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การจดัตั�งห้องสมุด 
น.อ.หญิง นวรัตน์ ทองสลวย 

 ห้องสมุด  คือ  แหล่งสารนิเทศ  บริการทรัพยากรหอ้งสมุดรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  หนงัสือ  วารสาร 
นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ จุลสาร กฤตภาค วสัดุเทป ซีดีรอม  ดีวีดี  วีซีดี รวมทั�งไมโครฟิลม์  โดยมีบรรณารักษ ์
เป็นผูด้าํเนินงานและบริหารงานต่าง ๆ ในหอ้งสมุด  เพื�อดาํเนินการจดัระบบหมวดหมู่ทรัพยากรหอ้งสมุด  
ให้เป็นระบบมาตรฐาน  และจดัเรียงหนังสือขึ�นชั�นตามหมวดหมู่และระบบสากล เพื�อให้ผูใ้ชบ้ริการ  
สามารถสืบคน้ และเขา้ถึงขอ้มูลที�ตอ้งการไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว  และไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการ  
 ปัจจุบันห้องสมุดนอกเหนือจากการทาํหนา้ที�รวบรวม และจดัทรัพยากรหอ้งสมุด การจดับริการ
และกิจกรรมสาํหรับสมาชิกหอ้งสมุดแลว้ ยงัมีบทบาทสาํคญัที�ควรคาํนึงคือ  การนาํระบบเทคโนโลยมีา
ใชใ้นงานห้องสมุด เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํการของบรรณารักษ ์โดยเฉพาะอย่างยิ�งสืบคน้และ
เขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกยิ�งขึ�นไม่ว่าจะอยูที่�ไหน เมื�อไหร่ เวลาใด  ซึ� งตอ้งอาศยัการบริหารและการจดัการ
ห้องสมุด โดยการใชโ้ปรแกรมระบบห้องสมุดอตัโนมติัในงานห้องสมุด   อาทิ  การสร้างฐานขอ้มูล
ทรัพยากรห้องสมุด   การสร้างฐานขอ้มูลสมาชิก  การให้บริการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด  การจดัทาํ
บาร์โคด้สาํหรับหนังสือและบตัรสมาชิกห้องสมุด รวมทั�งการจดัทาํสถิติและรายงานห้องสมุด ต่อ
ผูบ้ริหารระดบัสูงต่อไป  เพื�อการพฒันาหอ้งสมุดต่อไป 
 ดงันั�น องคก์รหรือหน่วยงานใดที�จะจดัตั�งหอ้งสมุด จาํเป็นตอ้งเตรียมการต่าง ๆ เพื�อรองรับบริการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  สามารถรองรับจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ สร้าง
ความพึงพอใจ และอาํนวยความสะดวก   เพื�อตอบสนองความตอ้งการองค์กร หน่วยงาน ตลอดจน
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูใ้ชบ้ริการ จึงจาํเป็นตอ้งเตรียมการเพื�อนาํไปสู่การปฏิบติัและดาํเนินการสู่รูปธรรม
ต่อไป 

การเตรียมการเพื�อจัดตั�งห้องสมุด 
 การจดัตั�งห้องสมุดสําหรับให้บริการแก่บุคลากรในองคก์ร หน่วยงาน  ผูรั้บผิดชอบตอ้งศึกษา
ขอ้มูล ความตอ้งการต่างๆ โดยละเอียด โดยคาํนึงถึง ว่าจะบริการอะไร ที�ไหน เมื�อไร ทาํไม และ อยา่งไร   
เพื�อใหห้อ้งสมุดที�จดัตั�งเป็นหอ้งสมุดที�มีประสิทธิภาพ ผูรั้บบริการไดรั้บความรู้และความพึงพอใจ จึงตอ้ง
ศึกษาปัจจัยในการจัดตั� งห้องสมุด โดยศึกษาจากแหล่งต่างๆ ทั� งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ เช่น การเยี�ยมชม
ห้องสมุดที�มีลกัษณะกายภาพที�ตอ้งการ เป็นตน้ เพื�อนาํมาวางแผนจดัตั�งห้องสมุด โดยมีหลกัในการ
พิจารณา ดงันี�   
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ขอ้มูล ความตอ้งการต่างๆ โดยละเอียด โดยคาํนึงถึง ว่าจะบริการอะไร ที�ไหน เมื�อไร ทาํไม และ อยา่งไร   
เพื�อใหห้อ้งสมุดที�จดัตั�งเป็นหอ้งสมุดที�มีประสิทธิภาพ ผูรั้บบริการไดรั้บความรู้และความพึงพอใจ จึงตอ้ง
ศึกษาปัจจัยในการจัดตั� งห้องสมุด โดยศึกษาจากแหล่งต่างๆ ทั� งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ เช่น การเยี�ยมชม
ห้องสมุดที�มีลกัษณะกายภาพที�ตอ้งการ เป็นตน้ เพื�อนาํมาวางแผนจดัตั�งห้องสมุด โดยมีหลกัในการ
พิจารณา ดงันี�   
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 1.  คณะกรรมการจดัตั�งหอ้งสมุด 
 2.  การศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัหอ้งสมุด 
 3.  การกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงคใ์นการจดัตั�งหอ้งสมุด 
 4.  การวางแผนงาน / โครงการ และจดัสรรงบประมาณในการดาํเนินงาน 
 5.  การพิจารณาอาคาร/สถานที�ตั�งหอ้งสมุดที�เหมาะสม 
 6.  การจดัเตรียมบุคลากรในการดาํเนินงานหอ้งสมุด 

คณะกรรมการจัดตั�งห้องสมุด  
 เมื�อตอ้งการที�จะให้องคก์ร หน่วยงาน มีห้องสมุด เรื�องสาํคญัที�ตอ้งดาํเนินการในลาํดบัแรก คือ 
การจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบและคณะกรรมการดาํเนินงานจดัตั�งหอ้งสมุด ขึ�นเสียก่อน โดยให ้ 
            1.  ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในหน่วยงาน เป็นประธาน โดยตาํแหน่ง   

2.  ผูมี้ความรู้ดา้นบรรณารักษ ์ซึ�งเป็นบรรณารักษว์ิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ    
3.  มีกรรมการจากหน่วยงานต่า ง ๆ ในองคก์รนั�น ซึ�งตอ้งพิจารณาจากประเภทของหอ้งสมุด เช่น 

หอ้งสมุดโรงเรียน  กรรมการอาจมาจากอาจารยผ์ูแ้ทนวิชาต่าง ๆ เป็นตน้ 
รูปแบบของคณะกรรมการจัดตั�งห้องสมุด ตอ้งศึกษาทรัพยากรบุคคลขององคก์ร แลว้จึงนาํมาทาํ

คาํสั�งแต่งตั�ง การพิจารณาเพื�อแต่งตั�งคณะกรรมการนั�น ควรตอ้งเป็นผูที้�มีใจรักงานห้องสมุด ให้ความ
สนใจต่อการให้บริการ มีหน้าที�เกี�ยวขอ้งในหน่วยงานนั�น เช่น จากงานการเงินการคลงัของหน่วยงาน 
บุคคลจากงานพสัดุ บุคคลจากงานวิชาการเป็นตน้  และที�สําคญั ควรตอ้งมีบุคคลที�มีความรู้ทางวิชาชีพ
บรรณารักษ ์ 

คณะกรรมการจดัตั�งหอ้งสมุด อาจจดัตั�งเป็นคณะกรรมการอาํนวยการ เป็นเหมือนผูบ้งัคบับญัชา
ที�คอยกํากับดูแล ให้งานเป็นไปตามแผนที�กําหนดไว้ และแต่งตั� งคณะกรรมการหลายฝ่าย  เช่น 
คณะกรรมการวางโครงการเกี�ยวกบัอาคารห้องสมุด ซึ� งตอ้งมีหน้าที�ในการออกแบบ เขียนแปลน และ
เสนอขออนุมติั คณะกรรมการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑข์องหอ้งสมุด คณะกรรมการคดัเลือกสารนิเทศ เป็นตน้  

หน้าที�ของคณะกรรมการจัดตั�งห้องสมุด   ประกอบดว้ยหนา้ที�หลกัดงันี�  
1.  ศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัหอ้งสมุด 
2.  ศึกษาดูงาน หอ้งสมุดต่างๆ เพื�อเป็นขอ้พิจารณาเตรียมนาํมาเขียนโครงการ แต่หากไม่สามารถ

ศึกษาดูงานตามแหล่งต่างๆได ้ใหพ้ิจารณาทาํหนงัสือสอบถาม ขอคาํแนะนาํ จากหอ้งสมุดต่าง ๆ ที�สนใจ 
หรือ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ซึ� งเป็นสมาคมวิชาชีพดา้นห้องสมุด และมีบรรณารักษ ์
ผูเ้ชี�ยวชาญเรื�องหอ้งสมุด  

3.  เชิญผูมี้ความรู้ ความชาํนาญในวิชาชีพร่วมปรึกษาหารือ   
4.  จัดการประชาสัมพนัธ์ ประชาพิจารณ์ เรื� องห้องสมุด แก่ บุคคลในชุมชน ในองค์กร /

หน่วยงาน  
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5.  จดัประชุมคณะกรรมการ เพื�อวางนโยบาย เตรียมทาํโครงการ เพื�อดาํเนินงาน พิจารณาหา
สถานที� เตรียมบุคลากร เตรียมจดัและประมาณการงบประมาณ เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ห้องสมุด ครุภณัฑ ์
และหนงัสือ รวมถึงสารนิเทศ สื�อต่างๆ  

6.  คณะกรรมการจดัตั�งห้องสมุดตอ้ง ควบคุม กาํกบัดูแล ให้โครงการสามารถปฏิบติัไดต้าม
ระยะเวลา  

การศึกษาข้อมูลเกี�ยวกบัห้องสมุด 
การเตรียมการจดัตั�งหอ้งสมุด ประการหนึ�ง คือ เมื�อไดต้ั�งเป้าหมายวา่จะตอ้งจดัตั�งหอ้งสมุดแลว้  

คณะกรรมการจดัตั�งหอ้งสมุด ควรคาํนึงถึงสิ�งต่าง ๆ ดงันี�  
• ขอ้มูลองคก์ร / หน่วยงาน 
• สถานที� 
• วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
• ทรัพยากร และการบริการ 
• ผูรั้บผดิชอบ และคณะกรรมการหอ้งสมุดที�มีใจรักและสนใจในกิจการหอ้งสมุด 

               ข้อมูลองค์กร 
 ผู ้ที�ได้รับมอบหมายในการจัดตั� งห้องสมุด ต้องตั� งเป้าหมายว่า จะต้องเป็นห้องสมุดที� มี
ประสิทธิภาพ เพื�อใหผู้รั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจ จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลองคก์ารของตนเองก่อนว่า 
มีหน้าที�อะไร ทาํอะไร เพื�อเป็นองคป์ระกอบที�ดี ในการสร้างความพึงพอใจให้ผูรั้บบริการ เช่น หน่วย
ราชการที�เป็นโรงเรียน หอ้งสมุดจะมีหนา้ที� สนบัสนุนดา้นการศึกษา จึงตอ้งพิจารณาใหบ้ริการทั�งครูและ
นกัเรียน ห้องสมุดในหน่วยราชการ กรม กอง จะตอ้งดูวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และหนา้ที�ของหน่วยงาน เพื�อ
นํามากําหนดวัตถุประสงค์ของห้องสมุดเพื�อให้ผูรั้บบริการได้ใช้สารนิเทศในห้องสมุดอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ดงัตวัอยา่งขอ้มูลองคก์รที�ควรศึกษา 

• ประวติัหน่วยงาน / องคก์ร ความเป็นมา  
• อาํนาจหนา้ที� นโยบายการปฏิบติังาน 
• วิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ พนัธกิจ 
• โครงสร้างของหน่วยงาน องคก์ร 
• กฎ ระเบียบต่างๆ ขององคก์ร และส่วนงานที�เกี�ยวขอ้ง 
• แผนการจดัการความรู้ ของหน่วยงาน องคก์ร 
• วฒันธรรมองคก์ร 
 
 

2



2 
 

 1.  คณะกรรมการจดัตั�งหอ้งสมุด 
 2.  การศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัหอ้งสมุด 
 3.  การกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงคใ์นการจดัตั�งหอ้งสมุด 
 4.  การวางแผนงาน / โครงการ และจดัสรรงบประมาณในการดาํเนินงาน 
 5.  การพิจารณาอาคาร/สถานที�ตั�งหอ้งสมุดที�เหมาะสม 
 6.  การจดัเตรียมบุคลากรในการดาํเนินงานหอ้งสมุด 

คณะกรรมการจัดตั�งห้องสมุด  
 เมื�อตอ้งการที�จะให้องคก์ร หน่วยงาน มีห้องสมุด เรื�องสาํคญัที�ตอ้งดาํเนินการในลาํดบัแรก คือ 
การจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบและคณะกรรมการดาํเนินงานจดัตั�งหอ้งสมุด ขึ�นเสียก่อน โดยให ้ 
            1.  ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดในหน่วยงาน เป็นประธาน โดยตาํแหน่ง   

2.  ผูมี้ความรู้ดา้นบรรณารักษ ์ซึ�งเป็นบรรณารักษว์ิชาชีพ เป็นกรรมการและเลขานุการ    
3.  มีกรรมการจากหน่วยงานต่า ง ๆ ในองคก์รนั�น ซึ�งตอ้งพิจารณาจากประเภทของหอ้งสมุด เช่น 

หอ้งสมุดโรงเรียน  กรรมการอาจมาจากอาจารยผ์ูแ้ทนวิชาต่าง ๆ เป็นตน้ 
รูปแบบของคณะกรรมการจัดตั�งห้องสมุด ตอ้งศึกษาทรัพยากรบุคคลขององคก์ร แลว้จึงนาํมาทาํ

คาํสั�งแต่งตั�ง การพิจารณาเพื�อแต่งตั�งคณะกรรมการนั�น ควรตอ้งเป็นผูที้�มีใจรักงานห้องสมุด ให้ความ
สนใจต่อการให้บริการ มีหน้าที�เกี�ยวขอ้งในหน่วยงานนั�น เช่น จากงานการเงินการคลงัของหน่วยงาน 
บุคคลจากงานพสัดุ บุคคลจากงานวิชาการเป็นตน้  และที�สําคญั ควรตอ้งมีบุคคลที�มีความรู้ทางวิชาชีพ
บรรณารักษ ์ 

คณะกรรมการจดัตั�งหอ้งสมุด อาจจดัตั�งเป็นคณะกรรมการอาํนวยการ เป็นเหมือนผูบ้งัคบับญัชา
ที�คอยกํากับดูแล ให้งานเป็นไปตามแผนที�กําหนดไว้ และแต่งตั� งคณะกรรมการหลายฝ่าย  เช่น 
คณะกรรมการวางโครงการเกี�ยวกบัอาคารห้องสมุด ซึ� งตอ้งมีหน้าที�ในการออกแบบ เขียนแปลน และ
เสนอขออนุมติั คณะกรรมการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑข์องหอ้งสมุด คณะกรรมการคดัเลือกสารนิเทศ เป็นตน้  

หน้าที�ของคณะกรรมการจัดตั�งห้องสมุด   ประกอบดว้ยหนา้ที�หลกัดงันี�  
1.  ศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัหอ้งสมุด 
2.  ศึกษาดูงาน หอ้งสมุดต่างๆ เพื�อเป็นขอ้พิจารณาเตรียมนาํมาเขียนโครงการ แต่หากไม่สามารถ

ศึกษาดูงานตามแหล่งต่างๆได ้ใหพ้ิจารณาทาํหนงัสือสอบถาม ขอคาํแนะนาํ จากหอ้งสมุดต่าง ๆ ที�สนใจ 
หรือ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ซึ� งเป็นสมาคมวิชาชีพดา้นห้องสมุด และมีบรรณารักษ ์
ผูเ้ชี�ยวชาญเรื�องหอ้งสมุด  

3.  เชิญผูมี้ความรู้ ความชาํนาญในวิชาชีพร่วมปรึกษาหารือ   
4.  จัดการประชาสัมพนัธ์ ประชาพิจารณ์ เรื� องห้องสมุด แก่ บุคคลในชุมชน ในองค์กร /

หน่วยงาน  
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5.  จดัประชุมคณะกรรมการ เพื�อวางนโยบาย เตรียมทาํโครงการ เพื�อดาํเนินงาน พิจารณาหา
สถานที� เตรียมบุคลากร เตรียมจดัและประมาณการงบประมาณ เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ห้องสมุด ครุภณัฑ ์
และหนงัสือ รวมถึงสารนิเทศ สื�อต่างๆ  

6.  คณะกรรมการจดัตั�งห้องสมุดตอ้ง ควบคุม กาํกบัดูแล ให้โครงการสามารถปฏิบติัไดต้าม
ระยะเวลา  

การศึกษาข้อมูลเกี�ยวกบัห้องสมุด 
การเตรียมการจดัตั�งหอ้งสมุด ประการหนึ�ง คือ เมื�อไดต้ั�งเป้าหมายวา่จะตอ้งจดัตั�งหอ้งสมุดแลว้  

คณะกรรมการจดัตั�งหอ้งสมุด ควรคาํนึงถึงสิ�งต่าง ๆ ดงันี�  
• ขอ้มูลองคก์ร / หน่วยงาน 
• สถานที� 
• วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
• ทรัพยากร และการบริการ 
• ผูรั้บผดิชอบ และคณะกรรมการหอ้งสมุดที�มีใจรักและสนใจในกิจการหอ้งสมุด 

               ข้อมูลองค์กร 
 ผู ้ที�ได้รับมอบหมายในการจัดตั� งห้องสมุด ต้องตั� งเป้าหมายว่า จะต้องเป็นห้องสมุดที� มี
ประสิทธิภาพ เพื�อใหผู้รั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจ จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลองคก์ารของตนเองก่อนว่า 
มีหน้าที�อะไร ทาํอะไร เพื�อเป็นองคป์ระกอบที�ดี ในการสร้างความพึงพอใจให้ผูรั้บบริการ เช่น หน่วย
ราชการที�เป็นโรงเรียน หอ้งสมุดจะมีหนา้ที� สนบัสนุนดา้นการศึกษา จึงตอ้งพิจารณาใหบ้ริการทั�งครูและ
นกัเรียน ห้องสมุดในหน่วยราชการ กรม กอง จะตอ้งดูวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และหนา้ที�ของหน่วยงาน เพื�อ
นํามากําหนดวัตถุประสงค์ของห้องสมุดเพื�อให้ผูรั้บบริการได้ใช้สารนิเทศในห้องสมุดอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ดงัตวัอยา่งขอ้มูลองคก์รที�ควรศึกษา 

• ประวติัหน่วยงาน / องคก์ร ความเป็นมา  
• อาํนาจหนา้ที� นโยบายการปฏิบติังาน 
• วิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ พนัธกิจ 
• โครงสร้างของหน่วยงาน องคก์ร 
• กฎ ระเบียบต่างๆ ขององคก์ร และส่วนงานที�เกี�ยวขอ้ง 
• แผนการจดัการความรู้ ของหน่วยงาน องคก์ร 
• วฒันธรรมองคก์ร 
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สถานที� 
 ปัจจุบนัการอ่านหนงัสือ เพื�อใหเ้กิดความมีชีวิตชีวาที�จะศึกษาหาความรู้ ใหเ้กิดแรงจูงใจ ควรตอ้ง
มีการดูแลเรื� องการสร้างบรรยากาศในการอ่าน สร้างอตัลกัษณ์ให้กับห้องสมุด การแสวงหาพื�นที�ที�
เหมาะสมกบัการจดัตั�งหอ้งสมุด นบัเป็นเรื�องสาํคญั ผูรั้บผดิชอบการจดัตั�งหอ้งสมุด ตอ้งเรียนรู้ และศึกษา
ขอ้มูลของพื�นที� ที�จะตอ้งมีเพียงพอ และเหมาะสมต่อการให้บริการสารนิเทศของห้องสมุด เพื�อให้
ผูรั้บบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ห้องสมุดยงัไม่ไดถู้กนบัเป็นส่วนหนึ�งของโครงสร้างพื�นฐาน และนบัว่าตอ้งเป็นสิ�งที�เพิ�มความ
เป็นพิเศษใหห้น่วยงาน หรือองคก์รที�มีหอ้งสมุดเป็นของตนเอง นบัเป็นสีสันของชุมชน หรือองคก์ร หรือ
หน่วยงานนั�น ๆ การจดัตั�งหอ้งสมุด จึงตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใหช้ดัเจน 

ทรัพยากรและการบริการ 
 ห้องสมุดตอ้งกาํหนดรายการความตอ้งการ วสัดุ ครุภณัฑ์ หนังสือ สื�อต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดและผูรั้บบริการ ควรจดัทาํรายการมาตรฐานวสัดุ  ครุภณัฑไ์วด้ว้ยในส่วนของ
การจดับริการในห้องสมุด ตอ้งกาํหนดการบริการซึ�งตอ้งมีบริการที�จดัประจาํ และการบริการในโอกาส
ต่าง ๆ  
 นอกจากนี�  ห้องสมุดยงัตอ้งกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบั และมารยาทในการใชห้้องสมุด เนื�องจาก
ห้องสมุดมีผูเ้ข้าใช้โดยไม่จํากัดจํานวน และเพื�อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจะทาํให้
ผูรั้บบริการได้รับบริการอย่างทั�วถึง และเท่าเทียมกนั ระเบียบ ขอ้บงัคบันี� จะเป็นหลกัปฏิบติัสําหรับ
ผูรั้บบริการ ซึ�งระเบียบ ขอ้บงัคบั มารยาทเหล่านี�  จะแตกต่างไปตามแต่วฒันธรรมองคก์ร 

ผู้รับผดิชอบและคณะกรรมการ 
  ผูรั้บผดิชอบและคณะกรรมการ เป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัของหอ้งสมุด คณะกรรมการหอ้งสมุด
ควรเป็นบุคคลที�ให้ความสนใจในกิจการของห้องสมุด คณะกรรมการจะมีบทบาท ชี�นาํและผลกัดนั ให้
เกิดหอ้งสมุดขึ�นมาได ้ 

การกาํหนดนโยบาย และวตัถุประสงค์ในการจัดตั�งห้องสมุด 
 นโยบายของห้องสมุดเป็นสิ�งสาํคญัที�สุด และตอ้งมาก่อนสิ�งอื�นใด เพราะเป็นเครื�องบงัคบัการวาง
รูปแบบของสถานที� การเลือกหนงัสือ รวมทั�งงานต่าง ๆ ของหอ้งสมุด  
 การกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงคข์องห้องสมุด ตอ้งชดัเจน และกาํหนดเรื�องงานบริการต่าง ๆ 
เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคน์ั�น ๆ นโยบายต่าง ๆ ที�กาํหนดนั�นมุ่งหมายให้สามารถปฏิบติังาน ภารกิจของ
หอ้งสมุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การกาํหนดเวลา เปิด - ปิด การกาํหนดบริการต่าง ๆ บริการยมื-คืน 
บริการสืบคน้ และการจดัวางพื�นที�การใหบ้ริการ เป็นตน้ 
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 นโยบายของห้องสมุดแต่ละแห่งจะแตกต่างกันออกไป ทั�งนี� จะตอ้งศึกษาความตอ้งการของ
หน่วยงาน เพื�อการกาํหนดให้ครอบคลุมกบัการปฏิบติังานไดเ้ป็นอย่างดี นโยบายของห้องสมุดแต่ละ
ประเภทจะแตกต่างกัน เช่น ผูที้�ได้รับมอบหมายให้ดาํเนินการจัดตั� งห้องสมุดตอ้งมีความรู้เกี�ยวกับ
ห้องสมุดและองคป์ระกอบของห้องสมุด เพื�อให้การดาํเนินการจดัตั�งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ควร
พิจารณาองคป์ระกอบของหอ้งสมุดที�มีประสิทธิภาพ  มีดงันี�  

1. คณะอาํนวยการหอ้งสมุดตอ้งมีความสนใจในกิจการของหอ้งสมุด 
2. บรรณารักษมี์คุณวฒิุเหมาะสม มีความรู้ในทางวิชาบรรณารักษศาสตร์ มีบุคลิกลกัษณะดี  มี

ความสนใจในหนงัสือ  และผูใ้ชบ้ริการ  มีความขยนัหมั�นเพียร 
3. ไดรั้บเงินอุดหนุนเป็นประจาํโดยสมํ�าเสมอ  และเพียงพอแก่การจา้งเจา้หนา้ที� ซื�อหนงัสือ  

วสัดุ  รักษาและซ่อมแซมสถานที� ใชจ่้ายในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนการใหบ้ริการ 
4. มีหนงัสือมากพอแก่ความตอ้งการของแต่ละคน  แต่ละกลุ่ม  มีเพิ�มขึ�นและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
5. มีสถานที�อยูใ่นศูนยก์ลาง  และเป็นที�สวยงามดึงดูดความสนใจ 
6. มีวตัถุประสงคแ์น่นอน  และมีการจดัใหบ้ริการต่าง ๆ เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั�น ๆ 

การเตรียมการเพื�อจัดตั�งห้องสมุด 
1. จดัตั�งคณะกรรมการ  มีผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงานเป็นประธานโดยตาํแหน่ง  และเลือก 

ตวับุคคลที�จะเป็นบรรณารักษ ์ คดัเลือกผูที้�ทาํงานอยู่แลว้แต่ไม่มีความรู้ทางดา้นห้องสมุดให้ไปอบรม
การดาํเนินงานหอ้งสมุด   ซึ�งสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ จดัขึ�นเป็นคราว ๆ ไป   

2.  คณะกรรมการควรศึกษาเรื�องราวเกี�ยวกบัหอ้งสมุด  โดยอ่านหนงัสือเกี�ยวกบัการจดัตั�งหอ้งสมุด   
ไปศึกษาดูงานจากห้องสมุดที�มีชื�อเสียง  หรือเขียนจดหมายขอคาํแนะนาํจากสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ เป็นตน้ 

3.    ชกัชวนใหผู้ใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดประเภทต่าง ๆ เกิดความสนใจทราบวา่หอ้งสมุดใหบ้ริการ 
 ต่าง ๆ  เช่น   จดัประชุม  จดัทาํแผน่พบั  ลงข่าวในหนงัสือพิมพ ์ ในเวบ็ไซต ์

4.  คณะกรรมการประชุมเพื�อ 
 1)   วางนโยบาย  เวลาเปิด-ปิดทาํการ  การใหย้มื ฯลฯ  และวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุด 
 2)   เตรียมโครงร่างการดาํเนินงานต่อไปเป็นขั�น ๆ ร่วมกบับรรณารักษ ์ และผูเ้ชี�ยวชาญ 

                            ทางดา้นหอ้งสมุด 
 3)   เตรียมงบประมาณสาํหรับการจดัตั�ง  และงบประมาณสาํหรับการดาํเนินงานต่อไป 

• เขียนโครงการเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพื�ออนุมติั 
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สถานที� 
 ปัจจุบนัการอ่านหนงัสือ เพื�อใหเ้กิดความมีชีวิตชีวาที�จะศึกษาหาความรู้ ใหเ้กิดแรงจูงใจ ควรตอ้ง
มีการดูแลเรื� องการสร้างบรรยากาศในการอ่าน สร้างอตัลกัษณ์ให้กับห้องสมุด การแสวงหาพื�นที�ที�
เหมาะสมกบัการจดัตั�งหอ้งสมุด นบัเป็นเรื�องสาํคญั ผูรั้บผดิชอบการจดัตั�งหอ้งสมุด ตอ้งเรียนรู้ และศึกษา
ขอ้มูลของพื�นที� ที�จะตอ้งมีเพียงพอ และเหมาะสมต่อการให้บริการสารนิเทศของห้องสมุด เพื�อให้
ผูรั้บบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ห้องสมุดยงัไม่ไดถู้กนบัเป็นส่วนหนึ�งของโครงสร้างพื�นฐาน และนบัว่าตอ้งเป็นสิ�งที�เพิ�มความ
เป็นพิเศษใหห้น่วยงาน หรือองคก์รที�มีหอ้งสมุดเป็นของตนเอง นบัเป็นสีสันของชุมชน หรือองคก์ร หรือ
หน่วยงานนั�น ๆ การจดัตั�งหอ้งสมุด จึงตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใหช้ดัเจน 

ทรัพยากรและการบริการ 
 ห้องสมุดตอ้งกาํหนดรายการความตอ้งการ วสัดุ ครุภณัฑ์ หนังสือ สื�อต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องหอ้งสมุดและผูรั้บบริการ ควรจดัทาํรายการมาตรฐานวสัดุ  ครุภณัฑไ์วด้ว้ยในส่วนของ
การจดับริการในห้องสมุด ตอ้งกาํหนดการบริการซึ�งตอ้งมีบริการที�จดัประจาํ และการบริการในโอกาส
ต่าง ๆ  
 นอกจากนี�  ห้องสมุดยงัตอ้งกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบั และมารยาทในการใชห้้องสมุด เนื�องจาก
ห้องสมุดมีผูเ้ข้าใช้โดยไม่จํากัดจํานวน และเพื�อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจะทาํให้
ผูรั้บบริการได้รับบริการอย่างทั�วถึง และเท่าเทียมกนั ระเบียบ ขอ้บงัคบันี� จะเป็นหลกัปฏิบติัสําหรับ
ผูรั้บบริการ ซึ�งระเบียบ ขอ้บงัคบั มารยาทเหล่านี�  จะแตกต่างไปตามแต่วฒันธรรมองคก์ร 

ผู้รับผดิชอบและคณะกรรมการ 
  ผูรั้บผดิชอบและคณะกรรมการ เป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัของหอ้งสมุด คณะกรรมการหอ้งสมุด
ควรเป็นบุคคลที�ให้ความสนใจในกิจการของห้องสมุด คณะกรรมการจะมีบทบาท ชี�นาํและผลกัดนั ให้
เกิดหอ้งสมุดขึ�นมาได ้ 

การกาํหนดนโยบาย และวตัถุประสงค์ในการจัดตั�งห้องสมุด 
 นโยบายของห้องสมุดเป็นสิ�งสาํคญัที�สุด และตอ้งมาก่อนสิ�งอื�นใด เพราะเป็นเครื�องบงัคบัการวาง
รูปแบบของสถานที� การเลือกหนงัสือ รวมทั�งงานต่าง ๆ ของหอ้งสมุด  
 การกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงคข์องห้องสมุด ตอ้งชดัเจน และกาํหนดเรื�องงานบริการต่าง ๆ 
เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคน์ั�น ๆ นโยบายต่าง ๆ ที�กาํหนดนั�นมุ่งหมายให้สามารถปฏิบติังาน ภารกิจของ
หอ้งสมุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การกาํหนดเวลา เปิด - ปิด การกาํหนดบริการต่าง ๆ บริการยมื-คืน 
บริการสืบคน้ และการจดัวางพื�นที�การใหบ้ริการ เป็นตน้ 
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 นโยบายของห้องสมุดแต่ละแห่งจะแตกต่างกันออกไป ทั�งนี� จะตอ้งศึกษาความตอ้งการของ
หน่วยงาน เพื�อการกาํหนดให้ครอบคลุมกบัการปฏิบติังานไดเ้ป็นอย่างดี นโยบายของห้องสมุดแต่ละ
ประเภทจะแตกต่างกัน เช่น ผูที้�ได้รับมอบหมายให้ดาํเนินการจัดตั� งห้องสมุดตอ้งมีความรู้เกี�ยวกับ
ห้องสมุดและองคป์ระกอบของห้องสมุด เพื�อให้การดาํเนินการจดัตั�งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ควร
พิจารณาองคป์ระกอบของหอ้งสมุดที�มีประสิทธิภาพ  มีดงันี�  

1. คณะอาํนวยการหอ้งสมุดตอ้งมีความสนใจในกิจการของหอ้งสมุด 
2. บรรณารักษมี์คุณวฒิุเหมาะสม มีความรู้ในทางวิชาบรรณารักษศาสตร์ มีบุคลิกลกัษณะดี  มี

ความสนใจในหนงัสือ  และผูใ้ชบ้ริการ  มีความขยนัหมั�นเพียร 
3. ไดรั้บเงินอุดหนุนเป็นประจาํโดยสมํ�าเสมอ  และเพียงพอแก่การจา้งเจา้หนา้ที� ซื�อหนงัสือ  

วสัดุ  รักษาและซ่อมแซมสถานที� ใชจ่้ายในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนการใหบ้ริการ 
4. มีหนงัสือมากพอแก่ความตอ้งการของแต่ละคน  แต่ละกลุ่ม  มีเพิ�มขึ�นและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
5. มีสถานที�อยูใ่นศูนยก์ลาง  และเป็นที�สวยงามดึงดูดความสนใจ 
6. มีวตัถุประสงคแ์น่นอน  และมีการจดัใหบ้ริการต่าง ๆ เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั�น ๆ 

การเตรียมการเพื�อจัดตั�งห้องสมุด 
1. จดัตั�งคณะกรรมการ  มีผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงานเป็นประธานโดยตาํแหน่ง  และเลือก 

ตวับุคคลที�จะเป็นบรรณารักษ ์ คดัเลือกผูที้�ทาํงานอยู่แลว้แต่ไม่มีความรู้ทางดา้นห้องสมุดให้ไปอบรม
การดาํเนินงานหอ้งสมุด   ซึ�งสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ จดัขึ�นเป็นคราว ๆ ไป   

2.  คณะกรรมการควรศึกษาเรื�องราวเกี�ยวกบัหอ้งสมุด  โดยอ่านหนงัสือเกี�ยวกบัการจดัตั�งหอ้งสมุด   
ไปศึกษาดูงานจากห้องสมุดที�มีชื�อเสียง  หรือเขียนจดหมายขอคาํแนะนาํจากสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ เป็นตน้ 

3.    ชกัชวนใหผู้ใ้ชบ้ริการหอ้งสมุดประเภทต่าง ๆ เกิดความสนใจทราบวา่หอ้งสมุดใหบ้ริการ 
 ต่าง ๆ  เช่น   จดัประชุม  จดัทาํแผน่พบั  ลงข่าวในหนงัสือพิมพ ์ ในเวบ็ไซต ์

4.  คณะกรรมการประชุมเพื�อ 
 1)   วางนโยบาย  เวลาเปิด-ปิดทาํการ  การใหย้มื ฯลฯ  และวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุด 
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                            ทางดา้นหอ้งสมุด 
 3)   เตรียมงบประมาณสาํหรับการจดัตั�ง  และงบประมาณสาํหรับการดาํเนินงานต่อไป 

• เขียนโครงการเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพื�ออนุมติั 
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• เริ�มดาํเนินงาน  ดงันี�  
              (1)  สถานที�  การปรับปรุงสถานที�ตอ้งมีแบบแปลนที�บรรณารักษแ์ละสถาปนิก 

                                         ทาํงานร่วมกนั 
              (2)  ครุภณัฑ ์ไดแ้ก่  โตะ๊อ่านหนงัสือ  ชั�นวางหนงัสือ  เกา้อี�   โตะ๊ทาํงาน  ฯลฯ    
                     ออกแบบและดาํเนินการสร้าง 

                      (3)  เครื�องใชใ้นหอ้งสมุด  เช่น  เหลก็กั�นหนงัสือไม่ใหล้ม้  บตัรต่าง ๆ 
                      (4)  คดัเลือกและจดัหาทรัพยากรหอ้งสมุด อาทิ หนงัสือ  นิตยสาร  และ 
                                         โสตทศันวสัดุ  จดัทาํบญัชีไวใ้หเ้รียบร้อยวา่สิ�งใดที�จะตอ้งซื�อ  สิ�งใดที�ขอได ้
                      (5)  จดัซื�อหนงัสือ  จดัหมวดหมู่  ทาํรายการหนงัสือ  เตรียมหนงัสือใหบ้ริการ 
                      (6)  จดัหนงัสือเขา้ที�  หลงัจากไดจ้ดัครุภณัฑเ์ขา้ที�เรียบร้อยแลว้ 
 5.  ทาํพิธีเปิดหอ้งสมุด  เพื�อประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบโดยทั�วกนัและเป็นที�สนใจโดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานที�และที�ตั�งห้องสมุด 
 การจดัสถานที�สาํหรับหอ้งสมุดตอ้งคาํนึงถึงความจาํเป็นบางประการ อาทิ  พื�นที�เพยีงพอ สวยงาม 
และสะดวก สบาย มีบรรยากาศทนัสมยั สามารถประยุกต์ใชพ้ื�นที�ประโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์มี
ความทนทาน แขง็แรง และปลอดภยั  รวมทั�งรองรับการขยายตวัในอนาคต 

ห้องสมุดต้องมีพื�นที�เพยีงพอสําหรับใช้งาน  ดงันี�  
• สถานที�เกบ็และวางหนงัสือ  และวสัดุหอ้งสมุดอื�น ๆ ขึ�นอยูก่บันโยบายในการ

จดัเกบ็วา่จะแยกหนงัสืออะไรเป็นพิเศษ 
• พื�นที�อ่านหนงัสือ 
• พื�นที�สาํหรับบริการสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ 
• พื�นที�สาํหรับจดักิจกรรมต่าง ๆ 
• พื�นที�สาํหรับปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�  เช่น  จดัหมู่  ลงทะเบียน  ซ่อมหนงัสือ 
• พื�นที�สาํหรับเกบ็วสัดุ อุปกรณ์ ประกอบการทาํงานของบรรณารักษ ์ เช่น  บตัร

หนงัสือต่าง ๆ เครื�องใชส้าํนกังาน  แบบพมิพต่์าง ๆ 
• อุปกรณ์เครื�องใชใ้นการทาํความสะอาดหอ้งสมุด 

7 
 

สถานที�สาํหรับสวสัดิการของผูใ้ชแ้ละเจา้หนา้ที�หอ้งสมุด  เช่น  หอ้งนํ�า  หอ้ง
รับประทานอาหาร 
พื�นที�ของหอ้งสมุดอาจแบ่งเป็นส่วนตามเกณฑที์�กาํหนดไว ้เพื�อเป็นแนวทาง ดงันี�  
o ที�รับ-จ่ายหนงัสือใหย้มื ร้อยละ  10.2  ของเนื�อที�ทั�งหมด 
o ที�เกบ็หนงัสือ  ร้อยละ  17.8   ของเนื�อที�ทั�งหมด 
o หอ้งอ่านหนงัสือ  ร้อยละ  49.2   ของเนื�อที�ทั�งหมด 
o ที�ทาํงานของเจา้หนา้ที� ร้อยละ    7.8   ของเนื�อที�ทั�งหมด 
o ที�จดักิจกรรมต่าง ๆ  ร้อยละ   10     ของเนื�อที�ทั�งหมด 
o หอ้งนํ�า  บนัได  ที�เกบ็ของ ร้อยละ     5     ของเนื�อที�ทั�งหมด 
o อื�น ๆ    ร้อยละ     4     ของเนื�อที�ทั�งหมด 

    ห้องสมุดควรมีความสวยงาม และสะดวกสบาย  ดงันี�  
    ความสวยงามของห้องสมุด  ประกอบดว้ย   
                    แบบอาคาร คาํนึงถึงการใชว้า่จะใชท้าํอะไรบา้ง  แลว้จึงคิดถึงทรวดทรง 

