ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

บรรณารักษ์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้ องสมุด วิเคราะห์และจัด หมวดหมู่หนังสือ ทาบัต รรายการ
ทาบรรณานุก รม ทาดรรชนี ทาสาระสัง เขป จัด ทาคู่มือ การศึก ษาค้น คว้า หนัง สือ ในห้อ งสมุด
ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้าการจัดระบบงานที่เหมาะสม
ของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตาแหน่ง ดังนี้
บรรณารักษ์
ระดับปฏิบตั ิการ
บรรณารักษ์
ระดับชานาญการ
บรรณารักษ์
ระดับชานาญการพิเศษ
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

บรรณารักษ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

บรรณารักษ์

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ตรวจสอบ พัฒนามาตรฐานงานในด้านบรรณารักษ์การตัดสินใจ
อยูภ่ ายใต้การกากับ แนะนา และตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จาแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทารายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐาน
ข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการตามวัตถุประสงค์ของห้องสมุด
และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการมากที่สุด
1.2 ศึกษา ค้นคว้า วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและ
เหมาะสมด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ห้องสมุด ทั้งในด้านวิชาการและการให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด
1.3 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของห้องสมุด และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจและต้องการเข้าใช้
บริการ
1.4 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าใช้ห้องสมุด เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
อ้างอิง หรือใช้ในวิเคราะห์เพื่อวางระบบ พัฒนามาตรฐานงาน และปรับปรุงการให้บริการของ
ห้องสมุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรื อโครงการตามที่ ได้ รั บมอบหมาย เพื่ อให้ การด าเนิ นงานเป็ นไปตามเป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์
ที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ไ ด้รับ มอบหมาย เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง ข้อ มูล ที่ครบถ้ว น และเป็นประโยชน์ใ นการดาเนิน งาน
ด้านบรรณารักษ์ท่อี ยู่ในความรับผิดชอบ
3.2 ประสานการท างานกั บที มงาน โครงการ หน่ วยงานภายใน หน่ วยงานภายนอก
ในกระบวนการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ประสานงานระหว่ างห้ องสมุ ด เพื่ อ ให้ เกิ ด ความร่ วมมื อ และเป็ นช่ อ งทางในการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด ตลอดจนความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับ
การให้บริการ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา และตอบข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ในห้องสมุด เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
4.2 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้ รั บปริ ญญาตรีหรื อคุ ณวุฒิ อย่ างอื่ นที่ เทียบได้ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาใดสาขา
วิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา ทางสารนิเทศศาสตร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาใดสาขา
วิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา ทางสารนิเทศศาสตร์
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาใดสาขา
วิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา ทางสารนิเทศศาสตร์
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ศ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้

๕

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ
1.1.2 มีความสามารถในการให้บริการข้อมูลด้านกฎหมายหรือวิชาการด้านอื่น
1.1.3 มีความสามารถในการพัฒนาข้อมูลและการใช้ประโยชน์
1.1.4 มีความสามารถในการผลิตสื่อสารสนเทศ
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

บรรณารักษ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

บรรณารักษ์

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในด้านบรรณารักษ์ที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้ อนค่อนข้างมาก ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงเกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในด้านบรรณารักษ์ที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ วางแนวทางการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการ ในด้าน
บรรณารักษ์ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและโครงการให้กับ
ผู้ร่วมปฏิบั ติงาน ตลอดจนดาเนิ นงานต่างๆ ในด้านบรรณารั กษ์ อย่างใดอย่ างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เพื่อให้ การดาเนินงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม
ที่กาหนด
1.3 ควบคุ ม จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จาแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทารายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึก
ลงฐานข้อมูลระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ เพื่อ เป็นแหล่งจั ด เก็บ และให้บริก ารตามวัต ถุ ประสงค์ของ
ห้องสมุด และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการมากที่สุด
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1.4 ควบคุมการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารการดาเนิ นงานของห้องสมุด และส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจและ
ต้องการเข้าใช้บริการ
1.5 ศึกษา ค้นคว้า วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและ
เหมาะสมด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ห้องสมุดทั้งในด้านวิชาการและการให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด
1.6 ร่ว มวางหลัก เกณฑ์ใ นการวิเ คราะห์แ ละประเมิน คุณ ค่า ทรัพ ยากรสารส นเทศ
เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกจัดหาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ
รูปแบบการให้บริการและการใช้ห้องสมุด เพื่อให้การบริหารจัดการห้องสมุดบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อ ให้ไ ด้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้ว น และเป็น ประโยชน์ในการดาเนินงาน ด้า นบรรณารักษ์ที่ อ ยู่ใ น
ความรับผิดชอบได้ตามวัตถุประสงค์
3.2 ประสานการทางานร่วมกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคาแนะนาแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.3 ประสานงานระหว่ างห้ องสมุ ด เพื่ อ ให้ เกิ ด ความร่ วมมื อ และเป็ นช่ อ งทางในการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรห้องสมุด ตลอดจนความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สาหรับ
การให้บริการ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา และตอบข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ในห้องสมุด เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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4.3 จัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ในงานห้องสมุด เทคนิคการ
ให้บริการห้องสมุด แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป
4.4 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลำ ๖ ปี ให้ลด
เป็น ๔ ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งบรรณำรักษ์ ระดับปฏิบัติกำร ข้อ ๒ หรือข้อ ๔
ที่เที ยบได้ ไม่ ต่ ำกว่ ำปริ ญญำโท และให้ ลดเป็ น ๒ ปี ส ำหรั บผู้ มี คุ ณสมบั ติ เฉพำะส ำหรั บต ำแหน่ ง
บรรณำรักษ์ ระดับปฏิบัติกำร ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำปริญญำเอก หรือกำหนดเวลำ ๖ ปี
ให้ลดเป็น ๕ ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ
๕ ปี ต่อจำกวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (เฉพำะปริญญำที่กำหนดให้ได้รับเงินเดือน
ตำมหลักสูตร ๕ ปี) และให้ลดเป็น ๔ ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีหลักสูตร
กำหนดเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๖ ปีต่อจำกวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
2.3 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ
1.1.2 มีความสามารถในการให้บริการข้อมูลด้านกฎหมายหรือวิชาการด้านอื่น
1.1.3 มีความสามารถในการพัฒนาข้อมูลและการใช้ประโยชน์
1.1.4 มีความสามารถในการผลิตสื่อสารสนเทศ
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

