ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
--------------------------------------ด้ ว ยสำนั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ประสงค์ จ ะรับ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ
เป็ น พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
ที่ ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่ดำเนินการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (งบประมาณเงินแผ่นดิน) สังกัด ฝ่ายหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,500 บาท
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ผู้สมัครต้องมี อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) สำหรับเพศชายต้องผ่าน
การเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบตามข้อ 16 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
2.3 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้าน
บรรณารั ก ษศาสตร์ บรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ บรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารนิ เทศศาสตร์
สารสนเทศศึกษา และการจัดการสารสนเทศ
2.4 มีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน เช่น การจัดการสารสนเทศ
การวิเคราะห์ ห มวดหมู่และทำรายการด้ว ยระบบรัฐ สภาอเมริกัน (LC) ตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21
รวมถึงเมทาดาทา การบริการห้องสมุดและสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ เป็นต้น
2.5 มีความรู้ความสามารถในการบริการสารสนเทศทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย
2.6 มีความสามารถทางด้านภาษา
1) ทักษะการใช้ภาษาไทย ได้แก่ การพูด การอ่าน การเขียน และการอ่านสรุปความ
2) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การสื่อสารเบื้องต้นกับชาวต่างประเทศ และการอ่านสรุปความ

-22.7 มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
2.8 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
การใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานห้องสมุด
2.9 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้ รวมถึงการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็นกรณีพิเศษ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ส มั ค รสามารถ download ใบสมั ค รได้ ที่ http://www.president.su.ac.th/personnel/ เลื อ ก
แบบฟอร์ม หรื อขอและยื่ น ใบสมัครด้ว ยตนเอง ที่ ส ำนั กงานสำนั กหอสมุดกลาง ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่ น
มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 3x4 ซ.ม. (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี) จำนวน 1 รูป
4.2 หลั กฐานแสดงว่าสำเร็จการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสื อรับรองคุณวุฒิ จากสภา
มหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา (ให้นำต้นฉบับจริงมาแสดงด้วย) พร้อมสำเนา 1 ชุด
4.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
4.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.5 แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
4.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเกณฑ์ทหาร
สำหรับใบรับรองแพทย์ให้นำมายื่นเมื่อได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน
5. ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก คนละ 200 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ เมื่อได้ประกาศ
ว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกแล้ว
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศให้ทราบในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร www.l.su.ac.th หรือ โทรศัพท์ 0 3425 5806

-37. วิธีการสอบคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
- ประเมินความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
- ประเมินความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ข. ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบและสอบได้คะแนนรวม
ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนิน การสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้ส อบคัดเลื อกได้เรียงลำดับจากผู้ส อบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ ค วามสามารถเฉพาะตำแหน่ งมากกว่าเป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ในลำดั บ ที่ สู งกว่า ถ้ายั งคงได้ ค ะแนนเท่ ากัน อี ก
ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
การบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้ จะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ การขึ้นบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

( ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นันทพล จั่นเงิน )
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