สี  เป็นเครื�องดึงดูดสายตาอยา่งหนึ�ง  ใชสี้ที�สวยงามเยน็ตาทาํใหรู้้สึกสบายใจ 
วสัดุที�ใชใ้นการก่อสร้าง   เช่น ซิเมนตบ์ลอ๊ก  หินอ่อนสีต่าง ๆ  กระจก กระเบื�องยาง 
ลายไม ้เพื�อความสวยงาม 

        การจดัวางครุภณัฑภ์ายในหอ้ง  เช่น  โตะ๊กลม  โตะ๊สี�เหลี�ยม  เกา้อี�ธรรมดา  เกา้อี�นวม 
          จดัใหเ้ป็นระเบียบ  ไม่เบื�อตา 

การตกแต่งต่าง ๆ เช่น  ผา้ม่าน ภาพเขียน ตน้ไม ้ดอกไม ้ โคมไฟ  โบราณวตัถุบางชิ�น   
                                จดัไวแ้ต่พองามไม่มากไป  จดัป้ายนิทรรศการ 

        ความสะอาด 
        ความเป็นระเบียบ 

 ความสะดวกสบายของผู้ใช้  ประกอบดว้ย  
พื�นที�สาํหรับนั�งอ่านเพียงพอ  ไม่เบียดเสียด ยดัเยยีดจนเกินไป 
เขา้ถึงชั�นหนงัสือได ้และสามารถเลือกหยบิหนงัสือที�ตอ้งการได ้
หอ้งอ่านหนงัสือมีแสงสวา่งเพียงพอ 
หอ้งอ่านหนงัสือมีอากาศถ่ายเทเสมอ 
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• เริ�มดาํเนินงาน  ดงันี�  
              (1)  สถานที�  การปรับปรุงสถานที�ตอ้งมีแบบแปลนที�บรรณารักษแ์ละสถาปนิก 

                                         ทาํงานร่วมกนั 
              (2)  ครุภณัฑ ์ไดแ้ก่  โตะ๊อ่านหนงัสือ  ชั�นวางหนงัสือ  เกา้อี�   โตะ๊ทาํงาน  ฯลฯ    
                     ออกแบบและดาํเนินการสร้าง 

                      (3)  เครื�องใชใ้นหอ้งสมุด  เช่น  เหลก็กั�นหนงัสือไม่ใหล้ม้  บตัรต่าง ๆ 
                      (4)  คดัเลือกและจดัหาทรัพยากรหอ้งสมุด อาทิ หนงัสือ  นิตยสาร  และ 
                                         โสตทศันวสัดุ  จดัทาํบญัชีไวใ้หเ้รียบร้อยวา่สิ�งใดที�จะตอ้งซื�อ  สิ�งใดที�ขอได ้
                      (5)  จดัซื�อหนงัสือ  จดัหมวดหมู่  ทาํรายการหนงัสือ  เตรียมหนงัสือใหบ้ริการ 
                      (6)  จดัหนงัสือเขา้ที�  หลงัจากไดจ้ดัครุภณัฑเ์ขา้ที�เรียบร้อยแลว้ 
 5.  ทาํพิธีเปิดหอ้งสมุด  เพื�อประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบโดยทั�วกนัและเป็นที�สนใจโดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานที�และที�ตั�งห้องสมุด 
 การจดัสถานที�สาํหรับหอ้งสมุดตอ้งคาํนึงถึงความจาํเป็นบางประการ อาทิ  พื�นที�เพยีงพอ สวยงาม 
และสะดวก สบาย มีบรรยากาศทนัสมยั สามารถประยุกต์ใชพ้ื�นที�ประโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์มี
ความทนทาน แขง็แรง และปลอดภยั  รวมทั�งรองรับการขยายตวัในอนาคต 

ห้องสมุดต้องมีพื�นที�เพยีงพอสําหรับใช้งาน  ดงันี�  
• สถานที�เกบ็และวางหนงัสือ  และวสัดุหอ้งสมุดอื�น ๆ ขึ�นอยูก่บันโยบายในการ

จดัเกบ็วา่จะแยกหนงัสืออะไรเป็นพิเศษ 
• พื�นที�อ่านหนงัสือ 
• พื�นที�สาํหรับบริการสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ 
• พื�นที�สาํหรับจดักิจกรรมต่าง ๆ 
• พื�นที�สาํหรับปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�  เช่น  จดัหมู่  ลงทะเบียน  ซ่อมหนงัสือ 
• พื�นที�สาํหรับเกบ็วสัดุ อุปกรณ์ ประกอบการทาํงานของบรรณารักษ ์ เช่น  บตัร

หนงัสือต่าง ๆ เครื�องใชส้าํนกังาน  แบบพมิพต่์าง ๆ 
• อุปกรณ์เครื�องใชใ้นการทาํความสะอาดหอ้งสมุด 
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สถานที�สาํหรับสวสัดิการของผูใ้ชแ้ละเจา้หนา้ที�หอ้งสมุด  เช่น  หอ้งนํ�า  หอ้ง
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พื�นที�ของหอ้งสมุดอาจแบ่งเป็นส่วนตามเกณฑที์�กาํหนดไว ้เพื�อเป็นแนวทาง ดงันี�  
o ที�รับ-จ่ายหนงัสือใหย้มื ร้อยละ  10.2  ของเนื�อที�ทั�งหมด 
o ที�เกบ็หนงัสือ  ร้อยละ  17.8   ของเนื�อที�ทั�งหมด 
o หอ้งอ่านหนงัสือ  ร้อยละ  49.2   ของเนื�อที�ทั�งหมด 
o ที�ทาํงานของเจา้หนา้ที� ร้อยละ    7.8   ของเนื�อที�ทั�งหมด 
o ที�จดักิจกรรมต่าง ๆ  ร้อยละ   10     ของเนื�อที�ทั�งหมด 
o หอ้งนํ�า  บนัได  ที�เกบ็ของ ร้อยละ     5     ของเนื�อที�ทั�งหมด 
o อื�น ๆ    ร้อยละ     4     ของเนื�อที�ทั�งหมด 

    ห้องสมุดควรมีความสวยงาม และสะดวกสบาย  ดงันี�  
    ความสวยงามของห้องสมุด  ประกอบดว้ย   
                    แบบอาคาร คาํนึงถึงการใชว้า่จะใชท้าํอะไรบา้ง  แลว้จึงคิดถึงทรวดทรง 

สี  เป็นเครื�องดึงดูดสายตาอยา่งหนึ�ง  ใชสี้ที�สวยงามเยน็ตาทาํใหรู้้สึกสบายใจ 
วสัดุที�ใชใ้นการก่อสร้าง   เช่น ซิเมนตบ์ลอ๊ก  หินอ่อนสีต่าง ๆ  กระจก กระเบื�องยาง 
ลายไม ้เพื�อความสวยงาม 

        การจดัวางครุภณัฑภ์ายในหอ้ง  เช่น  โตะ๊กลม  โตะ๊สี�เหลี�ยม  เกา้อี�ธรรมดา  เกา้อี�นวม 
          จดัใหเ้ป็นระเบียบ  ไม่เบื�อตา 

การตกแต่งต่าง ๆ เช่น  ผา้ม่าน ภาพเขียน ตน้ไม ้ดอกไม ้ โคมไฟ  โบราณวตัถุบางชิ�น   
                                จดัไวแ้ต่พองามไม่มากไป  จดัป้ายนิทรรศการ 
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• หอ้งอ่านหนงัสือปราศจากเสียงรบกวน 
• สะดวกในการติดต่อ  โตะ๊รับจ่ายหนงัสืออยูใ่นที�ที�จะเดินไปถึงไดง่้าย มีป้ายบอก 

ตามจุดต่าง ๆ ของหอ้งสมุด   
• ความสบายในการใชห้อ้งนํ�า หอ้งรับประทานอาหาร 

ห้องสมุดควรมีพื�นที�ใช้สอยตามประโยชน์และวตัถุประสงค์   
                          การจดัสถานที� จะกาํหนดวา่หน่วยงานไหนอยูต่รงไหนตอ้งคิดถึงความสัมพนัธ์กบัผูใ้ชแ้ละบริการ
และความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานต่อหน่วยงานภายในหอ้งสมุด คือ 

• ทางเขา้ออกหอ้งสมุด  ควรอยูใ่นที�ใกลถ้นนหรือทางเดิน  เป็นบริเวณที�คนเดินผา่นแลว้
แยกไปตามที�ต่าง ๆ แลว้แต่ขนาดของหอ้งสมุด  

• หอ้งอ่านหนงัสือ  ควรอยูใ่นที�ใกลท้างเขา้ถึงไดง่้าย  ใกลท้างเขา้ 
• ที�สาํหรับจดันิทรรศการควรอยูใ่นที�เห็นไดง่้าย  ตรงทางเขา้ 
• หอ้งนํ�าสาํหรับผูใ้ชห้อ้งสมุด  หอ้งนํ�าสาํหรับเจา้หนา้ที� สถานที�ตั�ง ความสะดวก 
• หอ้งทาํงานของเจา้หนา้ที� ควรมีทางเขา้เป็นพิเศษเพื�อใหไ้ปถึงหอ้งทาํงานไดส้ะดวก 

ไม่ตอ้งผา่นบริเวณที�ใหบ้ริการแก่ผูใ้ช ้ 
• เคาน์เตอร์รับ-จ่ายหนงัสือ ควรตั�งอยูใ่กลท้างเขา้ออกใหค้นติดต่อไปถึงไดส้ะดวก และ

เจา้หนา้ที�สามารถดูแลไดท้ั�วถึง   
• ที�อ่านวารสารและหนงัสือพิมพ ์ ควรอยูใ่กลท้างเขา้ออกเขา้ถึงไดง่้าย  ดูแลควบคุมง่าย 
• ชั�นหนงัสืออยูใ่นที�เห็นไดช้ดั 
• โตะ๊เจา้หนา้ที�บริการตอบคาํถามอยูใ่กลห้นงัสืออา้งอิงและเคาน์เตอร์รับ-จ่ายหนงัสือ 
• คอมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูล ควรอยูร่ะหวา่งหนงัสืออา้งอิงและหนงัสือทั�วไป และใกล้

บริเวณยมื-คืนทรัพยากรหอ้งสมุด  
• ป้ายหรือตูนิ้ทรรศการอยูใ่กลท้างเขา้ 
• หนงัสือสาํหรับเดก็อยูใ่กลท้างเขา้  ถา้หอ้งสมุดมี 2  ชั�นควรอยูช่ั�นล่าง 

 ห้องสมุดควรมีความทนทานและปลอดภยั   
         ความทนทาน  หมายถึง  วสัดุที�ใชใ้นการก่อสร้างควรเลือกวสัดุที�ทนทาน  ทนแดด ทนฝน 
ทนไฟ  ผูรั้บเหมา ผูอ้อกแบบหรือที�ปรึกษา ควรเป็นผูช้าํนาญงาน มีฝีมือประณีต ละเอียดรอบคอบซื�อตรง 
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ความปลอดภยั  หมายถึง ปลอดภยัจาก  ปลวก  มอด  ฝน  อคัคีภยั  มีทางหนีไฟ  เครื�องดบัเพลิงใน
หอ้งสมุด  กลอนประตู  หนา้ต่างแขง็แรง ปลอดภยัจากโจรผูร้้าย 
              ห้องสมุดควรคาํนึงถึงการขยายตัวในอนาคต 
                     หอ้งสมุดจะตอ้งขยายตวัเป็น 2  เท่า  เผื�อเวลา  20-25  ปี  การกั�นฝาหอ้งควรกั�นอยา่งลาํลอง
ไม่ใช่ทาํถาวรเพื�อจะไดข้ยายในเวลาต่อไป  หากเป็นการสร้างอาคาร  ควรกาํหนดเนื�อที� เตม็ที�  20-25  ปี
เสียก่อน  แลว้ค่อย ๆ สร้างทีละส่วนตามกาํลงัเงิน  ไปจนครบโครงการ  เลือกที�ตั�งใหมี้บริเวณกวา้งขวาง
พอจะขยายออกไปอีกได ้  

  
ภาพประกอบที� 1 การออกแบบ Library Floor Plan 

แหล่งที�มา http://library.nd.edu/architecture/about/1stFloor.shtml 

1. หอ้งอ่านหนงัสือ/หนงัสือทั�วไป 
2. ชั�นหนงัสือทั�วไป 
3. ชั�นหนงัสือ 
4. แผนที� & ลกูโลก 
5. หอ้งหนงัสืออา้งอิง 
6. หอ้งประชุม/กลุ่มยอ่ย 
7. หอ้งทาํงานบรรณารักษ ์
8. มุมถ่ายเอกสาร 
9. หอ้งสื�อโสตทศัน์  
10. โซฟา  

11. โซฟา 
12. หนงัสือใหม่ 
13. ข่าวสาร/นิทรรศการ                                 
14. หนงัสือพิมพ ์
15. มุมเดก็/เยาวชน 
16. บริการยมืคืน 
17. ชั�น DVD/CD-ROM  
18. หอ้งสื�อโสตทนัน์ ดูหนงั ฟังเพลง  
19. บริการคอมพิวเตอร์ 
20. บริการคอมพิวเตอร์ 
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ตวัอย่างการจดัทาํโครงการห้องสมุด 

ห้องสมุดระดบัอุดมศึกษา  : ห้องสมุดวทิยาลยัเซนต์หลุยส์  
นโยบาย 

1. สร้างศกัยภาพสู่ความเป็นสถาบนัอุดมศึกษาที�มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมการจดัการศึกษาที�มุ่งสร้างคุณค่าและศกัดิ� ศรีมนุษย ์
3. ส่งเสริมบริการวิชาการและร่วมมือกบัชุมชนดว้ยความรักและเอื�ออาทร 
4. ส่งเสริมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
5. ส่งเสริมการวิจยัและงานสร้างสรรคที์�เนน้การพฒันาองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพและศกัดิ� ศรี       

มนุษย ์
6. ส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายในระดบันานาชาติ 
7. สร้างระบบและกระบวนการบริหารที�เอื�ออาทร คล่องตวั และตรวจสอบได ้
8. สร้างกิจกรรมที�เพิ�มประสิทธิภาพในการหารายได ้
9. ส่งเสริมและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทยและนานาชาติ 
10. ส่งเสริมการดาํเนินชีวิตบนพื�นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญา 
วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์เชื�อมั�นในปรัชญา “เมตตากรุณาอยูที่�ใด พระเจา้สถิตที�นั�น” จะทาํใหบ้ณัฑิตที�สาํเร็จ
การศึกษามีคุณภาพ มีความรู้ และมีความชาํนาญในศาสตร์เฉพาะสาขา รวมทั�งรอบรู้ในศาสตร์อื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง สามารถประกอบวชิาชีพบนพื�นฐานความรักและเมตตาธรรม ส่งเสริมคุณค่าและศกัดิ� ศรีของ
มนุษย ์เป็นผูใ้ฝ่รู้รักการศึกษาคน้ควา้ และเป็นผูน้าํในการพฒันาตนเอง วิชาชีพ และสงัคมอยา่งต่อเนื�อง
เพื�อสร้างสรรคค์วามผาสุกและคุณภาพชีวติของประชาชนทั�วไป 

ปณธิาน 
วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์ตระหนกัถึงความสาํคญัในการปลูกฝังคุณธรรมใหก้บันกัศึกษา จึงมีคาํขวญัวา่ 
“ความรู้คู่ความดี” โดยมีปณิธานที�จะทาํใหผู้ส้าํเร็จการศึกษามีคุณธรรม 12 ประการของวิทยาลยั เพราะ
คุณธรรมเหล่านี�จะส่งผลใหผู้ส้าํเร็จการศึกษาทุกคนเป็นผูที้�เปี� ยมลน้ไปดว้ยความเมตตาต่อผูอื้�น มีความ
เอื�ออาทรต่อมนุษย ์มีคุณภาพชีวิตที�ดี และตอนสนองปรัชญา “เมตตากรุณาอยูที่�ใด พระเจา้สถิตที�นั�น” 
คุณธรรม 12 ประการที�วิทยาลยัตอ้งการจะปลูกฝังใหน้กัศึกษา ไดแ้ก่ ความซื�อตรง ความรักเพื�อนมนุษย ์
ความเมตตา กรุณา ความสละตน ความข่มใจ ความอดทน ความจริงใจ ความเพยีร ความมีจรรยาวชิาชีพ 
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วสัิยทศัน์ 
วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์เป็นสถาบนัการศึกษาที�มุ่งพฒันาความเป็นมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์ มีเมตตาธรรม ความ 
เอื�ออาทร และส่งเสริมศกัดิ� ศรีมนุษย ์มุ่งพฒันาองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพอยา่งต่อเนื�องสู่ระดบัชาติและ
นานาชาติ 

พนัธกจิ 
1.  จดัการศึกษาที�ยดึหลกัการสร้างความเป็นมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์  โดยเนน้การบูรณาการหลกัศาสนา และ   
     จริยธรรมเขา้ในสาระทางวิชาการ 
2.  ใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคมและเพื�อนมนุษยใ์นทุกช่วงวยัชีวิต 
3.  คน้ควา้วจิยัที�เนน้การพฒันาองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพและศกัดิ� ศรีมนุษย ์
4.  สร้างชุมชนที�มีความรักและเอื�ออาทร 
5.  มุ่งสร้างความเป็นสากลในการจดัการศึกษา และพฒันาเครือข่ายนานาชาติ 
6.  สร้างความเขา้ใจและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทยและนานาชาติ 
7.  มุ่งสร้างพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระเบียบการใช้ห้องสมุด 
ข้อ 1 ข้อปฏิบตัิสําหรับผู้ใช้ห้องสมุด 

1. โปรดแต่งกายสุภาพ 
2. หา้มนาํกระเป๋า ถุง ยา่ม เขา้ไปในหอ้งสมุด 
3. ตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัก่อนเขา้ใชห้อ้งสมุดทุกครั� ง 
4. ตอ้งสาํรวมกิริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผูอื้�น 
5. หา้มใชส้มุด หนงัสือ หรือสิ�งของวางจองที�นั�ง 
6. หา้มนาํอาหารและเครื�องดื�มเขา้มารับประทานในหอ้งสมุด 
7. การใชเ้ครื�องมือสื�อสารทุกชนิด จะตอ้งปฏิบติัตามที�หอ้งสมุดกาํหนดดงันี�  
8. เปิดเสียงใหเ้บาที�สุด หรือเปิดระบบสั�น 
9. วางเครื�องมือสื�อสารใหใ้กลที้�สุด เพื�อที�จะสามารถรับไดอ้ยา่ง รวดเร็ว 
10. เดินออกไปนอกหอ้งสมุดหากตอ้งสนทนานาน เนื�องจากจะเป็น การรบกวนผูอื้�น 
11. งดใชเ้ครื�องมือสื�อสารในขณะติดต่อกบัเจา้หนา้ที� ณ จุดบริการต่าง ๆ 
12. ไม่ฉีก ทาํลาย หรือกระทาํการใด ๆ ที�ทาํใหสิ้�งพิมพห์รือทรัพยสิ์นของหอ้งสมุดชาํรุดเสียหาย 
13. ไม่นาํทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดออกไปภายนอกหอ้งสมุด โดยมิไดย้มืตามระเบียบ 

การยมื ผูจ้งใจฝ่าฝืนจะไดรั้บการลงโทษตามระเบียบ 
14. ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจสิ�งของที�จะนาํออกจากหอ้งสมุดทุกครั� ง 
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ตวัอย่างการจดัทาํโครงการห้องสมุด 

ห้องสมุดระดบัอุดมศึกษา  : ห้องสมุดวทิยาลยัเซนต์หลุยส์  
นโยบาย 

1. สร้างศกัยภาพสู่ความเป็นสถาบนัอุดมศึกษาที�มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมการจดัการศึกษาที�มุ่งสร้างคุณค่าและศกัดิ� ศรีมนุษย ์
3. ส่งเสริมบริการวิชาการและร่วมมือกบัชุมชนดว้ยความรักและเอื�ออาทร 
4. ส่งเสริมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
5. ส่งเสริมการวิจยัและงานสร้างสรรคที์�เนน้การพฒันาองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพและศกัดิ� ศรี       

มนุษย ์
6. ส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายในระดบันานาชาติ 
7. สร้างระบบและกระบวนการบริหารที�เอื�ออาทร คล่องตวั และตรวจสอบได ้
8. สร้างกิจกรรมที�เพิ�มประสิทธิภาพในการหารายได ้
9. ส่งเสริมและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทยและนานาชาติ 
10. ส่งเสริมการดาํเนินชีวิตบนพื�นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญา 
วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์เชื�อมั�นในปรัชญา “เมตตากรุณาอยูที่�ใด พระเจา้สถิตที�นั�น” จะทาํใหบ้ณัฑิตที�สาํเร็จ
การศึกษามีคุณภาพ มีความรู้ และมีความชาํนาญในศาสตร์เฉพาะสาขา รวมทั�งรอบรู้ในศาสตร์อื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง สามารถประกอบวชิาชีพบนพื�นฐานความรักและเมตตาธรรม ส่งเสริมคุณค่าและศกัดิ� ศรีของ
มนุษย ์เป็นผูใ้ฝ่รู้รักการศึกษาคน้ควา้ และเป็นผูน้าํในการพฒันาตนเอง วิชาชีพ และสงัคมอยา่งต่อเนื�อง
เพื�อสร้างสรรคค์วามผาสุกและคุณภาพชีวติของประชาชนทั�วไป 

ปณธิาน 
วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์ตระหนกัถึงความสาํคญัในการปลูกฝังคุณธรรมใหก้บันกัศึกษา จึงมีคาํขวญัวา่ 
“ความรู้คู่ความดี” โดยมีปณิธานที�จะทาํใหผู้ส้าํเร็จการศึกษามีคุณธรรม 12 ประการของวิทยาลยั เพราะ
คุณธรรมเหล่านี�จะส่งผลใหผู้ส้าํเร็จการศึกษาทุกคนเป็นผูที้�เปี� ยมลน้ไปดว้ยความเมตตาต่อผูอื้�น มีความ
เอื�ออาทรต่อมนุษย ์มีคุณภาพชีวิตที�ดี และตอนสนองปรัชญา “เมตตากรุณาอยูที่�ใด พระเจา้สถิตที�นั�น” 
คุณธรรม 12 ประการที�วิทยาลยัตอ้งการจะปลูกฝังใหน้กัศึกษา ไดแ้ก่ ความซื�อตรง ความรักเพื�อนมนุษย ์
ความเมตตา กรุณา ความสละตน ความข่มใจ ความอดทน ความจริงใจ ความเพยีร ความมีจรรยาวชิาชีพ 
ความนอบนอ้มสุภาพ ความมีวาจาดี และความสะอาดกายใจ 
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วสัิยทศัน์ 
วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์เป็นสถาบนัการศึกษาที�มุ่งพฒันาความเป็นมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์ มีเมตตาธรรม ความ 
เอื�ออาทร และส่งเสริมศกัดิ� ศรีมนุษย ์มุ่งพฒันาองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพอยา่งต่อเนื�องสู่ระดบัชาติและ
นานาชาติ 

พนัธกจิ 
1.  จดัการศึกษาที�ยดึหลกัการสร้างความเป็นมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์  โดยเนน้การบูรณาการหลกัศาสนา และ   
     จริยธรรมเขา้ในสาระทางวิชาการ 
2.  ใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคมและเพื�อนมนุษยใ์นทุกช่วงวยัชีวิต 
3.  คน้ควา้วจิยัที�เนน้การพฒันาองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพและศกัดิ� ศรีมนุษย ์
4.  สร้างชุมชนที�มีความรักและเอื�ออาทร 
5.  มุ่งสร้างความเป็นสากลในการจดัการศึกษา และพฒันาเครือข่ายนานาชาติ 
6.  สร้างความเขา้ใจและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทยและนานาชาติ 
7.  มุ่งสร้างพฤติกรรมการดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ระเบียบการใช้ห้องสมุด 
ข้อ 1 ข้อปฏิบตัิสําหรับผู้ใช้ห้องสมุด 

1. โปรดแต่งกายสุภาพ 
2. หา้มนาํกระเป๋า ถุง ยา่ม เขา้ไปในหอ้งสมุด 
3. ตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัก่อนเขา้ใชห้อ้งสมุดทุกครั� ง 
4. ตอ้งสาํรวมกิริยาวาจา ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผูอื้�น 
5. หา้มใชส้มุด หนงัสือ หรือสิ�งของวางจองที�นั�ง 
6. หา้มนาํอาหารและเครื�องดื�มเขา้มารับประทานในหอ้งสมุด 
7. การใชเ้ครื�องมือสื�อสารทุกชนิด จะตอ้งปฏิบติัตามที�หอ้งสมุดกาํหนดดงันี�  
8. เปิดเสียงใหเ้บาที�สุด หรือเปิดระบบสั�น 
9. วางเครื�องมือสื�อสารใหใ้กลที้�สุด เพื�อที�จะสามารถรับไดอ้ยา่ง รวดเร็ว 
10. เดินออกไปนอกหอ้งสมุดหากตอ้งสนทนานาน เนื�องจากจะเป็น การรบกวนผูอื้�น 
11. งดใชเ้ครื�องมือสื�อสารในขณะติดต่อกบัเจา้หนา้ที� ณ จุดบริการต่าง ๆ 
12. ไม่ฉีก ทาํลาย หรือกระทาํการใด ๆ ที�ทาํใหสิ้�งพิมพห์รือทรัพยสิ์นของหอ้งสมุดชาํรุดเสียหาย 
13. ไม่นาํทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดออกไปภายนอกหอ้งสมุด โดยมิไดย้มืตามระเบียบ 

การยมื ผูจ้งใจฝ่าฝืนจะไดรั้บการลงโทษตามระเบียบ 
14. ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจสิ�งของที�จะนาํออกจากหอ้งสมุดทุกครั� ง 
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ข้อ 2 การดําเนินการต่อผู้ละเมิดข้อปฏบิัต ิ
1. ตกัเตือน 
2. เมื�อไดรั้บการตกัเตือนแลว้ยงัไม่ปฏิบติัตามระเบียบจะถกูเชิญใหอ้อกนอกหอ้งสมุด 
3. ผูใ้ชที้�ฉีก ทาํลาย หรือกระทาํการใด ๆ ที�ทาํใหสิ้�งพิมพห์รือทรัพยสิ์นของหอ้งสมุดชาํรุดเสียหาย 

จะถูกดาํเนินการดงันี�   
o ปรับ 3 เท่าของราคาหนงัสือ และ ตดัสิทธิ� การใชบ้ริการ 1 ภาคการศึกษา ในกรณีที�เป็น

สมาชิกหอ้งสมุด หรือตดัสิทธิ� การใชบ้ริการหอ้งสมุดตลอดไปในกรณีเป็น
บุคคลภายนอก และแจง้คณะ สาํนกั สถาบนั และ / หรือหน่วยงานตน้สงักดั เพื�อ
ดาํเนินการทางวินยัต่อไป 

4. ผูใ้ชที้�นาํทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดออกไปภายนอกหอ้งสมุด โดยมิไดย้มืตามระเบียบ
การยมื (ลกัทรัพย)์ จะถูกดาํเนินการดงันี�   

o ปรับ 10 เท่าของราคาหนงัสือ ตดัสิทธิ� การใชบ้ริการ 1 ภาคการศึกษา ในกรณีที�เป็น
สมาชิกหอ้งสมุด หรือตดัสิทธิ� การใชบ้ริการหอ้งสมุดตลอดไปในกรณีเป็น
บุคคลภายนอก และ แจง้คณะ สาํนกั สถาบนั และ / หรือหน่วยงานตน้สงักดั เพื�อ
ดาํเนินการทางวินยัต่อไป  

ห้องสมุดโรงเรียน : ห้องสมุดโรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั 

วสัิยทศัน์ ศูนยก์ลางความรู้ ควบคู่เทคโนโลย ีมุ่งใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม 

พนัธกจิ      มุ่งจดัหา จดัระบบจดัเกบ็และการใหบ้ริการเพื�อสนบัสนุนการเรียนการสอน การศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง  เพื�อความเป็นเลิศทางวิชาการและการมุ่งพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยการจดัการศึกษาที�มีประสิทธิภาพ 

บทบาทหน้าที� 
หอ้งสมุดโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั  มีหนา้ที�หลกัดงัต่อไปนี�  
1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2. การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
3. การใหบ้ริการดา้นวิชาการแก่ครูและนกัเรียน  และบุคลากรภายนอก 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้  ทั�งในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตรและการศึกษาตลอดชีวิต 
5. จดัหาสารสนเทศใหมี้ปริมาณที�เพียงพอต่อความตอ้งการและมีคุณภาพ 
6. พฒันาคุณภาพของหอ้งสมุดใหท้นัต่อความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. ส่งเสรมการเขา้ถึงขอ้มูลทั�งภายในและภายนอกหอ้งสมุด 
8. ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถทนัต่อความกา้วหนา้ของโลก 
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แผนผงัการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 

 
เวลาทาํการ 

เปิดทาํการ วนัจนัทร์-วนัศุกร์  เปิดบริการเวลา 07.00 - 18.00 น. 
วนัเสาร์ เปิดทาํการเวลา 07.00 - 14.00 น. (เฉพาะวนัที�เปิดสอนเสริมวนัเสาร์) 
ผูมี้สิทธิเขา้ใชห้อ้งสมุด ครู-อาจารย ์นกัเรียนปัจจุบนั ศิษยเ์ก่า และผูป้กครองนกัเรียน 

ระเบียบการยมื-คนื 
1. หนงัสือ วิดีทศัน์ และเทปบนัทึกเสียงครู-อาจารย ์ยมื 10 เล่ม/สปัดาห์ 
2. นกัเรียนมธัยมปลาย ยมื 5 เล่ม/สปัดาห์ 
3. นกัเรียนมธัยมตน้ ยมื 5 เล่ม/สปัดาห์  
4. หนงัสือส่งคืนชา้กวา่กาํหนด ปรับวนัละ 1 บาท/เล่ม  
5. วิดีทศัน์ส่งคืนชา้กวา่กาํหนด ปรับวนัละ 2 บาท/มว้น  
6. หนงัสือสูญหายหรือชาํรุด ตอ้งชดใชต้ามราคาที�หอ้งสมุดกาํหนด 
7. วิดีทศัน์หาย ตอ้งชดใชเ้ป็นเงินค่าปรับจาํนวน 200 บาท/มว้น  
8. นกัเรียนที�ไม่คืนหนงัสือก่อนสิ�นภาคเรียน จะงดแจง้ผลการสอบ 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด  
1. นกัเรียนตอ้งแต่งกายเครื�องแบบนกัเรียน หรือแต่งกายสุภาพ 
2. ไม่นาํถุง กระเป๋า แฟ้มเขา้หอ้งสมุด ใหฝ้ากในตูเ้กบ็ของหนา้หอ้งสมุด  
3. ไม่นาํอาหารและเครื�องดื�มเขา้มาในหอ้งสมุด 
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ข้อ 2 การดําเนินการต่อผู้ละเมิดข้อปฏบิัต ิ
1. ตกัเตือน 
2. เมื�อไดรั้บการตกัเตือนแลว้ยงัไม่ปฏิบติัตามระเบียบจะถกูเชิญใหอ้อกนอกหอ้งสมุด 
3. ผูใ้ชที้�ฉีก ทาํลาย หรือกระทาํการใด ๆ ที�ทาํใหสิ้�งพิมพห์รือทรัพยสิ์นของหอ้งสมุดชาํรุดเสียหาย 

จะถูกดาํเนินการดงันี�   
o ปรับ 3 เท่าของราคาหนงัสือ และ ตดัสิทธิ� การใชบ้ริการ 1 ภาคการศึกษา ในกรณีที�เป็น

สมาชิกหอ้งสมุด หรือตดัสิทธิ� การใชบ้ริการหอ้งสมุดตลอดไปในกรณีเป็น
บุคคลภายนอก และแจง้คณะ สาํนกั สถาบนั และ / หรือหน่วยงานตน้สงักดั เพื�อ
ดาํเนินการทางวินยัต่อไป 

4. ผูใ้ชที้�นาํทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุดออกไปภายนอกหอ้งสมุด โดยมิไดย้มืตามระเบียบ
การยมื (ลกัทรัพย)์ จะถูกดาํเนินการดงันี�   

o ปรับ 10 เท่าของราคาหนงัสือ ตดัสิทธิ� การใชบ้ริการ 1 ภาคการศึกษา ในกรณีที�เป็น
สมาชิกหอ้งสมุด หรือตดัสิทธิ� การใชบ้ริการหอ้งสมุดตลอดไปในกรณีเป็น
บุคคลภายนอก และ แจง้คณะ สาํนกั สถาบนั และ / หรือหน่วยงานตน้สงักดั เพื�อ
ดาํเนินการทางวินยัต่อไป  

ห้องสมุดโรงเรียน : ห้องสมุดโรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั 

วสัิยทศัน์ ศูนยก์ลางความรู้ ควบคู่เทคโนโลย ีมุ่งใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม 

พนัธกจิ      มุ่งจดัหา จดัระบบจดัเกบ็และการใหบ้ริการเพื�อสนบัสนุนการเรียนการสอน การศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง  เพื�อความเป็นเลิศทางวิชาการและการมุ่งพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยการจดัการศึกษาที�มีประสิทธิภาพ 

บทบาทหน้าที� 
หอ้งสมุดโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั  มีหนา้ที�หลกัดงัต่อไปนี�  
1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2. การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
3. การใหบ้ริการดา้นวิชาการแก่ครูและนกัเรียน  และบุคลากรภายนอก 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้  ทั�งในหลกัสูตรและนอกหลกัสูตรและการศึกษาตลอดชีวิต 
5. จดัหาสารสนเทศใหมี้ปริมาณที�เพียงพอต่อความตอ้งการและมีคุณภาพ 
6. พฒันาคุณภาพของหอ้งสมุดใหท้นัต่อความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. ส่งเสรมการเขา้ถึงขอ้มูลทั�งภายในและภายนอกหอ้งสมุด 
8. ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถทนัต่อความกา้วหนา้ของโลก 
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แผนผงัการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 

 
เวลาทาํการ 

เปิดทาํการ วนัจนัทร์-วนัศุกร์  เปิดบริการเวลา 07.00 - 18.00 น. 
วนัเสาร์ เปิดทาํการเวลา 07.00 - 14.00 น. (เฉพาะวนัที�เปิดสอนเสริมวนัเสาร์) 
ผูมี้สิทธิเขา้ใชห้อ้งสมุด ครู-อาจารย ์นกัเรียนปัจจุบนั ศิษยเ์ก่า และผูป้กครองนกัเรียน 

ระเบียบการยมื-คนื 
1. หนงัสือ วิดีทศัน์ และเทปบนัทึกเสียงครู-อาจารย ์ยมื 10 เล่ม/สปัดาห์ 
2. นกัเรียนมธัยมปลาย ยมื 5 เล่ม/สปัดาห์ 
3. นกัเรียนมธัยมตน้ ยมื 5 เล่ม/สปัดาห์  
4. หนงัสือส่งคืนชา้กวา่กาํหนด ปรับวนัละ 1 บาท/เล่ม  
5. วิดีทศัน์ส่งคืนชา้กวา่กาํหนด ปรับวนัละ 2 บาท/มว้น  
6. หนงัสือสูญหายหรือชาํรุด ตอ้งชดใชต้ามราคาที�หอ้งสมุดกาํหนด 
7. วิดีทศัน์หาย ตอ้งชดใชเ้ป็นเงินค่าปรับจาํนวน 200 บาท/มว้น  
8. นกัเรียนที�ไม่คืนหนงัสือก่อนสิ�นภาคเรียน จะงดแจง้ผลการสอบ 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด  
1. นกัเรียนตอ้งแต่งกายเครื�องแบบนกัเรียน หรือแต่งกายสุภาพ 
2. ไม่นาํถุง กระเป๋า แฟ้มเขา้หอ้งสมุด ใหฝ้ากในตูเ้กบ็ของหนา้หอ้งสมุด  
3. ไม่นาํอาหารและเครื�องดื�มเขา้มาในหอ้งสมุด 
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4. หนงัสืออ่านเสร็จแลว้ นาํไปเกบ็ที�รถเขน็ที�จดัไว ้ 
5. วารสารและหนงัสือพิมพอ่์านแลว้เกบ็เขา้ที�ใหเ้รียบร้อย 
6. ใชว้สัดุสิ�งพิมพด์ว้ยความระมดัระวงั ไม่ตดั ฉีก ทาํลาย 
7. ไม่เล่นหรือส่งเสียงดงัในหอ้งสมุด 
8. ไม่คุยโทรศพัทใ์นหอ้งสมุด 
9. ใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจหนงัสือหรือสิ�งของทุกครั� งที�ออกจากหอ้งสมุด 

ห้องสมุดประชาชน : ห้องสมุดประชาชนอาํเภอบ้านหมี� จังหวดัลพบุรี 
   หอ้งสมุดประชาชนอาํเภอบา้นหมี�  มีนโยบาย ดงันี�   
   1.  เป็นแหล่งเรียนรู้ที�ทนัสมยัและใหบ้ริการอยา่งทั�วถึง 
   2.  มีการพฒันาการใหบ้ริการอยา่งมีระบบและอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการที�มีประสิทธิภาพ 
   3.  มีการพฒันาบุคลากรของหอ้งสมุดใหมี้ความรู้ความสามารถเหมาะสาํหรับการบริการ 

ห้องสมุดประชาชน : ห้องสมุดประชาชนอาํเภอมัญจาครีี  

 นโยบายหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอมญัจาคีรี ปี 2554 

       1.  การส่งเสริมการอ่าน 

                 1.1      พฒันาระดบัความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดร้ะดบัอ่าน
คล่อง  เขียนคล่อง  และอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พื�นฐาน  โดยผา่นกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนที�มี
ประสิทธิภาพ 
                 1.2      พฒันาคนไทยใหมี้นิสยัรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ โดยปลูกฝังและสร้างเจตคติใหเ้ห็น
คุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน ประชาสมัพนัธ์ส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมและกาํหนดมาตรการจูงใจ
เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
                 1.3      ส่งเสริมใหมี้การสร้างบรรยากาศ และสิ�งแวดลอ้มที�เอื�อต่อการอ่าน ใหเ้กิดขึ�นใน
สงัคมไทย โดยสนบัสนุนการพฒันาแหล่งการอ่านใหเ้กิดขึ�นอยา่งกวา้งขวาง และหลากหลายรวมทั�งมี
ความพร้อมในดา้นสื�ออุปกรณ์ที�สนบัสนุนการอ่าน และจดักิจกรรม 
                  1.4      ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านโดยจดัใหมี้อาสาสมคัร
ส่งเสริมการอ่านในทุกตาํบล 
       2.  ห้องสมุดประชาชนมีชีวติ 

                 2.1      มุ่งเนน้พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 

                 2.2      จดับริการใหก้บัประชาชนอยา่งครอบคลุมและทั�วถึง โดยเนน้การระดมทรัพยากรและ
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการดาํเนินงาน 
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                 2.3      จดัทาํโครงการพื�นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเพื�อเชื�อมโยงกบั
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สาํหรับใหบ้ริการในหอ้งสมุดประชาชน 

                  2.4      จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที�หลากหลายทั�งภายในและภายนอกหอ้งสมุด
เพื�อปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน และพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ดว้ยตนเองของประชาชน 
                  2.5      จดัหน่วยบริการเคลื�อนที�พร้อมอุปกรณ์เพื�อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แก่
ประชาชนในพื�นที�ต่าง ๆ 
                  2.6      พฒันาศกัยภาพบุคลากร ที�รับผดิชอบการบริการของหอ้งสมุดประชาชนใหมี้
ความรู้   ความสามารถในการใหบ้ริการสนบัสนุนการดาํเนินงานหอ้งสมุด 3 ดี 
                   2.7      แสวงหาภาคีเครือข่ายเพื�อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการดาํเนินงาน
หอ้งสมุดประชาชน 
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4. หนงัสืออ่านเสร็จแลว้ นาํไปเกบ็ที�รถเขน็ที�จดัไว ้ 
5. วารสารและหนงัสือพิมพอ่์านแลว้เกบ็เขา้ที�ใหเ้รียบร้อย 
6. ใชว้สัดุสิ�งพิมพด์ว้ยความระมดัระวงั ไม่ตดั ฉีก ทาํลาย 
7. ไม่เล่นหรือส่งเสียงดงัในหอ้งสมุด 
8. ไม่คุยโทรศพัทใ์นหอ้งสมุด 
9. ใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจหนงัสือหรือสิ�งของทุกครั� งที�ออกจากหอ้งสมุด 

ห้องสมุดประชาชน : ห้องสมุดประชาชนอาํเภอบ้านหมี� จังหวดัลพบุรี 
   หอ้งสมุดประชาชนอาํเภอบา้นหมี�  มีนโยบาย ดงันี�   
   1.  เป็นแหล่งเรียนรู้ที�ทนัสมยัและใหบ้ริการอยา่งทั�วถึง 
   2.  มีการพฒันาการใหบ้ริการอยา่งมีระบบและอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการที�มีประสิทธิภาพ 
   3.  มีการพฒันาบุคลากรของหอ้งสมุดใหมี้ความรู้ความสามารถเหมาะสาํหรับการบริการ 

ห้องสมุดประชาชน : ห้องสมุดประชาชนอาํเภอมัญจาครีี  

 นโยบายหอ้งสมุดประชาชนอาํเภอมญัจาคีรี ปี 2554 

       1.  การส่งเสริมการอ่าน 

                 1.1      พฒันาระดบัความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดร้ะดบัอ่าน
คล่อง  เขียนคล่อง  และอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พื�นฐาน  โดยผา่นกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนที�มี
ประสิทธิภาพ 
                 1.2      พฒันาคนไทยใหมี้นิสยัรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ โดยปลูกฝังและสร้างเจตคติใหเ้ห็น
คุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน ประชาสมัพนัธ์ส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมและกาํหนดมาตรการจูงใจ
เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
                 1.3      ส่งเสริมใหมี้การสร้างบรรยากาศ และสิ�งแวดลอ้มที�เอื�อต่อการอ่าน ใหเ้กิดขึ�นใน
สงัคมไทย โดยสนบัสนุนการพฒันาแหล่งการอ่านใหเ้กิดขึ�นอยา่งกวา้งขวาง และหลากหลายรวมทั�งมี
ความพร้อมในดา้นสื�ออุปกรณ์ที�สนบัสนุนการอ่าน และจดักิจกรรม 
                  1.4      ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านโดยจดัใหมี้อาสาสมคัร
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ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการดาํเนินงาน 
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                 2.3      จดัทาํโครงการพื�นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเพื�อเชื�อมโยงกบั
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สาํหรับใหบ้ริการในหอ้งสมุดประชาชน 

                  2.4      จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที�หลากหลายทั�งภายในและภายนอกหอ้งสมุด
เพื�อปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน และพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ดว้ยตนเองของประชาชน 
                  2.5      จดัหน่วยบริการเคลื�อนที�พร้อมอุปกรณ์เพื�อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แก่
ประชาชนในพื�นที�ต่าง ๆ 
                  2.6      พฒันาศกัยภาพบุคลากร ที�รับผดิชอบการบริการของหอ้งสมุดประชาชนใหมี้
ความรู้   ความสามารถในการใหบ้ริการสนบัสนุนการดาํเนินงานหอ้งสมุด 3 ดี 
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หอ้งสมุดประชาชน 
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ตัวอย่างการเขยีนโครงการจัดตั�งห้องสมุด 

1.  ชื�อโครงการ  ตอ้งมีความชดัเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง และสื�อความหมายไดช้ดัเจน เช่น 

• โครงการจดัตั�งหอ้งสมุด 
• โครงการปรับปรุงอาคารหอ้งสมุด 
• โครงการจดัหาหนงัสือเพื�อใหบ้ริการ  เป็นตน้ 

2.  หลกัการและเหตุผล  

อธิบายถึงปัญหา ความสาํคญั ความจาํเป็นที�ตอ้งจดัทาํโครงการ โดยตอ้งยดึแนวทาง ทฤษฎี 
นโยบาย ตลอดจนความตอ้งการในการจดัตั�งหอ้งสมุด เพื�อเป็นการแสดงขอ้มูลที�มีนํ� าหนกัน่าเชื�อถือ และ
ใหค้วามสาํคญัของสถานการณ์ที�เกิดขึ�น โดยอา้งอิงแหล่งที�มาของขอ้มูล 

3. วตัถุประสงค์   

เป็นการแสดงเจตจาํนงในการดาํเนินงาน แสดงใหเ้ห็นถึงผลที�ตอ้งการไวอ้ยา่งกวา้งๆ  อาจจะมี
วตัถุประสงคห์ลกั วตัถุประสงคร์อง หรือวตัถุประสงคท์ั�วไป และวตัถุประสงคเ์ฉพาะกไ็ด ้ ในการเขียน
วตัถุประสงค ์ควรคาํนึงถึงสิ�งต่อไปนี�   

• ใชค้าํกริยาที�แสดงถึงความตั�งใจ เช่น เพื�อส่งเสริม... เพื�อปรับปรุง.... เพื�อเผยแพร่... เป็นตน้ 
• ระบุผลผลิต (Output) ผลลพัธ์ (Outcome) ที�ตอ้งการใหเ้กิดขึ�นในวตัถุประสงคห์นึ�งขอ้  
• กาํหนดเกณฑม์าตรฐานของความสาํเร็จที�วดัไดใ้นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
• กาํหนดช่วงเวลา พื�นที� หรือกลุ่มเป้าหมาย 
• การเขียนวตัถุประสงคข์องโครงการตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นมาและความสาํคญัของ

ปัญหา ตลอดจนสอดคลอ้งกบัแผนงานหลกัของหน่วยงานดว้ย  

4. เป้าหมาย   

ระบุถึงผลลพัธ์สุดทา้ยของการดาํเนินงานโครงการ ระบุสิ�งที�ตอ้งการทาํอยา่งชดัเจน และระบุ
เวลาที�ตอ้งการจะดาํเนินงานใหส้าํเร็จ 

5. วธีิดําเนินการ   

รายละเอียดในการดาํเนินการ การปฏิบติั อาจแยกเป็นกิจกรรมยอ่ย ๆ แสดงวิธีการดาํเนินการ 
เป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้  รวมทั�งกรอบเวลาในการดาํเนินการ อาจใชแ้ผนผงัคุม
กาํหนดงานของแกนท ์(Gantt Chart) เป็นตน้  
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6. ผู้รับผดิชอบ   
การแบ่งมอบความรับผดิชอบในการดาํเนินงาน วา่จะเป็น ใคร หรือหน่วยงานใด มีขอบเขตความ

รับผดิชอบอยา่งไร และเพื�อประโยชน์ของการติดต่อประสานในแต่ละส่วน แต่ละกิจกรรม 

7. งบประมาณ  

ประมาณการคา่ใชจ่้ายของการดาํเนินงานทุกกิจกรรม โดยแจกแจงรายละเอียดเป็นหมวดหมู่ เช่น 
หมวดค่าครุภณัฑ ์หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าก่อสร้าง เป็นตน้ การแจกแจงงบประมาณเป็นหมวดหมู่จะ
ง่ายต่อการตรวจสอบความเป็นไปได ้และความเหมาะสม ควรระบุแหล่งการเงินวา่มาจากที�ใด โดยเฉพาะ
หน่วยงานราชการ ควรตอ้งปรึกษา ขอคาํแนะนาํจากแผนกการเงิน การคลงั ของหน่วยงาน 

8. สถานที�   
กาํหนดชดัเจนวา่จะดาํเนินการ ณ สถานที�แห่งใด เริ�มตั�งแต่การกาํหนดสถานที�ก่อสร้าง และทาํ

การสาํรวจสถานที� 

9, ระยะเวลา    
ระบุระยะเวลาเริ�มตน้และสิ�นสุดงานโครงการ ตามแผนผงักาํหนดงานที�ไดว้างไว ้

10. ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ   

เมื�อการดาํเนินโครงการเป็นไปตามแผนขั�นตอน จนสาํเร็จโครงการ จะไดป้ระโยชนใ์ดบา้ง และ
ใครที�จะไดรั้บประโยชน์จากโครงการบา้ง ทั�งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

11, การประเมินผล   
แสดงรายละเอียดวา่จะมีการควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการ อยา่งไร วิธีการ ระยะเวลา 

และเครื�องมือในการประเมินผล รวมทั�งดชันีชี�วดัความสาํเร็จของโครงการ 
 การเขียนโครงการเป็นเรื�องสาํคญั ผูเ้ขียนโครงการตอ้งมีความเขา้ใจ ความรู้ ขอ้มูลของหน่วยงาน 
และความรู้ดา้นบรรณารักษ ์ รวมทั�งเครือข่ายและความสามารถในการติดต่อประสานอยา่งดียิ�ง ซึ�งจะช่วย
ใหก้ารเขียนโครงการเขา้ใจง่าย ปฏิบติัไดเ้ป็นรูปธรรม และ มีความชดัเจนในการดาํเนินงาน  
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6. ผู้รับผดิชอบ   
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การสาํรวจสถานที� 

9, ระยะเวลา    
ระบุระยะเวลาเริ�มตน้และสิ�นสุดงานโครงการ ตามแผนผงักาํหนดงานที�ไดว้างไว ้
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11, การประเมินผล   
แสดงรายละเอียดวา่จะมีการควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการ อยา่งไร วิธีการ ระยะเวลา 

และเครื�องมือในการประเมินผล รวมทั�งดชันีชี�วดัความสาํเร็จของโครงการ 
 การเขียนโครงการเป็นเรื�องสาํคญั ผูเ้ขียนโครงการตอ้งมีความเขา้ใจ ความรู้ ขอ้มูลของหน่วยงาน 
และความรู้ดา้นบรรณารักษ ์ รวมทั�งเครือข่ายและความสามารถในการติดต่อประสานอยา่งดียิ�ง ซึ�งจะช่วย
ใหก้ารเขียนโครงการเขา้ใจง่าย ปฏิบติัไดเ้ป็นรูปธรรม และ มีความชดัเจนในการดาํเนินงาน  
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ตัวอย่างการเขยีนโครงการห้องสมุด 
ความร่วมมือระหว่างตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ” 

ในการจัดทาํ  “ห้องสมุดเสริมปัญญา” 

1.  ที�มา 

สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี ไดรั้บอนุญาตเป็นทางราชการใหก่้อตั�งไดเ้มื�อวนัที� 11 ตุลาคม 2497  ในระยะแรกไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านเจา้คุณญาณวโรดม และ ม.จ.ชชัชวลิต เกษมสนัต ์ ในการใชตึ้กวรทยักญัญา ของวดั
บวรนิเวศวหิาร เป็นที�ตั�งสาํนกังานสมาคมฯ  ต่อมาสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ�พระบรมราชินีนาถ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ รับสมาคมฯ ใหอ้ยูใ่นพระอุปถมัภข์องสมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสิรินทร (พระอิสริยา
ยศขณะนั�น)  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ รับไวใ้นพระ
ราชูปถมัภ ์ เมื�อวนัที� 2 กนัยายน 2519  มีที�ทาํการอยูที่�ถนนวภิาวดีรังสิต  ซึ�งเป็นอาคารเช่ามีกาํหนด 30 ปี  
ปัจจุบนัไดย้า้ยสาํนกังานมาอยู ่ณ อาคารเลขที� 1346 ถ.อาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั�น บางกะปิ กทม. 10240  
เป็นอาคารขนาด 4 ชั�น  มีพื�นที� 99 ตารางวา   ภายในอาคารมีพื�นที�ใชส้อยประมาณ 400 ตรม.  ต่อมาในปี 
2547 สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ไดจ้ดัซื�อบา้นพร้อมที�ดิน  ขนาด 2 ชั�น มีพื�นที� 87 ตารางวา  ซึ�ง
อยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ   

การดาํเนินงานของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  โดยคณะกรรมการบริหาร 25 คน ซึ�งมา
จากการเลือกตั�งของสมาชิกสมาคมหอ้งสมุดฯ ทั�วประเทศ  มีวาระคราวละ 2 ปี  มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารทุกเดือน  เพื�อกาํหนดกิจกรรมของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  โดยนายก
สมาคมฯ  หรืออุปนายก เป็นประธานการประชุมทุกครั� ง 

1.1 ปัจจัยภายใน 
1.1.1 พนัธกจิของสมาคม 

สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไดท้าํหนา้ที�เพื�อส่งเสริมความสามคัคีและเพื�อสงเคราะห์ซึ�ง
กนัและกนัในระหวา่งสมาชิก   ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ   ส่งเสริมสถาบนัหอ้งสมุดทั�ว
ประเทศเพื�อใหเ้จริญวฒันาถาวรยิ�งขึ�น   การแลกเปลี�ยนความรู้ กบัสมาคมหอ้งสมุดอื�น ๆ ทั�งใน 
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และนอกประเทศ   รักษาผลประโยชน์ของบรรณารักษแ์ละส่งเสริมฐานะของบรรณารักษเ์ป็นที�มั�นคงเป็น
แหล่งกลางสาํหรับรับการสนบัสนุนจากบุคคลหรือองคก์ารใดๆ เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคส่์วนใหญ่ 

ของสมาคม ใหค้วามคิดเห็นในการจดัหอ้งสมุดแก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือองคก์ารใด ๆ ซึ�งประสงคจ์ะ
ดาํเนินการจดัตั�งหอ้งสมุด รวมทั�งการจดัทาํครุภณัฑ ์และอุปกรณ์หอ้งสมุด          

1.1.2 ภาพลกัษณ์ที� “ต้องการ” นําเสนอ     

จากพนัธกิจของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที�ไดต้ระหนกัถึงบทบาทในการสร้างและ
ส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี�ยน รักษาผลประโยชน์ของบรรณารักษ ์ และสถาบนัหอ้งสมุดทั�วประเทศ  ให้
บรรลุวตัถุประสงคต์ามความตอ้งการ   สมาคมฯ จึงไดอ้อกแบบจดัทาํโครงการหอ้งสมุดเสริมปัญญา เป็น
หอ้งสมุดตน้แบบทั�งในดา้นสถานที�  วสัดุ  ครุภณัฑ ์  สื�อต่าง ๆ  ให้เป็นที�รู้จกัอยา่งทั�วถึง  โดยสะทอ้นเป็นที�รู้จกัอยา่งทั�วถึง  โดยสะทอ้น
ภาพลกัษณ์ภาพลกัษณ์หอ้งสมุดสมยัใหม่  สาํหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ที�ทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว สามารถศึกษาหอ้งสมุดสมยัใหม่  สาํหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ที�ทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว สามารถศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถฝึกฝนและพฒันาอาชีพ  มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถฝึกฝนและพฒันาอาชีพ  มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การ
แลกเปลี�ยนความรู้ในวิชาชีพและระหวา่งวชิาชีพ เพื�อพฒันาวิชาชีพและพฒันาสติปัญญา เพื�อใหบ้รรลุแลกเปลี�ยนความรู้ในวิชาชีพและระหวา่งวชิาชีพ เพื�อพฒันาวิชาชีพและพฒันาสติปัญญา เพื�อใหบ้รรลุ
ตตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช ามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 2542 มาตรา มาตรา 6 6 ของเยาวชน ของเยาวชน 
ประชาชน  ผูสู้งอาย ุและผูด้อ้ยโอกาส  ใหเ้ป็นตลาดนดัทางปัญญาของชุมชน      โดยมีการจดัสรรพื�นที�ประชาชน  ผูสู้งอาย ุและผูด้อ้ยโอกาส  ใหเ้ป็นตลาดนดัทางปัญญาของชุมชน      โดยมีการจดัสรรพื�นที�
ใชส้อยใหผู้ส้ญัจรสามารถเห็นบรรยากาศภายในอาคาร   มีการปรับปรุงบา้นหลงัใหม่ ใชส้อยใหผู้ส้ญัจรสามารถเห็นบรรยากาศภายในอาคาร   มีการปรับปรุงบา้นหลงัใหม่ จดัทาํเป็นศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอธัยาสยัตลอดชีพ (บา้นปลูกฝัน)   เพื�อส่งเสริมและพฒันาเยาวชนและชุมชนผา่น
กระบวนการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน    

1.2 ปัจจัยภายนอก 
เนื�องจากรัฐบาลไดมี้นโยบายการเปลี�ยนประเทศไปสู่ความมั�งคั�งย ั�งยนืในทุกทาง สร้างโอกาส

เพื�ออนาคต วางรากฐานใหม่ใหแ้ก่ประเทศทั�งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองการปกครอง โดย
เนน้การคืนความเขม้แขง็สู่ทอ้งถิ�น คืนความสมบูรณ์ของดินและนํ�าสู่ธรรมชาติ และกระจายอาํนาจการ
ตดัสินปัญหาใหแ้ก่ชุมชน โดยใหค้วามสาํคญัแก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสงัคมใหมี้ความสมดุล
มากยิ�งขึ�น สร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจ ปฏิรูปการศึกษาเพื�อนาํไปสู่สงัคมเศรษฐกิจบน
ฐานความรู้โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ นาํประเทศไปสู่โครงสร้างที�มีความสมดุล 
มั�งคั�ง มั�นคง และยิ�งยนื  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบ 
สนบัสนุนใหมี้การเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต  สร้างแหล่งบริการองคค์วามรู้ใหก้ระจายไปทั�วภูมิภาค 
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ตัวอย่างการเขยีนโครงการห้องสมุด 
ความร่วมมือระหว่างตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ” 

ในการจัดทาํ  “ห้องสมุดเสริมปัญญา” 

1.  ที�มา 

สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี ไดรั้บอนุญาตเป็นทางราชการใหก่้อตั�งไดเ้มื�อวนัที� 11 ตุลาคม 2497  ในระยะแรกไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านเจา้คุณญาณวโรดม และ ม.จ.ชชัชวลิต เกษมสนัต ์ ในการใชตึ้กวรทยักญัญา ของวดั
บวรนิเวศวหิาร เป็นที�ตั�งสาํนกังานสมาคมฯ  ต่อมาสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ�พระบรมราชินีนาถ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ รับสมาคมฯ ใหอ้ยูใ่นพระอุปถมัภข์องสมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสิรินทร (พระอิสริยา
ยศขณะนั�น)  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ รับไวใ้นพระ
ราชูปถมัภ ์ เมื�อวนัที� 2 กนัยายน 2519  มีที�ทาํการอยูที่�ถนนวภิาวดีรังสิต  ซึ�งเป็นอาคารเช่ามีกาํหนด 30 ปี  
ปัจจุบนัไดย้า้ยสาํนกังานมาอยู ่ณ อาคารเลขที� 1346 ถ.อาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั�น บางกะปิ กทม. 10240  
เป็นอาคารขนาด 4 ชั�น  มีพื�นที� 99 ตารางวา   ภายในอาคารมีพื�นที�ใชส้อยประมาณ 400 ตรม.  ต่อมาในปี 
2547 สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ไดจ้ดัซื�อบา้นพร้อมที�ดิน  ขนาด 2 ชั�น มีพื�นที� 87 ตารางวา  ซึ�ง
อยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ   

การดาํเนินงานของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  โดยคณะกรรมการบริหาร 25 คน ซึ�งมา
จากการเลือกตั�งของสมาชิกสมาคมหอ้งสมุดฯ ทั�วประเทศ  มีวาระคราวละ 2 ปี  มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารทุกเดือน  เพื�อกาํหนดกิจกรรมของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  โดยนายก
สมาคมฯ  หรืออุปนายก เป็นประธานการประชุมทุกครั� ง 

1.1 ปัจจัยภายใน 
1.1.1 พนัธกจิของสมาคม 

สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไดท้าํหนา้ที�เพื�อส่งเสริมความสามคัคีและเพื�อสงเคราะห์ซึ�ง
กนัและกนัในระหวา่งสมาชิก   ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ   ส่งเสริมสถาบนัหอ้งสมุดทั�ว
ประเทศเพื�อใหเ้จริญวฒันาถาวรยิ�งขึ�น   การแลกเปลี�ยนความรู้ กบัสมาคมหอ้งสมุดอื�น ๆ ทั�งใน 
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และนอกประเทศ   รักษาผลประโยชน์ของบรรณารักษแ์ละส่งเสริมฐานะของบรรณารักษเ์ป็นที�มั�นคงเป็น
แหล่งกลางสาํหรับรับการสนบัสนุนจากบุคคลหรือองคก์ารใดๆ เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคส่์วนใหญ่ 

ของสมาคม ใหค้วามคิดเห็นในการจดัหอ้งสมุดแก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือองคก์ารใด ๆ ซึ�งประสงคจ์ะ
ดาํเนินการจดัตั�งหอ้งสมุด รวมทั�งการจดัทาํครุภณัฑ ์และอุปกรณ์หอ้งสมุด          

1.1.2 ภาพลกัษณ์ที� “ต้องการ” นําเสนอ     

จากพนัธกิจของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที�ไดต้ระหนกัถึงบทบาทในการสร้างและ
ส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี�ยน รักษาผลประโยชน์ของบรรณารักษ ์ และสถาบนัหอ้งสมุดทั�วประเทศ  ให้
บรรลุวตัถุประสงคต์ามความตอ้งการ   สมาคมฯ จึงไดอ้อกแบบจดัทาํโครงการหอ้งสมุดเสริมปัญญา เป็น
หอ้งสมุดตน้แบบทั�งในดา้นสถานที�  วสัดุ  ครุภณัฑ ์  สื�อต่าง ๆ  ให้เป็นที�รู้จกัอยา่งทั�วถึง  โดยสะทอ้นเป็นที�รู้จกัอยา่งทั�วถึง  โดยสะทอ้น
ภาพลกัษณ์ภาพลกัษณ์หอ้งสมุดสมยัใหม่  สาํหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ที�ทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว สามารถศึกษาหอ้งสมุดสมยัใหม่  สาํหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ที�ทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว สามารถศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถฝึกฝนและพฒันาอาชีพ  มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถฝึกฝนและพฒันาอาชีพ  มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การ
แลกเปลี�ยนความรู้ในวิชาชีพและระหวา่งวชิาชีพ เพื�อพฒันาวิชาชีพและพฒันาสติปัญญา เพื�อใหบ้รรลุแลกเปลี�ยนความรู้ในวิชาชีพและระหวา่งวชิาชีพ เพื�อพฒันาวิชาชีพและพฒันาสติปัญญา เพื�อใหบ้รรลุ
ตตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช ามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 2542 มาตรา มาตรา 6 6 ของเยาวชน ของเยาวชน 
ประชาชน  ผูสู้งอาย ุและผูด้อ้ยโอกาส  ใหเ้ป็นตลาดนดัทางปัญญาของชุมชน      โดยมีการจดัสรรพื�นที�ประชาชน  ผูสู้งอาย ุและผูด้อ้ยโอกาส  ใหเ้ป็นตลาดนดัทางปัญญาของชุมชน      โดยมีการจดัสรรพื�นที�
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เนื�องจากรัฐบาลไดมี้นโยบายการเปลี�ยนประเทศไปสู่ความมั�งคั�งย ั�งยนืในทุกทาง สร้างโอกาส
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อยา่งสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะและความตอ้งการเฉพาะของทอ้งถิ�น อาทิ หอ้งสมุดสมยัใหม่  
พิพิธภณัฑเ์พื�อการเรียนรู้แห่งชาติ  ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ  ศูนยพ์ฒันาดา้นดนตรี ศิลปะ  ศูนย์
บาํบดัและพฒันาบุคลิกภาพของบุคคลออทิสติก และผูด้อ้ยโอกาสอื�น ๆ  เป็นตน้  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตระหนกัความสาํคญัในการพฒันาการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง
ตลอดชีวิตของเยาวชนใหไ้ดรั้บโอกาสทางการศึกษา โดยการสร้างแหล่งบริการองคค์วามรู้ตามชุมชน 
สนบัสนุน ส่งเสริม เผยแพร่วิทยาการและส่งเสริมสถาบนัหอ้งสมุด จึงเห็นสมควรสนบัสนุนโครงการ
หอ้งสมุดเสริมปัญญา ของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย  เพื�อสร้างสงัคมชุมชนคลองจั�น เป็น
หอ้งสมุดชนชนตน้แบบ ใหมี้ความพร้อมและความสามารถในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง การฝึก
อาชีพเพื�อพฒันาเยาวชน และประชาชนใหมี้ความพร้อมและสมบูรณ์ต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ 

การเพิ�มมูลค่าอาคารสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย โดยการจดัทาํ “หอ้งสมุดเสริมปัญญา” 
เป็นการดาํเนินการในพื�นที�ชั�น 1 – 4  รวมทั�งบา้น เพื�อใหเ้กิดประโยชน์ใชส้อยที�คุม้ค่า สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการในการสร้างตลาดนดัทางปัญญา   โดยมีวตัถุประสงค ์ดงันี�  

2.1 ส่งเสริมบทบาทสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ โดยการสนบัสนุนการสร้างหอ้งสมุด
ชุมชนตน้แบบ ในการเป็นผูน้าํและสร้างความความเปลี�ยนแปลงในวงการหอ้งสมุด  โดย
สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจแห่งการเรียนรู้ในภาพลกัษณ์ใหม่   

2.2 สร้างหอ้งสมุดเสริมปัญญา ใหเ้ป็นตลาดนดัทางปัญญา เป็นศูนยก์ลางแลกเปลี�ยนความรู้
ในวิชาชีพและระหวา่งวิชาชีพ 

2.3 ส่งเสริมและพฒันาเยาวชนและชุมชน ผา่นกระบวนการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 
2.4 สร้างวฒันธรรมรักการอ่าน การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ตลอดจนการเรียนรู้อยา่ง

ต่อเนื�องตลอดชีวิตของเยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา ประชาชน ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาสอื�น ๆ 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

การดาํเนินการปรับพื�นที�และจดัทาํหอ้งสมุดเสริมปัญญา มุ่งใหส้มาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย
ฯ เป็นองคก์รที�เปิดตวัเชื�อมต่อในวงการหอ้งสมุดทั�งภาครัฐและภาคเอกชน   

กลุ่มเป้าหมายที�สาํคญั ไดแ้ก่   

เยาวชน นกัเรียน  นิสิต นกัศึกษา  
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ประชาชนในชุมชนเคหะคลองจั�น และบริเวณใกลเ้คียง  
ผูสู้งอาย ุ ผูเ้กษียณอาย ุ
ผูด้อ้ยโอกาสอื�น ๆ  

สําหรับการพฒันาคณุภาพชีวิตที�ดต่ีอไปของสังคม โดยจัดทาํกจิกรรม  ไดแ้ก่  

การจดักิจกรรมร่วมกบั หอ้งสมุดมหาวิทยาลยั  หอ้งสมุดโรงเรียน   หอ้งสมุดประชาชน  
หอ้งสมุดเฉพาะ  สาํนกัพิมพ ์ กระทรวง  ศูนยฝึ์กแนะแนวอาชีพ กทม.  
การจดัอบรม  สมัมนาวิชาการ  การฝึกอาชีพ  ประจาํเดือน 
 

4. แนวคิดหลกัในการออกแบบ 
 

แนวคดิในการออกแบบ  “ห้องสมุดเสริมปัญญา”  

ปรับโฉมอาคารสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ใหมี้บรรยากาศเชิญชวนเขา้ใชม้ากขึ�น 
(Marketing look)  ทั�งนี� จดัใหอ้ยูภ่ายใตแ้นวคิดหลกั สร้างความดึงดูดใหเ้ขา้ใชบ้ริการ  กาํหนดประโยชน์
ใชส้อยของพื�นที�ไวอ้ยา่งชดัเจน ดงันี�  

ชั�นที� 1  Library Show Room,  Coffee Corner   & Convenient Store 

จดัสร้างใหส้ะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ ในการติดต่อจดัซื�อ จดัหา วสัดุครุภณัฑห์อ้งสมุด  โดยการจดั
แสดงผลิตภณัฑข์องสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  เช่น   ชั�นหนงัสือ เคาน์เตอร์ โตะ๊  ตู ้ เกา้อี�   โดย
การนาํแสดงในรูปแบบทนัสมยั สวยงาม  สะทอ้นความน่าเชื�อถือจากการรับบริการของสมาคมฯ ซึ�งรวม
ความสะดวก ที�จูงใจผูใ้ชบ้ริการ  โดยจดัใหมี้รายละเอียดดงันี�  

 - ส่วนให้บริการลูกค้า (100 ตรม.)   

หอ้งสมุดและแสดงสินคา้ โตะ๊ ตู ้ ชั�นหนงัสือ  เกา้อี�   เคาน์เตอร์   
ร้านกาแฟ และจาํหน่ายหนงัสือ 
ร้านสะดวกซื�อ 
โตะ๊ ที�นั�งผูใ้ชบ้ริการ   

 - ส่วนเจ้าหน้าที�ให้บริการ  (20 ตรม.) 

โตะ๊และอุปกรณ์การทาํงานครบชุดของผูจ้ดัการบริหาร  1 ชุด 
โตะ๊และอุปกรณ์การทาํงานครบชุดของพนกังาน 2 ชุด พร้อมเครื�องพิมพ ์1 ตวั 
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เคาน์เตอร์บริการสาํหรับผูใ้หบ้ริการ 1 คน  
ตูแ้ละชั�นเกบ็ของสาํหรับเจา้หนา้ที�เกบ็ขอ้มูลสมาชิก และวสัดุอุปกรณ์ที�จาํเป็น   

 

ชั�นที� 2  Knowledge Center  (110 ตรม.) 

เป็นการนาํเสนอทรัพยากรสารสนเทศ  โดยจดัแสดงหนงัสือตาม collection เพื�ออาํนวยความ
สะดวกสาํหรับผูใ้ช ้พร้อมระบบคอมพิวเตอร์อนัทนัสมยั สาํหรับสืบคน้ขอ้มูลผา่นอินเทอร์เน็ต   

 - ส่วนให้บริการลูกค้า 

คอมพิวเตอร์เพื�อใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
ที�นั�งผูใ้ชบ้ริการ    
จุดจดัแสดงหนงัสือน่าสนใจ    
ชั�นหนงัสือวิชาการ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ   
มุมหมากลอ้ม  หมากรุก  จาํนวน 4 – 5  โตะ๊ 
หอ้งบริการถ่ายเอกสาร  ใหเ้ป็นพื�นที�เฉพาะมีระบบถ่ายเทอากาศ 

- ส่วนเจ้าหน้าที�ให้บริการ 

เคาน์เตอร์บริการ ประกอบดว้ยคอมพวิเตอร์ ใหบ้ริการ     
โตะ๊และอุปกรณ์ การทาํงานครบชุดของพนกังาน 4 ชุด พร้อมเครื�องพิมพข์าว-ดาํ 2 ตวั 
เครื�องพิมพสี์ 1 ตวั เครื�องแฟกซ์ 1 ตวั   
ตูแ้ละชั�นเกบ็ของ สาํหรับการทาํงานและเตรียมทรัพยากรสาํหรับใหบ้ริการ 

 

ชั�นที� 3   Multi – Purpose Room (110 ตรม.) 

             เป็นหอ้งอเนกประสงคส์ามารถรองรับการใชง้านไดห้ลากหลาย ตามความตอ้งการ  สามารถ
รองรับเปลี�ยนเป็นหอ้งประชุม  สมัมนา  อบรม  หอ้งฉายหนงั  ประกอบดว้ยอุปกรณ์เครื�องเสียง  
คอมพิวเตอร์    และจอโปรเจค็เตอร์   พร้อมทั�งโตะ๊ เกา้อี�   

ชั�น 4     Multi - Activity Room (60 ตรม.) 

เป็นหอ้งกิจกรรมกลุ่มยอ่ย  สามารถแบ่งเป็นกิจกรรมแต่ละประเภทตามความสนใจและตาม
ตารางกิจกรรมในแต่ละเดือน  ประสานงานการจดักิจกรรมร่วมกบั สถาบนัพฒันบณัฑิตบริหารศาสตร์   
กรุงเทพมหานคร   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  เป็นตน้ 

23 
 

5. ค่าใช้จ่ายและรายได้ 

การพฒันาหอ้งสมุดเสริมปัญญา เป็นความร่วมมือระหวา่ง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
และ สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์  สนบัสนุนและส่งเสริมบทบาทของ
สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ในการเป็นผูน้าํหอ้งสมุดสมยัใหม่ เพื�อใหเ้ป็นหอ้งสมุดตน้แบบใน
การสร้างความเปลี�ยนแปลงในวงการหอ้งสมุด  โดยปรับปรุงพื�นที�อาคารฯ  บริเวณชั�น 1 – 4  ใหส้ามารถ
บริการและการจาํหน่ายอุปกรณ์หอ้งสมุด การจดัแสดงหนงัสือบนชั�น การจดัแสดงสินคา้ต่าง ๆ ของ
สมาคมฯ  รวมทั�งการใหบ้ริการทรัพยากรหอ้งสมุด   การจดักิจกรรมสมัมนา อบรม และหรือการเช่าพื�นที�
สาํหรับหน่วยงานต่าง ๆ   ทั�งนี�คาดวา่จะมีค่าใชจ่้ายและรายไดจ้ากการประกอบการ ดงันี�  

 ค่าใช้จ่าย / เดอืน 

1. ค่าเงินเดือนและค่าตอบแทน 
1.1 หวัหนา้หอ้งสมุด 1 คน  30,000  X 1  30,000 บาท 
1.2 บรรณารักษ ์1 คน   20,000  X 1  20,000  บาท 
1.3 ผูช่้วยบรรณารักษ ์ 1 คน  10,000  X 1  10,000  บาท 
1.4 แม่บา้น 1 คน     5,000  X 1    5,000  บาท 

3. ค่าไฟฟ้า  ค่านํ�า  ค่าใชส้อย ค่าเบด็เตลด็อื�น ๆ   10,000  บาท 
75,000  บาท 

 รายได้ / เดือน 

1. ค่าเช่าสถานที�  
1.1  ร้านสะดวกซื�อ  ร้านกาแฟ & จาํหน่ายหนงัสือ   15,000  บาท 

2. ค่าสมคัรสมาชิกหอ้งสมุดเสริมปัญญา 
2.1  นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา  ปีละ 50 บาท   เดือนละ 100 คน       5,000  บาท 

2.2  ประชาชนทั�วไป     ปีละ 100 บาท  เดือนละ 50 คน      5,000  บาท 

3. ค่าส่วนแบ่งจากการจาํหน่ายสินคา้หอ้งสมุด 
3.1 วสัดุ/ครุภณัฑ ์       40,000  บาท 

4. การจดัฝึกอบรม หลกัสูตรต่าง ๆ การจดัสมัมนา    30,000  บาท 
95,000  บาท 
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95,000  บาท 

2322



24 
 

6. แผนการดาํเนินการ 

รายการ/เดือน กย ตค พย ธค 

1. Conceptual Design (30 วนั)  X X    

2. การประมูลผูรั้บเหมา (15 วนั)  X    

3. การเขียนแบบ (15 วนั)  X   

4. การก่อสร้าง/ตกแต่ง (45 วนั)  X X  

5. ส่งมอบงาน (30 พฤศจิกายน  2548)   X  

6. เปิดใหบ้ริการ (5 ธนัวาคม  2548)    X 

7.  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายเบื�องตน้ในการปรับปรุงอาคารสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประกอบดว้ย  

ค่าปรับปรุง/ตกแต่งอาคารสมาคมหอ้งสมุด  (4 ชั�น) 
(400 ตรม.ๆ ละ 12,000 บาท)   4,800,000   บาท 

ค่าออกแบบและเขียนแบบ (10%)                  400,000   บาท 
ค่าเฟอร์นิเจอร์  โตะ๊ เกา้อี�  ชั�นหนงัสือ    800,000   บาท 
ค่าปรับปรุง/ตกแต่งบา้น 2 ชั�น     500,000   บาท 
 รวมทั�งสิ�น    6,500,0000   บาท 

8.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ  

1. ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกนัจดัทาํ 
“หอ้งสมุดเสริมปัญญา” เพื�อเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  
ในวโรกาสพระชนมม์าย ุครบ 50 พรรษา 

2. ภาพลกัษณ์และชื�อเสียงที�ดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการสนบัสนุน ส่งเสริม การ
เรียนรู้อยา่งต่อเนื�องตลอดชีวติ 

3. สมาคมหอ้งสมุดฯ มีหอ้งสมุดชุมชนตน้แบบ ในภาพลกัษณ์ใหม่ สาํหรับเป็นศูนยก์ลางเรียนรู้ 
แลกเปลี�ยนประสบการณ์  และกระบวนการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนดว้ยตนเอง รวมทั�งการสร้าง
วฒันธรรมรักการอ่าน และการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  

25 
 

บรรณานุกรม 
 

แมน้มาส  ชวลิต, คุณหญิง.  คู่มือบรรณารักษ์  (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเล่ม 2).  กรุงเทพฯ:  บรรณกิจ, 

 2549. 

