
 
 
 
 
 

ประกาศหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบรรณารักษ์ (จ้างเหมาบริการ) จ านวน ๑ อัตรา 

------------------------------------------------ 
  ด้วยหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง ส านักศิลปากร 
ที่ ๑๑ สงขลา กรมศิลปกร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นบรรณารักษ์ (จ้างเหมาบริการ)  
จ านวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑. ต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
   ๑.๑ ต าแหน่ง บรรณารักษ์ (จ้างเหมาบริการ) 
   ๑.๒ ระยะเวลาจ้าง ๖ เดือน (กุมภาพันธ์  –  กรกฎาคม ๒๕๖๖) 
   ๑.๓ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๕๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
   ๑.๔ ปฏิบัติงานในวันอังคาร - เสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๒.๑ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า ๒๒ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ 

ทหารเรียบร้อยแล้ว 
๒.๒ วุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกันในสาขาใดสาขาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศ
ศึกษา และทางสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

       ๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านห้องสมุดและการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
       ๒.๔ มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี และรักในงานบริการ 

                 ๒.๕ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 
    ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
    ๓.๑ คัดแยกและประเมินคุณค่าหนังสือรับบริจาค 

  ๓.๒ ลงทะเบียนหนังสือ  
  ๓.๓ วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอ้ี (Dewey Decimal Classification) 
  ๓.๔ ตรวจสอบ จัดท าและน าเข้ารายการบรรณานุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph) 
  ๓.๕ จัดเตรียมตัวเล่มหนังสือก่อนส่งออกให้บริการ (พิมพ์สันหนังสือ ติดสัน และแถบสี) 

๓.๖ จัดเก็บและข้ึนชั้นหนังสือให้ถูกต้องตามหมวดหมู่  
 

/๓.๗  งานบริการ... 
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๓.๗  งานบริการ ได้แก่ บริการห้องหนูรักการอ่าน บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า เป็นต้น 
  ๓.๘ ก าหนดรูปแบบและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง ตามวาระและโอกาสที่ได้รับมอบหมาย   
   ๓.๙ จัดท าองค์ความรู้เพ่ือให้บริการโดยศึกษา ส ารวจ รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลใหม่และ
น าเข้าองค์ความรู้ในระบบสารสนเทศท้องถิ่นภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
   ๓.๑๐ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง 
และบรรณารักษ์ 

  ๔. การรับสมัคร 
     ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและส่งใบสมัครได้ 

ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๔  มกราคม ๒๕๖๖ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองตามวันและเวลาท าการ  
ในวันอังคาร – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง ถนนหนองยวน ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง หรือส่งเอกสารทาง
อีเมล : Nlt_trang@hotmail.com และสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๒๑ ๕๔๔๙ – 
๔๕๐ และ ๐๙ ๓๗๓๘ ๔๒๖๙ 
   ๔.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
    ๑. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ หรือ ๒ นิ้ว จ านวน ๑ รูป โดยถ่าย
ไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

   ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 

   ๔. ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาใบรับรองการศึกษาฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
และส าเนาแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
  ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  

  พิจารณาความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ในสายอาชีพจากเอกสารประกอบการสมัคร
และวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป   
ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง ถนนหนองยวน ต าบล  
ทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
  ๖. เกณฑ์การตัดสิน  

  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 

/๗. การประกาศ... 
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   ๗. การประกาศรายช่ือผู้สอบได้  
๗.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๖ 

   ๗.๒ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ในวันที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๖ 
  ๘. การท าสัญญาจ้าง 
   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องท าสัญญาจ้างตามข้อ ๑ (๒) และได้รับค่าจ้างตามข้อ ๑ (๓) 
 
 

 
       ประกาศ ณ วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๖ 
 
 
          (นางตรีทิพย์  บัวริน) 

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบใบสมัครคัดเลือก 

 
 

เขียนที่....................................................... 
วันที่.......................เดือน.....................................พ.ศ.........................  

 
เรียน  หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................
สัญชาติ.................เกิดวันที่...............เดือน................................พ.ศ.................อายุ............ปี (นับถึงวันรับสมัคร) 

   ส าเร็จการศึกษาวุฒิ...........................................สาขาวิชาเอก....................................................
คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ..............................จากสถานศึกษา........................................................... ..............
เมื่อวันที่..............เดือน...............................พ.ศ...................... (ภายในวันปิดรับสมัคร ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๖)  
มีความประสงค์ท่ีจะสมัครคัดเลือกเป็นบรรณารักษ์ (จ้างเหมาบริการ) สังกัดหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง 

  ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว พบว่าไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 

  
      (ลงชื่อ)...............................................................ผู้สมัคร 

      (..........................................................) 
      วันที่..............เดือน..............................พ.ศ................. 

 
 
 

 

ติดรูปถ่ายขนาด 

๑.๕ หรือ ๒ นิ้ว 

หมายเลขโทรศัพท์ผู้สมัคร................................................. 


