
 

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง
 

สายงาน     บรรณารักษ 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ท่ีปฏิบตัิงานบรรณารักษ ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับ 

การจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด  วิเคราะหและจัดหมวดหมูหนังสือทําบัตรรายการ  ทําบรรณานุกรม 

ทําดรรชนี ทําสารสังเขป จัดทําคูมือการศึกษาคนควาหนงัสือในหองสมุด ใหบริการแกผูใชหองสมุด  จัดกจิกรรม 

สงเสริมการอาน ศึกษา คนควา การจดัระบบงานที่เหมาะสมของหองสมุด และปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

ชื่อและระดับของตาํแหนง 
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาํแหนงดังนี้ คอื 

   บรรณารักษ 3 ระดับ 3 

   บรรณารักษ 4 ระดับ 4 

   บรรณารักษ 5 ระดับ 5 

   บรรณารักษ 6 ระดับ 6                              

   บรรณารักษ 7 ระดับ 7                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อตําแหนง    บรรณารักษ 3 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงานในฐานะบรรณารกัษหองสมุด ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุภาพของงานไมสูงนัก 

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานบรรณารักษ หรือปฏิบัติงานเกีย่วกับวชิาการบรรณารักษที่ไมยากนัก และปฏิบตัิ 
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

   พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจดัหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด และใหเลขหมูหนังสือ  
ทําดรรชนี ทําบรรณานุกรม ทําสารสังเขป ใหคําแนะนําในการใชคูมือการศึกษา คนควาหนังสือในหองสมุด ควบคุม  
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและปฏิบัตงิานเกีย่วกับการทําบัญชีหนังสือทั้งหมดของหองสมุดการจัดทําและรักษาสมุด
ทะเบียนตาง ๆ ของหองสมุด การลงบัตรและเรียงบัตรรายการ การทํากฤตภาคและการเก็บรวบรวมสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับ
หองสมุด จัดกจิกรรมสงเสริมการอาน ติดตอประสานงาน รวมทั้งควบคุม ดุแล การเก็บรักษา และซอมแซมหนังสือและ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบรรณารักษศาสตร สารนิเทศศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.อบต. 

กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบรรณารักษศาสตร  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนด 

วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในวิชาการบรรณารักษศาสตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
2. มีความรูความเขาในในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  และกฎหมาย กฎ ระเบียบ  

และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ชื่อตําแหนง    บรรณารักษ 4 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัแผนก ซ่ึงมหีนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพของ 
งานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มหีนาาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบรรณารักษ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือ 

ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานบรรณารักษหองสมุดที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูง หรือปฏิบัติงานวิชาการหองสมุด ที่คอนขางยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากบัตรวจสอบ 

หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกีย่วกับงานบรรณารักษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ 

หลายอยาง เชน การพิจารณาจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด การวิเคราะหและใหเลขหมูและขยายเลขหมู 
หนังสือ การทาํดรรชนี การทําบรรณานุกรม การทําสารสังเขป ฯลฯ ควบคุมตรวจสอบการใหบริการและการอํานวยความ
สะดวกแกผูใชหองสมุด พิจารณาในการจัดสงหนังสือแลกเปลี่ยนกับสถาบันตาง ๆ ทั้งในและนอกประเทศศึกษา คนควา ให
ขอเสนอแนะ และปรับปรุงแกไขระบบการปฏิบัติงานของหองสมุด ทั้งในดานวิชาการและกากรใหบริการแกผูใชหองสมุด 
ควบคุมดูแลการเก็บรักษา และตรวจสอบสภาพของหนงัสือหรือส่ิงพิมพ หรือโสตทัศนวัสดุที่อยูในความรับผิดชอบเพื่อ
บูรณะซอมแซมหรือหาวิธีการเก็บรักษาใหอยูไดนานที่สุดเทาที่จะนานได จัดทําโครงการจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน บันทึก
รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ติดตอ 

ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล 

และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงาน ปฏิบตัิงานตามที่ไดรับ 

มอบหมาย 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงตาม ขอ 2 

 



 

 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 3 แลว  จะตอง 

1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ  ของสวนราชการทีสั่งกัด 

2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อตําแหนง    บรรณารักษ 5 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบัแผนก ซ่ึงมหีนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพของงาน 

สูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตําแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบรรณารักษโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครอง 
ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานในฐานะบรรณารักษหองสมดุที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก หรือปฏิบัติงานวิชาการบรรณารักษที่ยากมาก โดยไมจาํเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบและ 

ปฏิบัติงานหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่ยากมากเกีย่วกบังานบรรณารักษ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย 

อยาง  เชน การวิเคราะหและจัดหมูหนังสือ การใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูใชหองสมุด การจัดทําบรรณานุกรม 
หรือการจัดทําคูมือตาง ๆ เพื่อใชในการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุด การเผยแพรและจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เปนตน 
ศึกษา คนควา วิธีการและเทคนิคใหม ๆ ดานบรรณารักษศาสตร ศึกษา วิเคราะหเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขและให
คําแนะนําชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานหองสมุด จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน ใหการฝกอบรมทางวิชาการดาน
บรรณารักษ ใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการบรรณารักษแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
โครงการทางดานบรรณารักษ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ติดตอ 

ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล 

และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
                        1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนงบรรณารักษ 3   และไดดํารงตําแหนงในระดบั 4 หรือที่ ก.อบต.  

