ บาท  จ านวน  ๑  อัตรา   
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ จัดหาคัดเลือก จ าแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ ท าบัตรรายการ ท าบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป กฤตภาค และบันทึกลงระบบฐานข้อมูลของ
ห้องสมุด เพ่ือเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 

๑.๒ ให้ค าแนะน า ปรึกษา และบริการสืบค้นหนังสือแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์  
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและผู้รับบริการภายนอก เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับงานสอน งานวิจัยและการเผยแพร่
ความรู้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๑.๓ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจัดกิจกรรมในรูปแบบ 
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเข้ารับบริการ 

๑.๔ เก็บรวบรวมสถิติต่างๆ เก่ียวกับห้องสมุด ศึกษา ค้นคว้า วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมือ               
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพ่ือเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้ง
ด้านวิชาการและการให้บริการ 

๑.๕ ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรอง     
ลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

๒. ด้านการวางแผน 
๒.๑ วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือ 

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

๓. ด้านการประสานงาน 



๓.๑ ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ 
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. ด้านการบริการ 
  ๔.๑ ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านบรรณารักษ์ รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ 
  ๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านบรรณารักษ์ เพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 

๕. ด้านอื่นๆ 
  ช่วยงานห้องสมุดและอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์  สาขาสารนิเทศศาสตร์  สาขาสารสนเทศศึกษา  สาขาสารสนเทศศาสตร์  สาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์   หรือ  สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑.  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ทางด้าน 
บรรณารักษง์านวารสาร 

๒.  มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง 

๓.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่  

๔.  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
๕.  มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
๖.  มีความสามารถในการจัดท าแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และเสนอแนะ

วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
๗. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  



๘.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๙.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง 
๑๐.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย กฎหมาย 

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
๑๑.  ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และไม่ขอที่พัก 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบ 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) 
  ๑.๑ ความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล  (๕๐  คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นใน
ข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือ สมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
โดยการอย่างอ่ืน ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว 
  ๑.๒ ภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย (๕๐  คะแนน) 
  ๑.๓ ภาษาอังกฤษ       (๕๐  คะแนน) 
 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  ๒.๑ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งบรรณารักษ์ (๑๐๐ คะแนน) 
 

๓.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  

และประวัติการท างานของผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น  ความรู้  
ความสามารถประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

ทั้งนี้ โดยให้ผู้สมัคร  สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
ก่อนและให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและสอบได้ต้องได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) แต่ละภาคไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  ๕๐  และได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดถือว่าเป็นผู้สอบได้ 
 
หน่วยงานต้นสังกัด 
 สังกัดฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 