Architecture Library : Floor Plans  คน้คืนวนัที� 1 พฤศจิกายน 2556  จาก                  
              http://library.nd.edu/architecture/about/1stFloor.shtml 
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6. แผนการดาํเนินการ 

รายการ/เดือน กย ตค พย ธค 

1. Conceptual Design (30 วนั)  X X    

2. การประมูลผูรั้บเหมา (15 วนั)  X    

3. การเขียนแบบ (15 วนั)  X   

4. การก่อสร้าง/ตกแต่ง (45 วนั)  X X  

5. ส่งมอบงาน (30 พฤศจิกายน  2548)   X  

6. เปิดใหบ้ริการ (5 ธนัวาคม  2548)    X 

7.  ประมาณการค่าใช้จ่าย 
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ค่าปรับปรุง/ตกแต่งอาคารสมาคมหอ้งสมุด  (4 ชั�น) 
(400 ตรม.ๆ ละ 12,000 บาท)   4,800,000   บาท 

ค่าออกแบบและเขียนแบบ (10%)                  400,000   บาท 
ค่าเฟอร์นิเจอร์  โตะ๊ เกา้อี�  ชั�นหนงัสือ    800,000   บาท 
ค่าปรับปรุง/ตกแต่งบา้น 2 ชั�น     500,000   บาท 
 รวมทั�งสิ�น    6,500,0000   บาท 
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การบริหารงานห้องสมุด 
 

นายสุรพล  ฤทธิ� รวมทรัพย ์
 

การกาํหนดวสัิยทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธ์  
 การดาํเนินงานใด ๆ ใหเ้กิดสัมฤทธิผลที�ดีควรจะตอ้งมีการวางแผน กาํหนดทิศทางและเป้าหมาย
ที�ชัดเจน การดาํเนินงานห้องสมุดก็เช่นเดียวกันควรมีการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  กลยุทธ์การ
ดาํเนินงาน พร้อมกบัตวัชี� วดัความสําเร็จในแต่ละกลยุทธ์อย่างชดัเจน  เพื�อใชเ้ป็นกรอบในการบริหาร 
จดัการ การวางแผนปฏิบติังาน การควบคุมการปฏิบตังาน และจดับริการให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้าง
ความมั�นใจว่าสามารถดาํเนินงานห้องสมุดไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม นโยบายของหน่วยงาน
ตน้สงักดั และเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจุบนั 

 วิสัยทัศน์ (Vision) คือความคาดหวงั หรือความมุ่งมั�นที�จะพฒันาห้องสมุดมุ่งไปสู่จุดหมาย
ปลายทางที�ตอ้งการ วิสัยทศัน์ควรมีลกัษณะที�มีความทา้ทาย เพื�อป็นแรงกระตุน้การทาํงานของคนใน
หน่วยงาน และช่วยในการปรับระบบงานใหอ้ยูใ่นทิศทางเดียวกนั อยา่งไรก็ตามความคาดหวงั หรือความ
ฝันควรอยูบ่นพื�นฐานของสภาพปัจจุบนั และมีความเป็นไปไดที้�จะไปถึงจุดมุ่งหมายในอนาคต ดงันั�นจึง
ควรวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกองคก์ร จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน(Weakness)  

โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threat)   หรือที�เรียกว่าการวิเคราะห์ SWOT เพื�อจะไดน้าํมา
เป็นขอ้มูลในการกาํหนดทิศทางหรือปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ในการนาํพาห้องสมุดไปสู่จุดหมายปลายทางที�
ตอ้งการ   

ตัวอย่างวิสัยทัศน์ 
        เป็นหน่วยงานที�มีศกัยภาพสูงในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การคน้ควา้วิจยั
และการพฒันานกัเรียนตามนโยบายและอุดมการณ์ของโรงเรียน (ศูนยว์ิทยบริการ โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์, 2555)  

 เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ (Learning Center) ระดบัแนวหนา้ ที�สนบัสนุนการเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
ความเป็นเลิศ (University of Excellence) (สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2555) 
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 เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที� เพียบพร้อม สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที�มี
มาตรฐาน สามารถให้บริการสนองความตอ้งการด้านการเรียน การสอน การวิจยั และความใฝ่รู้ของ
ประชาคมมหาวิทยาลยั และสงัคม (ศูนยว์ิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2555)  

 หอ้งสมุดโรงเรียนเจริญดีวิทยาเป็นศนูยก์ลางความรู้  ควบคู่เทคโนโลย ี ผูเ้รียนมีนิสยัรักการอ่าน
และการศึกษาคน้ควา้ (หอ้งสมุดโรงเรียนเจริญดีวิทยา, 2555) 

 พนัธกจิ (Mission) หรือบางทีก็ใชค้าํว่า ภารกิจ หมายถึง หนา้ที�การงานที�อยูใ่นความรับผดิชอบ 
ที�มีความเกี�ยวเนื�องกบัวิสยัทศัน์  หากวิสัยทศัน์คือความคาดหวงัหรือความฝันที�อยากใหเ้ป็น พนัธกิจก็คือ
ขอ้กาํหนดหรือขอ้ตกลงร่วมกนัของบุคลากรในหน่วยงานถึงบทบาทหนา้ที� และแนวการปฏิบติังานเพื�อ
ไปให้ถึงความคาดหวงัตามวิสัยทศัน์  พนัธกิจจะบอกถึงสิ�งที�หน่วยงานกาํลงัทาํอยูใ่นปัจจุบนั ช่วยทาํให้
เรารู้วา่เราคือใคร และกาํลงัทาํอะไร ในการเขียนพนัธกิจตอ้งคาํนึงว่า ลูกคา้ของเราเป็นใคร ความตอ้งการ
ของลูกคา้เป็นอยา่งไร และจะทาํอยา่งไรเพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ทาํอยา่งไรถึงจะสามารถ
สนบัสนุนการดาํเนินงานของหน่วยงานตน้สงักดั ทาํอยา่งไรถึงจะปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ� ง
สามารถตอบคาํถามไดว้่าเหตุผลหรือความจาํเป็นที�ตอ้งมีหน่วยงานนี�   ทาํไมตอ้งมีห้องสมุดในองคก์รนี�  
องคก์รมีความมุ่งหวงัอะไร บทบาทหนา้ที�ของหอ้งสมุดคืออะไร 

ตวัอยา่งพนัธกิจ 
1. จดัหาทรัพยากรสารนิเทศที�มีคุณภาพเพื�อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

สอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน และตรงกบัความตอ้งการของครูและนกัเรียน  
2. จดัระบบและจดัทาํฐานขอ้มูลทรัพยากรสารนิเทศ เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการสืบคน้ขอ้มูล  
3. พฒันาระบบหอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ (e-library) เพื�อเพิ�มโอกาสการเขา้ถึงแหล่งสารนิเทศใน

รูปแบบออนไลน์ 
4. จดับริการเพื�อสนบัสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาคน้ควา้วจิยัของครูและนกัเรียน   
5. จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการใชส้ารนิเทศเพื�อการเรียนรู้ของนกัเรียน  
6. ควบคุมมาตรฐานการดาํเนินงานหอ้งสมุด 
7. บริการวิชาการแก่สงัคม 
8. จดัวางระบบควบคุมภายในและบริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
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ที�มีความเกี�ยวเนื�องกบัวิสยัทศัน์  หากวิสัยทศัน์คือความคาดหวงัหรือความฝันที�อยากใหเ้ป็น พนัธกิจก็คือ
ขอ้กาํหนดหรือขอ้ตกลงร่วมกนัของบุคลากรในหน่วยงานถึงบทบาทหนา้ที� และแนวการปฏิบติังานเพื�อ
ไปให้ถึงความคาดหวงัตามวิสัยทศัน์  พนัธกิจจะบอกถึงสิ�งที�หน่วยงานกาํลงัทาํอยูใ่นปัจจุบนั ช่วยทาํให้
เรารู้วา่เราคือใคร และกาํลงัทาํอะไร ในการเขียนพนัธกิจตอ้งคาํนึงว่า ลูกคา้ของเราเป็นใคร ความตอ้งการ
ของลูกคา้เป็นอยา่งไร และจะทาํอยา่งไรเพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ทาํอยา่งไรถึงจะสามารถ
สนบัสนุนการดาํเนินงานของหน่วยงานตน้สงักดั ทาํอยา่งไรถึงจะปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ� ง
สามารถตอบคาํถามไดว้่าเหตุผลหรือความจาํเป็นที�ตอ้งมีหน่วยงานนี�   ทาํไมตอ้งมีห้องสมุดในองคก์รนี�  
องคก์รมีความมุ่งหวงัอะไร บทบาทหนา้ที�ของหอ้งสมุดคืออะไร 

ตวัอยา่งพนัธกิจ 
1. จดัหาทรัพยากรสารนิเทศที�มีคุณภาพเพื�อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

สอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน และตรงกบัความตอ้งการของครูและนกัเรียน  
2. จดัระบบและจดัทาํฐานขอ้มูลทรัพยากรสารนิเทศ เพื�อความสะดวกรวดเร็วในการสืบคน้ขอ้มูล  
3. พฒันาระบบหอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ (e-library) เพื�อเพิ�มโอกาสการเขา้ถึงแหล่งสารนิเทศใน

รูปแบบออนไลน์ 
4. จดับริการเพื�อสนบัสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาคน้ควา้วจิยัของครูและนกัเรียน   
5. จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการใชส้ารนิเทศเพื�อการเรียนรู้ของนกัเรียน  
6. ควบคุมมาตรฐานการดาํเนินงานหอ้งสมุด 
7. บริการวิชาการแก่สงัคม 
8. จดัวางระบบควบคุมภายในและบริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
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 ตัวชี�วัดความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (Key Performance Indicators - KPIs) 
การวางแผนกลยทุธ์เป็นการวางแผนที�เชื�อมโยงกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจ วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม กาํหนด
ทิศทางการดาํเนินงานขององค์กรตามพนัธกิจที�ไดรั้บมอบหมาย วิเคราะห์ประเด็นที�มุ่งเน้น หรือให้
ความสาํคญั แนวทางที�จะทาํให้บรรลุผลสาํเร็จตามวิสัยทศัน์ โดยจะตอ้งมีตวัชี� วดัและเป้าหมายที�ชดัเจน 
ในการประเมินความสาํเร็จในการปฏิบติังาน ตวัอยา่งตวัชี�วดัผลสาํเร็จการปฏิบติังานหอ้งสมุด มีดงันี�  
 

ตัวชี�วดัผลการปฏิบตัิงาน หน่วยวดั เป้าหมาย  ปี 
2556 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ที� 1 สนับสนุนการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย  
ตวัชี�วดัที� 1 ความพึงพอใจของครู เจา้หนา้ที� 
และนกัเรียนต่อบริการของหอ้งสมุด 

ร้อยละ 75 65 70 75 80 85 

ตวัชี�วดัที� 2 ปริมาณการยมืทรัพยากรสารนิเทศ
ต่อจาํนวนผูใ้ชบ้ริการที�มีสิทธิ� ยมื 

รายการ:คน:ปี 30 20 25 30 35 40 

ตวัชี�วดัที� 3 ปริมาณการใชบ้ริการหอ้งสมุดของ
ครูและนกัเรียนเฉลี�ยต่อวนั 

ราย 400 300 350 400 450 500 

ตวัชี�วดัที� 4 ปริมาณการเขา้ใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ 

ครั� ง 2,500 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 

กลยุทธ์ที� 2 ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ของนักเรียน 
ตวัชี�วดัที� 5 จาํนวนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
และพฒันาทกัษะของนกัเรียนเกี�ยวกบัการรู้
สารนิเทศ (Information Literacy)  

กิจกรรม 4 2 3 4 5 6 

กลยุทธ์ที� 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื�อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการห้องสมุด 
ตวัชี�วดัที� 6 กระบวนการควบคุมประสิทธิภาพ
ของเครื�องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที�
ใหบ้ริการในหอ้งสมุด 

กระบวนการ 3 1 2 3 4 5 

ตวัชี�วดัที� 7 การบริการหอ้งสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื�นผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

กระบวนการ 3 1 2 3 4 5 
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ตัวชี�วดัผลการปฏิบตัิงาน หน่วยวดั เป้าหมาย  ปี 2556 เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ที� 4 พัฒนาห้องสมุดตามหลักการบริหารจัดการที�ดี และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
ตวัชี�วดัที� 8 ร้อยละของความสาํเร็จการดาํเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

ร้อยละ 80 70 75 80 85 90 

ตวัชี�วดัที� 9 เวลาเฉลี�ยในการดาํเนินการพฒันา
ทรัพยากรสารนิเทศเริ�มตั�งแต่การตรวจรับพสัดุจนถึงนาํออก
ใหบ้ริการ (ต่อจาํนวน 100 รายการ) 

วนั: ครั� ง 5 7 6 5 4 3 

ตวัชี�วดัที� 10 ค่าเฉลี�ยต่อปีของการพฒันาบุคลากรหอ้งสมุด ชั�วโมง 70 50 60 70 80 90 
ตวัชี�วดัที� 11  ระดบัการควบคุมมาตรฐานการดาํเนินงาน
หอ้งสมุด 

ระดบั 3 1 2 3 4 5 

   
ตารางที� 1 แสดงตวัชี�วดัผลปฏิบติังานตามกลยทุธ์ KPI 

 

การกาํหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด 

 เพื�อใหก้ารดาํเนินงานหอ้งสมุดมีแนวการปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั  ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วน
เกี�ยวขอ้งควรร่วมกันกาํหนดหลกัเกณฑ์หรือขอ้ตกลงร่วมกัน ที�ครอบคลุมพนัธกิจทุกส่วนงานของ
ห้องสมุด กาํหนดเป็นนโยบายในการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีความชดัเจน และสร้าง
ความเขา้ใจที�ตรงกนั  สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน การตรวจสอบ การประเมินผล และ
พฒันาหอ้งสมุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจาํแนกเป็นนโยบายดา้นต่าง ๆ ดงันี�  

 1. นโยบายการพฒันาทรัพยากรสารนิเทศ 

   การพฒันาทรัพยากรสารนิเทศ เป็นงานตามบทบาทหน้าที�หลกัของห้องสมุด ซึ� งมีกระบวนการ
ทาํงานอยา่งต่อเนื�อง และมีขั�นตอน ทรัพยากรหอ้งสมุดที�ใหบ้ริการในหอ้งสมุดเป็นสิ�งสาํคญัในการประเมิน
คุณภาพห้องสมุด  การจัดหาสื�อสารนิเทศต่าง ๆ ควรสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
วตัถุประสงคข์องหอ้งสมุด และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ แต่เดิมอาจมีความเชื�อวา่คุณภาพของ
ห้องสมุดวดัได้จากปริมาณทรัพยากรที�มีอยู่ในห้องสมุด ห้องสมุดที�มีปริมาณหนังสือมากกว่าเป็น
หอ้งสมุดที�มีคุณภาพดีกวา่หอ้งสมุดที�มีปริมาณหนงัสือนอ้ย จึงจดัซื�อหนงัสือโดยไม่จาํกดัจาํนวน หรือซื�อ
โดยไม่พิจารณาความตอ้งการในการใชง้านที�เหมาะสม หนงัสือบางรายการมีการใชน้อ้ยมากหรือไม่มีการ
ใช้งานเลย   ทําให้ สิ� น เปลืองงบประมาณและอาจประสบปัญหาในการจัด เก็บ   การพัฒนา
ทรัพยากรหอ้งสมุด จึงควรมีกระบวนการในการจดัหาที�สัมพนัธ์กบัความตอ้งการในการใชง้าน โดยควร
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 ตัวชี�วัดความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (Key Performance Indicators - KPIs) 
การวางแผนกลยทุธ์เป็นการวางแผนที�เชื�อมโยงกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจ วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม กาํหนด
ทิศทางการดาํเนินงานขององค์กรตามพนัธกิจที�ไดรั้บมอบหมาย วิเคราะห์ประเด็นที�มุ่งเน้น หรือให้
ความสาํคญั แนวทางที�จะทาํให้บรรลุผลสาํเร็จตามวิสัยทศัน์ โดยจะตอ้งมีตวัชี� วดัและเป้าหมายที�ชดัเจน 
ในการประเมินความสาํเร็จในการปฏิบติังาน ตวัอยา่งตวัชี�วดัผลสาํเร็จการปฏิบติังานหอ้งสมุด มีดงันี�  
 

ตัวชี�วดัผลการปฏิบตัิงาน หน่วยวดั เป้าหมาย  ปี 
2556 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ที� 1 สนับสนุนการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย  
ตวัชี�วดัที� 1 ความพึงพอใจของครู เจา้หนา้ที� 
และนกัเรียนต่อบริการของหอ้งสมุด 

ร้อยละ 75 65 70 75 80 85 

ตวัชี�วดัที� 2 ปริมาณการยมืทรัพยากรสารนิเทศ
ต่อจาํนวนผูใ้ชบ้ริการที�มีสิทธิ� ยมื 

รายการ:คน:ปี 30 20 25 30 35 40 

ตวัชี�วดัที� 3 ปริมาณการใชบ้ริการหอ้งสมุดของ
ครูและนกัเรียนเฉลี�ยต่อวนั 

ราย 400 300 350 400 450 500 

ตวัชี�วดัที� 4 ปริมาณการเขา้ใชฐ้านขอ้มูล
ออนไลน์ 

ครั� ง 2,500 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 

กลยุทธ์ที� 2 ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ของนักเรียน 
ตวัชี�วดัที� 5 จาํนวนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
และพฒันาทกัษะของนกัเรียนเกี�ยวกบัการรู้
สารนิเทศ (Information Literacy)  

กิจกรรม 4 2 3 4 5 6 

กลยุทธ์ที� 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื�อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการห้องสมุด 
ตวัชี�วดัที� 6 กระบวนการควบคุมประสิทธิภาพ
ของเครื�องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที�
ใหบ้ริการในหอ้งสมุด 

กระบวนการ 3 1 2 3 4 5 

ตวัชี�วดัที� 7 การบริการหอ้งสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื�นผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

กระบวนการ 3 1 2 3 4 5 
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ตัวชี�วดัผลการปฏิบตัิงาน หน่วยวดั เป้าหมาย  ปี 2556 เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ที� 4 พัฒนาห้องสมุดตามหลักการบริหารจัดการที�ดี และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
ตวัชี�วดัที� 8 ร้อยละของความสาํเร็จการดาํเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

ร้อยละ 80 70 75 80 85 90 

ตวัชี�วดัที� 9 เวลาเฉลี�ยในการดาํเนินการพฒันา
ทรัพยากรสารนิเทศเริ�มตั�งแต่การตรวจรับพสัดุจนถึงนาํออก
ใหบ้ริการ (ต่อจาํนวน 100 รายการ) 

วนั: ครั� ง 5 7 6 5 4 3 

ตวัชี�วดัที� 10 ค่าเฉลี�ยต่อปีของการพฒันาบุคลากรหอ้งสมุด ชั�วโมง 70 50 60 70 80 90 
ตวัชี�วดัที� 11  ระดบัการควบคุมมาตรฐานการดาํเนินงาน
หอ้งสมุด 

ระดบั 3 1 2 3 4 5 

   
ตารางที� 1 แสดงตวัชี�วดัผลปฏิบติังานตามกลยทุธ์ KPI 

 

การกาํหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด 

 เพื�อใหก้ารดาํเนินงานหอ้งสมุดมีแนวการปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั  ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วน
เกี�ยวขอ้งควรร่วมกันกาํหนดหลกัเกณฑ์หรือขอ้ตกลงร่วมกัน ที�ครอบคลุมพนัธกิจทุกส่วนงานของ
ห้องสมุด กาํหนดเป็นนโยบายในการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีความชดัเจน และสร้าง
ความเขา้ใจที�ตรงกนั  สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน การตรวจสอบ การประเมินผล และ
พฒันาหอ้งสมุดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจาํแนกเป็นนโยบายดา้นต่าง ๆ ดงันี�  