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลว ไมนอยกวา 
1 ป หรือ 

                        2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3 หรือที่ 
 ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป  กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3  ขอ 2 หรือ 

3. ไดรับปริญญาเอกทางบรรณารักษศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ 

สําหรับตําแหนงนี้ได 
ความรูความสามารถที่ตองการ



  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 4 แลว  จะตอง 
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

                       3.   มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
 

ชื่อตําแหนง    บรรณารักษ 6 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบักอง ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ 
งานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตําแหนงที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทยีบได 
ระดับเดยีวกัน รับผิดชอบงานบรรณารักษ โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา 
จํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบรรณารักษในลักษณะผูชํานาญการหรือผูมีความรูความสามารถและ 

ความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกนั และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับวชิาการบรรณารักษ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง เชน การวเิคราะหจดัหมวดหมูหนังสือ การใหบริการคนหาหนังสือทั่วไป และการศึกษาคนควาหนังสือ
ทางดานวิชาการแขนงตาง ๆ การจัดทําบรรณานุกรม ดรรชนี การบริการตอบคําถามเพื่อใหความรูแกประชาชน โดยศึกษา 
คนควาและรวบรวมจากหนงัสือตาง ๆ หนังสือพิมพ วารสาร ส่ิงพิมพ หรือหนังสือตวัเขียนและคําจารึกตาง ๆ ที่มีอยูใน
หองสมุด ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะเกีย่วกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการใหบริการและการใชบริการ
หองสมุด การวิเคราะหเพื่อการใหเลขหมูหนังสือ การขยายเลขหมูหนังสือ และการทาํบัตรรายการใหไดมาตรฐานสากล และ
เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของหนังสือที่มีอยู  พิจารณาในการใชวิธีการและเทคนิคใหมทางดานบรรณารกัษศาสตร 
ใหการฝกอบรม การปฏิบัติงานของหองสมุดดําเนนิการและแกปญหาขอขัดของในการจัดทําคูมือ การปฏิบัติงานวิชาการ การ
ศึกษาวจิัยตางๆ ทางดานบรรณารักษ และการจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ 
ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ 
  ในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด 

นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ 

ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข 

ติดตามประเมนิผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย 

  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีช่วยหัวหนาหนวยงานปฏิบตัิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 5 ขอ 3 และไดดํารงตําแหนงใน 



ระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

3. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 และไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดบั 4 หรือที่  
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 
 

 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 5 แลว  จะตอง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

                         3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตําแหนง    บรรณารักษ 7 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ
  บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดบักอง ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

สูงมาก รับผิดชอบงานบรรณารักษโดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบญัชาจํานวนมาก 

และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบตัิ
  ควบคุมและปฏิบัติงานบรรณารักษ เชน วางหลักเกณฑในการวิเคราะหและประเมินคุณคาของ 
หนังสือและโสตทัศน วัสดตุาง ๆ พิจารณากําหนดวิธีการและระเบยีบปฏิบัติทางดานวิชาการ บรรณารักษ เชน 

การวิเคราะหและจัดหมวดหมูหนังสือ การทําบรรณานุกรม การทําดรรชนี การทําสารสังเขป การใหบริการขาวสาร 

และแนะนําการศึกษาคนควาหนังสือส่ิงพิมพและส่ือความรูตาง ๆ แกผูใชหองสมุด ควบคุมตรวจสอบการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน แนะนําและปรับปรุงโครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน กําหนดโครงการฝกอบรมและการศึกษา วจิยัทาง 
ดานบรรณารักษศาสตร ติดตอประสานงานกับหองสมุดและสถาบันทางการศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศ ใหคําหารือ
ทางดานบรรณารักษแกสถาบันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง 
เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และในฐานะหวัหนาหนวยงาน นอกจาก
ปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัตงิาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาทีแ่ละงบประมาณ
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาํปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวยและปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 5 ขอ 3 และไดดํารงตําแหนง 

ในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองาน 

อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 5 ขอ 3 และไดดํารงตําแหนง 



ไมต่ํากวาระดบั 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองาน
อ่ืนที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
ความรูความสามารถที่ตองการ
                นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกบับรรณารักษ 6 แลว  จะตอง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

                         3.    มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร 
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