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คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี นครรำชสีมำ 

 

 

สิงหำคม 2560 

 

สมรรถนะของบุคลำกรผู้ให้บริกำรในห้องสมุด ต ำแหน่ง 

เพื่อสนับสนุนภำรกิจกำรเรียนกำรสอนและกำรวจิัยของมหำวิทยำลัย 
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ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำศูนย์บรรณสำรและ
สื่อกำรศึกษำได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำรกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เรื่อง 
สมรรถนะของบุคลำกรผู้ให้บริกำรในห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนภำรกิจกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของ
มหำวิทยำลัย ภำยในงบประมำณด ำเนินกำรจ ำนวนเงิน 9,000 บำท โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
คณะท ำงำนฯ ได้ก ำหนดขอบเขตของผู้ให้บริกำรในห้องสมุด เฉพำะต ำแหน่งบรรณำรักษ์เท่ำนั้น โดย
ศึกษำรวบรวมข้อมูลจำกวรรณกรรม งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำมำใช้ในกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรบริกำรของ
บุคลำกรผู้ให้บริกำรในห้องสมุดมำกยิ่งขึ้น และเกิดกำรเรียนรู้ต่อไป คณะท ำงำนฯ ขอขอบคุณบรรณำรักษ์
ทุกท่ำนและผู้แทนจำกอำจำรย์ นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และนักศึกษำระดับปริญญำตรีที่ให้ควำม
ร่วมมือในให้ข้อมูลในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มำ ณ โอกำสนี้ 
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สมรรถนะพ้ืนฐำนและสมรรถนะเสรมิต ำแหนง่บรรณำรักษเ์พื่อสนับสนุนภำรกิจ              

กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำศูนย์บรรณสำรและ
สื่อกำรศึกษำได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำรกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เรื่อง 
สมรรถนะของบุคลำกรผู้ให้บริกำรในห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนภำรกิจกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของ
มหำวิทยำลัย ภำยในงบประมำณด ำเนินกำรจ ำนวนเงิน 9,000 บำท โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
คณะท ำงำนฯ ได้ก ำหนดขอบเขตของผู้ให้บริกำรในห้องสมุด เฉพำะต ำแหน่งบรรณำรักษ์เท่ำนั้น โดย
ศึกษำรวบรวมข้อมูลจำกวรรณกรรม งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำมำใช้ในกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจำกบรรณำรักษ์ของศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ จ ำนวน 11 ท่ำน และผู้แทนจำก
ผู้ใช้บริกำรทั้งอำจำรย์ นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และนักศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมบรรณสำร ชั้น 1   
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสำร ชั้น 1 
สำมำรถสรุปสำระส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 

สมรรถนะของบรรณำรักษ์ที่จ ำเป็นต้องมี  
โดยจ ำแนกเป็นสมรรถนะพ้ืนฐำนและสมรรถนะเสริม ต ำแหน่งบรรณำรักษ์ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ

กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย ใน 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ควำมรู้ (Knowledge) 2) ทักษะ 

(Skill) และ 3) คุณลักษณะ (Attributes) สรุปได้ดังนี้ 

 

ความรู้

คณุลกัษณะทกัษะ

สมรรถนะ 



5 
 

D:\BACKUP\คณะท ำงำน KM\แผนKM55-ปัจจุบัน\2560\คู่มือสมรรถนะบรรณำรักษ์_60.DOCX 

ด้ำนควำมรู ้ 
สมรรถนะพื้นฐำน สมรรถนะเสริม 

1. มีควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด 1. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงบประมำณ 

2. มีควำมรู้ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศ
ศำสตร์ 

2. มีควำมรู้ด้ำนกำรคัดเลือกฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ 

3. มีควำมรู้เรื่องกำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรจัดกำร
ควำมรู้ 

3. มีควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์เบื้องต้น 

4. มีควำมรู้เรื่องกำรคัดเลือกสำรสนเทศทั่วไปและเฉพำะ
สำขำวิชำ 

4. มีควำมรู้ในกำรออกแบบเว็บเพจ 
 

5. มีควำมรู้เกี่ยวกับแหล่งสำรสนเทศและคัดเลือกแหล่ง
สำรสนเทศ 

6. มีควำมรู้เรื่องกำรออกแบบบทเรียน  
    ออนไลน์ 

7. มีควำมรู้เกี่ยวกับบริกำรสำรสนเทศ 
8. มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสำรสนเทศ

และสำมำรถน ำไปใช้ได้ 

 

9. มีควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
วิเครำะห์ บริกำร ประเมิน จัดเก็บและรักษำ 
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

10. มีควำมรู้เรื่องกำรตลำดและกำรให้บริกำรเชิงรุก  
11. มีควำมรู้ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
12. มีควำมรู้เรื่องกำรสืบค้นสำรสนเทศ  
13. มีควำมรู้เรื่องทรัพยำกรสำรสนเทศอ้ำงอิง  
14. มีควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรวิจัย  
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ด้ำนทักษะ 
สมรรถนะพื้นฐำน สมรรถนะเสริม 

1. มีทักษะในกำรคัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศให้
สอดคล้องและครอบคลุมกับหลักสูตร และตรงควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 

1. มีทักษะในกำรแก้ไขปัญหำฮำร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ในเบื้องต้น 

2. มีทักษะในกำรใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2. มีทักษะในกำรออกแบบเว็บเพจ 

3. มีทักษะในกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกแหล่ง
สำรสนเทศต่ำงๆ 

 

4. มีทักษะในกำรจัดเก็บและเผยแพร่องค์ควำมรู้  

5. มีทักษะในกำรถ่ำยทอดและสอนทักษะกำรรู้
สำรสนเทศแก่ผู้ใช้บริกำร 

 

6. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำม
ร่วมมือทำงห้องสมุด 

 

7. ให้ค ำปรึกษำเชิงลึกในกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย  

8. มีทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำรในเชิงบวก  

9. มีทักษะในกำรประชำสัมพันธ์  

10. มีทักษะภำษำต่ำงประเทศสำมำรถสื่อสำรได้  

11. มีควำมสำมำรถใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อกำรสื่อสำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 

ด้ำนคุณลักษณะ 
1. มีจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
2. สำมำรถใช้วิชำชีพให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงถูกต้อง 
3. ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส 
4. ให้บริกำรแก่ผู้ใช้ทุกคนอย่ำงยุติธรรมและเสมอภำค 
5. มีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำน 
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6. ให้บริกำรด้วยควำมเป็นมิตรและสุภำพ อ่อนน้อม 
7. แสดงออกถึงควำมเต็มใจ ควำมกระตือรือร้น และควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงมือ

อำชีพ 
8. มีมนุษยสัมพันธ์ มีน้ ำใจ ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงำน 
9. ฝึกฝนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้เกิดควำมช ำนำญ 
10. มีควำมเสียสละ อดทน อดกลั้น 
11. มีควำมกระตือรือร้นในกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ และพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ 
12. มีควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรปฏิบัติงำน 
13. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
14. เคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ 
15. มีภำวะผู้น ำ เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติงำนแก่ผู้ร่วมงำน 
16. กำรยอมรับและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืนเพื่อน ำมำปรับปรุงและพัฒนำงำน 
17. มีควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำรปรับตัวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
18. สำมำรถบริหำรเวลำ จัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
19. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองเพ่ือน ำมำใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำงำนให้มี

คุณภำพยิ่งขึ้น 
 

ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 
12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสำร ชั้น 1 โดยเปิดโอกำสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในหน่วยงำนและ
ผู้แทนจำกผู้ใช้บริกำรทั้งอำจำรย์ นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และนักศึกษำระดับปริญญำตรี เพ่ือให้เกิด
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะทั่วไปของบรรณำรักษ์ที่จ ำเป็นต้องมีเพ่ือสนับสนุนภำรกิจกำร
เรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย สำมำรถสรุปสำระส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

1. ให้เพ่ิมค ำนิยำมเพ่ือควำมชัดเจนมำกยิ่งข้ึน 
2. ปรับคุณลักษณะตำมรำยละเอียดของจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
3. ต้องกำรให้ศูนย์บรรณสำรฯ จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ใช้บริกำร อำทิ กำรสอนสำธิตกำรท ำเทียน

เจล, DIY, อบรมบรรณำรักษ์น้อยเพ่ือเป็นผู้แทนให้ข้อมูลกับผู้ใช้กลุ่มนักศึกษำ 
4. กำรเพ่ิมช่องทำงประชำสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น อำทิ line@ 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมบรรณสำร ชั้น 1 
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  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสำร ชั้น 1 
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ภำคผนวก 
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ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

“สมรรถนะของบุคลำกรผู้ให้บริกำรในห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนภำรกิจกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของ
มหำวิทยำลัย” 

วันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 12.00-15.00 น. 
ณ ห้องประชุมบรรณสำร ชั้น 1 

----------------------------------------------------------- 

11.30 – 11.50 น. ลงทะเบียน 

11.50 – 12.00 น.  กล่ำวต้อนรับ  

โดย อำจำรย์ ดร.ณัฏฐญำ  เผอืกผ่อง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บรรณสำรและ  

สื่อกำรศึกษำ  

12.05 – 14.30 น. น ำเสนอประเด็นสมรรถนะของบุคลำกร ต ำแหน่งบรรณำรักษ์ และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

 โดย นำงดวงใจ กำญจนศิลป์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ฯ  

14.30 - 14.45 น.          พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

14.45 – 15.00 น. สรุปประเด็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

   ***** รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน ****** 
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