บรรณารักษ์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

บรรณารักษ์

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงมากในด้านบรรณารักษ์
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงมากเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่หลากหลายในด้านบรรณารักษ์ ที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยต้อง ริเริ่ม ยกเลิก หรือกาหนด
ขั้นตอนการทางาน ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกากับ ตรวจสอบ การ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ กากับ แนะนา ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานกระบวนการต่างๆ การจัดทาแผนงานและโครงการ ในด้าน
บรรณารักษ์ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการกากับ ตรวจสอบ เสนอแนะ
แนวทางการดาเนินงาน การจัดทาแผนงานและโครงการให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงาน
ต่ างๆ ในด้ านบรรณารั กษ์ ที่ หลากหลาย เพื่ อให้ การด าเนิ นงานของหน่ วยงานเกิ ด ความเชื่ อมโยง
สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
1.3 ศึกษา ค้ นคว้ า วิ จั ยทางด้ านบรรณารั กษ์ ศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ เพื่ อพั ฒนา
รูปแบบงานวิชาการและงานบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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1.4 วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็น
แนวทางในการคัดเลือกจัดหาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
1.5 ศึ กษา วิ เ คราะห์ ศึ กษาเปรี ย บเที ยบ และก าหนดวิ ธี การเกี่ ยวกั บการปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ รูปแบบการให้บริการและการใช้ห้องสมุด เพื่อให้การบริหารจัดการ
ห้องสมุดบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.6 กากับ ดูแลการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมให้เจ้ าหน้าที่และ
ประชาชนเข้าใช้บริการห้องสมุด เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ
1.7 กากับดูแล ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล
เพื่อการนาเสนอหลักเกณฑ์ แนวทาง มาตรการ แผนงาน โครงการ วิธีการบริหารจัดการ การพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานในความรั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนงาน โครงการของ
หน่วยงาน มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหาร
ราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานทางกฎหมายและคดีที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบได้ตามวัตถุประสงค์
3.2 เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมวินิจฉัย
ปัญหา แลกเปลี่ยนความเห็น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านบรรณารักษ์ เพื่อประโยชน์
ต่ อการด าเนิ นการของส านั กงานศาลยุ ติ ธรรมและหน่ วยงานในสั งกั ดส านั กงานศาลยุ ติ ธรรม ที่ มี
ประสิทธิภาพ
3.3 ประสานการทางานร่วมกับทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบ ทบาทในการชี้แ นะ จูงใจ ทีมงานหรือหน่ว ยงานอื่ นที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้เกิด
ความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.4 ประสานงานเครือข่ายห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน
3.5 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ

๑๓

4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาแนะนา และตอบข้อคาถามเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ เทคนิคการใช้ บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
4.2 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.3 จัดทาและพัฒนางานวิชาการด้านบรรณารักษ์และสารสนเทศในรูปแบบเอกสารทาง
วิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจ
ทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4.4 เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงาน
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4.5 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

๑๔

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ

๑๕

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความรู้เกี่ยวกับงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ
1.1.2 มีความสามารถในการให้บริการข้อมูลด้านกฎหมายหรือวิชาการด้านอื่น
1.1.3 มีความสามารถในการพัฒนาข้อมูลและการใช้ประโยชน์
1.1.4 มีความสามารถในการผลิตสื่อสารสนเทศ
1.1.5 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.1.6 มีความสามารถในการวางแผนงาน และการประเมินผล
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด

