ประกาศสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
--------------------------------------ด้วยสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทประจ า ต าแหน่ ง บรรณรั ก ษ์ ป ฏิ บั ติ ก าร จ านวน 2 อั ต รา เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านที่
ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สานักหอสมุดกลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่ดาเนินการสอบคัดเลือก
ตาแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จานวน 2 อัตรา (งบประมาณเงินแผ่นดิน) สังกัด ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ
สานักหอสมุดกลาง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,500 บาท
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) สาหรับเพศชายต้องผ่านการ
เกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบตามข้อ 16 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
2.3 ผู้สมัครต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง
บรรณารั กษศาสตร์ , บรรณารั กษศาสตร์ แ ละสารนิ เ ทศศาสตร์ , บรรณารั ก ษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ,
สารสนเทศศึกษา หรือสารนิเทศศาสตร์
2.4 มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จาเป็นส าหรับตาแหน่ง ด้านการจัดหมวดหมู่และลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classification) ตามมาตรฐาน
AACR 2, MARC 21 และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นดิจิทัลด้วยมาตรฐาน Metadata การบริการ
และการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด
2.5 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
2.6 มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี

-22.7 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามข้อ
3 ในประกาศฉบับนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาชี พและวิชาการในการ
ทางานด้านบรรณารักษ์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
3.1 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งจัดทารายการระเบียนบรรณานุกรม และบันทึกลงฐานข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
3.2 ช่วยงานจัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3.3 บริการยืม-คืน สืบค้น ตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
3.4 สร้างเนื้อหาและนาเข้าข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลด้านศิลปะการออกแบบและโบราณคดีลงฐานข้อมูล
3.5 ช่วยงานออกแบบกิจกรรม โครงการ หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริการของห้องสมุดให้สอดคล้อง
กับนโยบายของหน่วยงาน
3.6 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Facebook และสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ ให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ
3.7 ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทาการและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://www.president.su.ac.th/personnel/ หรือ ขอ
และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ ศูนย์รวม 3 ห้อง 3103 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร หรือ
สานักงานสานักหอสมุดกลาง ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในการสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดา ขนาด 3x4 ซ.ม. (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี) จานวน 1 รูป
5.2 หลักฐานแสดงว่าสาเร็จการศึกษา ได้แก่ สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภา
มหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษา (ให้นาต้นฉบับจริงมาแสดงด้วย) พร้อมสาเนา 1 ชุด
5.3 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด

-35.4 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
5.5 แสดงบัตรประจาตัวประชาชน
5.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเกณฑ์ทหาร
สาหรับใบรับรองแพทย์ให้นามายื่นเมื่อได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน
6. ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก คนละ 200 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ เมื่อได้ประกาศ
ว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกแล้ว
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศให้ทราบในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร www.l.su.ac.th หรือ โทรศัพท์ 0 3425 5806
8. วิธีการสอบคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (100 คะแนน)
ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ดังนี้
- ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการจัดหมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ การ
บริการและการส่งเสริมการใช้บริการ (35 คะแนน)
- ทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และการนาเทคโนโลยีมาใช้กับงานห้องสมุด
(35 คะแนน)
- ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ( 30 คะแนน )
ข. ทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละห้าสิบและสอบได้คะแนนรวม
ทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เรียงลาดับจากผู้สอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนน

-4ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก
ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
11. การบรรจุและแต่งตั้ง
การบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้ จะบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ การขึ้นบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564

( ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นันทพล จั่นเงิน )
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง

