
                                                    
                                            ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย  
   หรือเพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

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

ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือย้ายข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งบรรณารักษ์ สังกัด
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.  
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 74  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547  และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือย้ายข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี 
 

1. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
         1.1 เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือ  

                    1.2 กรณีมิได้เป็นบุคคลตามข้อ 2.1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
             (1) มีสัญชาติไทย 
             (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  
             (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

                   1.3 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
                   1.4 ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547  
และโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 ดังนี้ 

             (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
             (2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

                        (3) เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
                        (4) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  

             (5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมี
กาย หรือจิตไม่ปกติ 
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                       (6) เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะ
อันตราย   โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทาง
จิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

            (7) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับ
พักงาน หรือพักราชการ 

            (8) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

            (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือจากองค์การ
มหาชนเพราะกระท าผิดวินัย 

           (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกจากหน่วยงานเอกชนเพราะเหตุทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ” 
 

 ส าหรับพระภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501  ลงวันที่ 27  
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

 
         2.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ถึง
วันที่ 18 สิงหาคม 2559  ในวันและเวลาราชการ  ตามสถานที่ดังนี้ 
                      2.1 กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี  อาคารบริการ 1 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  หรือ 
                      2.2 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 

 
 3.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน าไปยื่นในวันสมัคร 

3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด 3x4 ซ.ม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
จ านวน 3 รูป 

3.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือสูติบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมส าเนา                
จ านวน 1 ฉบับ 

3.3 ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และรายละเอียดผล 
การศึกษา  (Transcript)   อย่างละ 1 ฉบับ  (ให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย) 

3.4 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  พร้อมส าเนา  

 
                   ทั้งนี้ ในส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”   ลงชื่อ  และลงวันที่  

ก ากับไว้ด้วย 
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 4.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน   
                        ต าแหน่งละ  100  บาท 

 

 5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสถานที่สอบข้อเขียน 
   มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และสถานที่สอบฯ วันที่ 1กันยายน 2559         
สอบข้อเขียนวันที่  8 ตุลาคม 2559 
 

         6. สถานที่สอบข้อเขียน 
                   6.1 ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน ณ กองการเจ้าหน้าที่ มสธ. จังหวัดนนทบุรี สอบที่ มสธ.  จังหวัด
นนทบุรี 
         6.2 ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี สอบที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
เพชรบุรี   
                   
                   7.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้    
 

         8.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  โดยมหาวิทยาลัยฯ จะไม่แจ้งคะแนนให้ผู้สอบแข่งขันทราบ 
 

         9.  การประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
    มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับ  ที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า 
 

         10.  การจ้าง 
     ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  และต้องพร้อมไปปฏิบัติหน้าที่
ในส่วนภูมิภาคตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ  ลงวันที่ 12    กรกฎาคม  2559 
 

ต าแหน่งที ่1.  ต าแหน่งบรรณารักษ์ : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 
 

1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบรรณารักษศาสตร์  สารนิเทศศาสตร์  สารสนเทศ

ศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft  Office 

 
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2.1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยประสานงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศกับส านักบรรณ-
สารสนเทศ งานทวง งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น งานตอบขอบคุณ งานตรวจรับและจัดการหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง งานจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมบริการ รวมทั้งการประเมินและคัดออก 

2.2  งานบริการพ้ืนฐาน ได้แก่ การบริการยืมคืน งานสมาชิกห้องสมุด การแจ้งก าหนดการคืนและทวง
ทรัพยากรสารสนเทศ  การจัดเรียงและเก็บตามระบบที่ก าหนด 

 2.3  งานบริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
 2.4  งานให้ค าแนะน าการศึกษาแก่ผู้ใช้ 
 2.5  งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศและกิจกรรมห้องสมุด การให้บริการเยี่ยมชม 

  2.6  งานประสานเครือข่ายห้องสมุดกับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ศูนย์รับผิดชอบ เช่น การ
ประสานงาน ติดตามและนิเทศศูนย์บริการเฉพาะกิจ มุมมสธ. การจัดส่งสถิติการให้บริการห้องสมุด เป็นต้น 

 2.7  งานบริการระหว่างห้องสมุด เช่น การขอยืมระหว่างห้องสมุด 
2.8  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
        3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (150 คะแนน) 
            1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
     ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
  
      2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

3. ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
    ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
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           ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
                        ทดสอบความรู้ความสามารถด้านแหล่งสารสนเทศ  การท าเครื่องมือช่วยค้น  การค้นสารสนเทศ   
การบริการสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  การใช้โปรแกรม Microsoft  Office   

  
          ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 

                        จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติ
การศึกษา  ประวัติการท างาน  และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 
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