 1. นโยบายการพฒันาทรัพยากรสารนิเทศ 

   การพฒันาทรัพยากรสารนิเทศ เป็นงานตามบทบาทหน้าที�หลกัของห้องสมุด ซึ� งมีกระบวนการ
ทาํงานอยา่งต่อเนื�อง และมีขั�นตอน ทรัพยากรหอ้งสมุดที�ใหบ้ริการในหอ้งสมุดเป็นสิ�งสาํคญัในการประเมิน
คุณภาพห้องสมุด  การจัดหาสื�อสารนิเทศต่าง ๆ ควรสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
วตัถุประสงคข์องหอ้งสมุด และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ แต่เดิมอาจมีความเชื�อวา่คุณภาพของ
ห้องสมุดวดัได้จากปริมาณทรัพยากรที�มีอยู่ในห้องสมุด ห้องสมุดที�มีปริมาณหนังสือมากกว่าเป็น
หอ้งสมุดที�มีคุณภาพดีกวา่หอ้งสมุดที�มีปริมาณหนงัสือนอ้ย จึงจดัซื�อหนงัสือโดยไม่จาํกดัจาํนวน หรือซื�อ
โดยไม่พิจารณาความตอ้งการในการใชง้านที�เหมาะสม หนงัสือบางรายการมีการใชน้อ้ยมากหรือไม่มีการ
ใช้งานเลย   ทําให้ สิ� น เปลืองงบประมาณและอาจประสบปัญหาในการจัด เก็บ   การพัฒนา
ทรัพยากรหอ้งสมุด จึงควรมีกระบวนการในการจดัหาที�สัมพนัธ์กบัความตอ้งการในการใชง้าน โดยควร
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ศึกษาว่าผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดของเราเป็นใคร วยั เพศ ระดบัการศึกษา และความตอ้งการสารนิเทศของ
ผูใ้ช้บริการ โดยอาจศึกษาพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศของผูใ้ช้บริการ รวบรวมสถิติการใช้
บริการ เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนและกาํหนดนโยบายการพฒันาทรัพยากรห้องสมุดที�ชดัเจน  ซึ� ง
ประกอบดว้ยประเดน็ต่าง ๆ ดงันี�  

• วตัถุประสงค ์ในการพฒันาทรัพยากรหอ้งสมุด   ตวัอยา่งเช่น 

1. จัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ที�สอดคล้องกับหลกัสูตรการเรียนการสอนของ
โรงเรียน 

2. จดัหาทรัพยากรสารนิเทศ ที�ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของนกัเรียน 

3. จดัหาทรัพยากรสารนิทศ ที�ทนัสมยัและมีคุณค่าทางวิชาการ 

4. จดัหาทรัพยากรสารนิเทศ ที�ส่งเสริมการคน้ควา้วิจยัของครูและนกัเรียน 

5. จดัหาทรัพยากรสารนิเทศ เพื�อการส่งเสริมการอ่านของนกัเรียน  
• ผูรั้บผิดชอบ ในการพฒันาทรัพยากรห้องสมุด  ควรมีการแต่งตั�งคณะกรรมการซึ� ง

ประกอบดว้ย ครู-อาจารยผ์ูแ้ทนจากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมกบับรรณารักษ ์มีหนา้ที�ในการพิจารณาคดัเลือก
หนงัสือ หรือสื�อสารนิเทศต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงค ์

• ประเภททรัพยากรสารนิเทศ กาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัประเภททรัพยากรที�ควรจดัหาไว้
ให้บริการในห้องสมุด ไดแ้ก่ หนงัสือแบบเรียน หนงัสือทั�วไป หนงัสืออา้งอิง  นวนิยาย วารสารวิชาการ 
นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์สื�อโสตทศัน์  และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

• การสํารวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  ควรกาํหนดช่องทางในการติดต่อสื�อสาร
ระหว่างบรรณารักษก์บัผูใ้ชบ้ริการในการเสนอแนะรายการทรัพยากรฯ ที�ควรจดัหาเขา้ห้องสมุด หรือมี
วิธีการสาํรวจความตอ้งการทรัพยากรฯ ของผูใ้ชบ้ริการ เช่น จดัทาํแบบฟอร์มสาํรวจความตอ้งการ  การ
เสนอผา่นทางเวบ็ไซตห์อ้งสมุด การเสนอผา่น e-mail ของบรรณารักษ ์ การติดต่อร้านคา้หรือสาํนกัพิมพน์าํ
หนังสือมาให้ผูใ้ช้บริการพิจารณาเสนอซื�อเขา้ห้องสมุด หรืออาจพาผูแ้ทนผูใ้ช้บริการไปคดัเลือกที�
สํานักพิมพ/์ร้านคา้ หรือในงานสัปดาห์หนังสือ หรือเปิดโอกาสให้ผูใ้ชบ้ริการเสนอแนะดว้ยตนเองที�
หอ้งสมุด  

• เกณฑก์ารคดัเลือกและจดัซื�อทรัพยากรหอ้งสมุด  กาํหนดกรอบการพิจารณาคดัเลือก
ทรัพยากรฯ ที�ควรมีและไม่ควรมีไวใ้นหอ้งสมุด ซึ�งควรพจิารณาจากวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุด กลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการ คุณภาพ ความน่าเชื�อถือ และความทนัสมยัของเนื�อหา การไม่ขดัต่อคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
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ที�ดีงาม และระบอบการเมืองการปครองของไทย รวมทั�งควรกาํหนดการจดัซื�อทรัพยากรหอ้งสมุดแต่ละ
ประเภทใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านใหช้ดัเจน  

• การจดัสรรงบประมาณในการจดัซื�อ เพื�อใหก้ารบริหารงบประมาณในการจดัซื�อเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมปริมาณการจัดซื� อทรัพยากรแต่ละประเภทเป็นไปตามความ
เหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุด สมควรที�จะมีการจดัสรรงบประมาณใน
การจดัซื�อทรัพยากรสารนิเทศออกเป็นหมวดหมู่หรือประเภทให้ชดัเจน  โดยอาจจดัสรรไดห้ลายรูปแบบ 
ไดแ้ก่   

จดัสรรงบประมาณตามกลุ่มสาขาวิชา ตวัอยา่งเช่น 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   ร้อยละ 40 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ร้อยละ 50 
กลุ่มบนัเทิงคดีและส่งเสริมการอ่าน  ร้อยละ 10 

  จดัสรรงบประมาณตามประเภททรัพยากร ตวัอยา่งเช่น 
หนงัสือแบบเรียนและหนงัสือทั�วไป  ร้อยละ 40 
หนงัสืออา้งอิง    ร้อยละ 10 
หนงัสือนวนิยาย    ร้อยละ 10 
วารสารและหนงัสือพิมพ ์   ร้อยละ 20 
สื�อโสตทศัน์และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์  ร้อยละ 20 

  หรืออาจจดัสรรงบประมาณตามกลุ่มผูใ้ช้บริการ เช่น ระดบัประถมศึกษาและระดับ
มธัยมศึกษา ระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา หรืออาจผสมผสานกนัทุกรูปแบบก็ได ้ ขึ�นอยู่กบั
แนวคิดในการบริหารจดัการของแต่ละหอ้งสมุด 

 2.  มาตรฐานการวเิคราะห์เรื�องและจัดระบบหนังสือ 
 การจดัระบบหนังสือในห้องสมุด เป็นการจดัแบ่งหมวดหมู่หนังสือตามเรื�องหรือเนื�อหาวิชา 
หนงัสือที�มีเนื�อหาเดียวกนัหรือคลา้ยกนัจะจดัไวด้ว้ยกนัหรือใกล้ๆ  กนั เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ช้
หอ้งสมุดในการเขา้ใชห้นงัสือที�มีอยูห่ลากหลาย ระบบการจดัแบ่งหมวดหมู่ที�นิยมใชก้นัในหอ้งสมุดต่าง ๆ 
เช่น ระบบทศนิยมดิวอี�  (The Dewey Decimal Classification System -DDC) ระบบรัฐสภาอเมริกนั (The 
Library of Congress Classification System -LC) เป็นตน้ โดยบรรณารักษจ์ะทาํการวิเคราะห์เนื�อหาของ
หนงัสือแต่ละเล่ม และกาํหนดสัญลกัษณ์แทนเนื�อหาวิชา ซึ� งอาจเป็นตวัเลข หรือตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์
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ศึกษาว่าผูใ้ชบ้ริการห้องสมุดของเราเป็นใคร วยั เพศ ระดบัการศึกษา และความตอ้งการสารนิเทศของ
ผูใ้ช้บริการ โดยอาจศึกษาพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารนิเทศของผูใ้ช้บริการ รวบรวมสถิติการใช้
บริการ เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนและกาํหนดนโยบายการพฒันาทรัพยากรห้องสมุดที�ชดัเจน  ซึ� ง
ประกอบดว้ยประเดน็ต่าง ๆ ดงันี�  

• วตัถุประสงค ์ในการพฒันาทรัพยากรหอ้งสมุด   ตวัอยา่งเช่น 

1. จัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ที�สอดคล้องกับหลกัสูตรการเรียนการสอนของ
โรงเรียน 

2. จดัหาทรัพยากรสารนิเทศ ที�ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของนกัเรียน 

3. จดัหาทรัพยากรสารนิทศ ที�ทนัสมยัและมีคุณค่าทางวิชาการ 

4. จดัหาทรัพยากรสารนิเทศ ที�ส่งเสริมการคน้ควา้วิจยัของครูและนกัเรียน 

5. จดัหาทรัพยากรสารนิเทศ เพื�อการส่งเสริมการอ่านของนกัเรียน  
• ผูรั้บผิดชอบ ในการพฒันาทรัพยากรห้องสมุด  ควรมีการแต่งตั�งคณะกรรมการซึ� ง

ประกอบดว้ย ครู-อาจารยผ์ูแ้ทนจากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมกบับรรณารักษ ์มีหนา้ที�ในการพิจารณาคดัเลือก
หนงัสือ หรือสื�อสารนิเทศต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงค ์

• ประเภททรัพยากรสารนิเทศ กาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัประเภททรัพยากรที�ควรจดัหาไว้
ให้บริการในห้องสมุด ไดแ้ก่ หนงัสือแบบเรียน หนงัสือทั�วไป หนงัสืออา้งอิง  นวนิยาย วารสารวิชาการ 
นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์สื�อโสตทศัน์  และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

• การสํารวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  ควรกาํหนดช่องทางในการติดต่อสื�อสาร
ระหว่างบรรณารักษก์บัผูใ้ชบ้ริการในการเสนอแนะรายการทรัพยากรฯ ที�ควรจดัหาเขา้ห้องสมุด หรือมี
วิธีการสาํรวจความตอ้งการทรัพยากรฯ ของผูใ้ชบ้ริการ เช่น จดัทาํแบบฟอร์มสาํรวจความตอ้งการ  การ
เสนอผา่นทางเวบ็ไซตห์อ้งสมุด การเสนอผา่น e-mail ของบรรณารักษ ์ การติดต่อร้านคา้หรือสาํนกัพิมพน์าํ
หนังสือมาให้ผูใ้ช้บริการพิจารณาเสนอซื�อเขา้ห้องสมุด หรืออาจพาผูแ้ทนผูใ้ช้บริการไปคดัเลือกที�
สํานักพิมพ/์ร้านคา้ หรือในงานสัปดาห์หนังสือ หรือเปิดโอกาสให้ผูใ้ชบ้ริการเสนอแนะดว้ยตนเองที�
หอ้งสมุด  

• เกณฑก์ารคดัเลือกและจดัซื�อทรัพยากรหอ้งสมุด  กาํหนดกรอบการพิจารณาคดัเลือก
ทรัพยากรฯ ที�ควรมีและไม่ควรมีไวใ้นหอ้งสมุด ซึ�งควรพจิารณาจากวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุด กลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการ คุณภาพ ความน่าเชื�อถือ และความทนัสมยัของเนื�อหา การไม่ขดัต่อคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
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ที�ดีงาม และระบอบการเมืองการปครองของไทย รวมทั�งควรกาํหนดการจดัซื�อทรัพยากรหอ้งสมุดแต่ละ
ประเภทใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการใชง้านใหช้ดัเจน  

• การจดัสรรงบประมาณในการจดัซื�อ เพื�อใหก้ารบริหารงบประมาณในการจดัซื�อเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมปริมาณการจัดซื� อทรัพยากรแต่ละประเภทเป็นไปตามความ
เหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงคข์องหอ้งสมุด สมควรที�จะมีการจดัสรรงบประมาณใน
การจดัซื�อทรัพยากรสารนิเทศออกเป็นหมวดหมู่หรือประเภทให้ชดัเจน  โดยอาจจดัสรรไดห้ลายรูปแบบ 
ไดแ้ก่   

จดัสรรงบประมาณตามกลุ่มสาขาวิชา ตวัอยา่งเช่น 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   ร้อยละ 40 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ร้อยละ 50 
กลุ่มบนัเทิงคดีและส่งเสริมการอ่าน  ร้อยละ 10 

  จดัสรรงบประมาณตามประเภททรัพยากร ตวัอยา่งเช่น 
หนงัสือแบบเรียนและหนงัสือทั�วไป  ร้อยละ 40 
หนงัสืออา้งอิง    ร้อยละ 10 
หนงัสือนวนิยาย    ร้อยละ 10 
วารสารและหนงัสือพิมพ ์   ร้อยละ 20 
สื�อโสตทศัน์และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์  ร้อยละ 20 

  หรืออาจจดัสรรงบประมาณตามกลุ่มผูใ้ช้บริการ เช่น ระดบัประถมศึกษาและระดับ
มธัยมศึกษา ระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา หรืออาจผสมผสานกนัทุกรูปแบบก็ได ้ ขึ�นอยู่กบั
แนวคิดในการบริหารจดัการของแต่ละหอ้งสมุด 

 2.  มาตรฐานการวเิคราะห์เรื�องและจัดระบบหนังสือ 
 การจดัระบบหนังสือในห้องสมุด เป็นการจดัแบ่งหมวดหมู่หนังสือตามเรื�องหรือเนื�อหาวิชา 
หนงัสือที�มีเนื�อหาเดียวกนัหรือคลา้ยกนัจะจดัไวด้ว้ยกนัหรือใกล้ๆ  กนั เพื�ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ช้
หอ้งสมุดในการเขา้ใชห้นงัสือที�มีอยูห่ลากหลาย ระบบการจดัแบ่งหมวดหมู่ที�นิยมใชก้นัในหอ้งสมุดต่าง ๆ 
เช่น ระบบทศนิยมดิวอี�  (The Dewey Decimal Classification System -DDC) ระบบรัฐสภาอเมริกนั (The 
Library of Congress Classification System -LC) เป็นตน้ โดยบรรณารักษจ์ะทาํการวิเคราะห์เนื�อหาของ
หนงัสือแต่ละเล่ม และกาํหนดสัญลกัษณ์แทนเนื�อหาวิชา ซึ� งอาจเป็นตวัเลข หรือตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์
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ผสม ขึ�นอยู่กบัระบบการจดัหมวดหมู่หนังสือที�ห้องสมุดเลือกใช้ วิธีการกาํหนดสัญลกัษณ์หมวดหมู่
นอกจากการจดัแบ่งตามหลกัเกณฑข์องระบบแลว้ บรรณารักษก์็ตอ้งมีมาตรฐานในการกาํหนดหมวดหมู่
ของห้องสมุด เพื�อให้การจดัระบบหนังสือของห้องสมุดเป็นเอกภาพ เนื�องจากเนื�อหาวิชาบางอย่าง
สามารถกาํหนดหมวดหมู่ไดห้ลายลกัษณะ การกาํหนดหมวดหมู่ของหนงัสือที�มีเนื�อหาเหมือนกนัควรจดั
อยูใ่นหมวดหมู่เดียวกนัทุกรายการ  ในที�นี�ขอยกตวัอยา่งเฉพาะการจดัหมวดหมู่หนงัสือระบบทศนิยมดิวอี�  
ซึ� งจดัแบ่งวิชาความรู้ทั�งหมดออกเป็น 10 หมวดใหญ่ โดยใชส้ัญลกัษณ์ 000 – 900  และแบ่งย่อยในแต่ละ
หมวดใหญ่ลงไปอีก 100 หมวดย่อย ในแต่ละหมวดย่อยสามารถแบ่งลงไดอี้กโดยใช้ทศนิยม เพื�อให้
สามารถกาํหนดสัญลกัษณ์ที�ตรงกบัเนื�อหาวิชาของหนงัสือมากที�สุด อยา่งไรก็ดีการจดัหมวดหมู่หนงัสือ
ในบางสาขาวิชาสามารถกาํหนดเลขหมู่ได้หลายแบบ หากบรรณารักษ์ไม่มีการกาํหนดแนวปฏิบติัที�
ชัดเจน อาจทาํให้เกิดความแตกต่างในการกาํหนดเลขหมู่ในแต่ละครั� ง จึงขอยกตวัอย่างการกาํหนด
นโยบายการจดัหมวดหมู่หนงัสือระบบทศนิยมดิวอี�ไวพ้อสงัเขป ดงันี�  

1) หนังสือเกี�ยวกับกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อาจกาํหนดไวใ้นหมวด 004 หรือหมวด 
621.39 เพื�อใหห้นงัสืออยูใ่นหมวดเดียวกนัไม่กระจดักระจาย หอ้งสมุดควรกาํหนดวา่จะเลือกใชห้มวดใด 

2) การกาํหนดเลขหมวดหมู่พุทธศาสนา เนื�องจากระบบ DDC ไม่มีการแบ่งยอ่ยหมวดหมู่
หนงัสือเกี�ยวกบัพุทธศาสนาไวช้ดัเจน ดงันั�นจึงควรมีการกาํหนดโดยหอ้งสมุดว่าจะกาํหนดหมวดหมู่ใน
เรื�องนี�อยา่งไร ทั�งนี�อาจใชคู่้มือการแบ่งหมวดหมู่หนงัสือระบบทศนิยมดิวอี�  ของ รศ.พวา พนัธ์ุเมฆา เป็น
แนวในการกาํหนดหมวดหมู่หนงัสือพทุธศาสนากไ็ด ้

3) เรื�องเกี�ยวกบัปัญหาสิ�งแวดลอ้ม มลภาวะ มีการกาํหนดไวห้ลายหมวดหมู่ ไดแ้ก่ 363.7  
ปัญหาสังคมเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม  577.2  องคป์ระกอบเฉพาะที�มีผลต่อนิเวศวิทยา  628 วิศวกรรมพิทกัษ์
สิ�งแวดลอ้ม  ดงันั�นการกาํหนดเลขหมวดหมู่เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มจึงควรพิจารณาให้ชดัเจนว่าควรจะใช้
หมวดหมู่ใด เนื�อหาของหนงัสือเนน้ในเรื�องใด หรือเกี�ยวขอ้งกบัประเดน็ใดมากที�สุด 

4) เรื� องเกี�ยวกบัพืช บางครั� งก็มกัพบปัญหาว่าสมควรจดัอยู่ในหมวด 580 พฤกษศาสตร์ 
หรือ 633 – 635 ในสาขาเกษตรศาสตร์  วิธีการพิจารณาเบื�องตน้ก็คือ หากเป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัธรรมชาติ
ของพืช ก็ควรจดัอยูใ่นสาขาวิชาพฤษศาสตร์  แต่ถา้มีการกล่าวถึงการเพาะปลูก การขยายพนัธ์ุพืช ก็ควร
จดัไวใ้นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

5) การจดัหมวดหมู่หนังสือวรรณคดี จะทาํอย่างไรให้วรรณคดีเรื� องเดียวกนัจดัเรียงอยู่
ดว้ยกัน เพราะวรรณคดีบางเรื� องมีการจดัพิมพห์ลายสํานวน ทั�งร้อยแกว้ และร้อยกรอง หรือเป็นบท
วิจารณ์  หากกาํหนดเลขเรียกหนงัสือ (ประกอบดว้ยเลขหมู่ อกัษรตวัแรกของผูแ้ต่ง เลขประจาํตวัผูแ้ต่ง 
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และอกัษรตวัแรกของหนงัสือ) ที�แตกต่างกนั จะทาํใหว้รรณคดีเรื�องเดียวกนัอยูก่ระจดักระจาย หอ้งสมุด
สามารถแกปั้ญหานี�โดยการใชห้ลกัเกณฑข์องชื�อเรื�องแบบฉบบั โดยใชเ้ลขหมู่ตามวรรณคดีตน้ฉบบั และ
ใชอ้กัษรตวัแรกของชื�อเรื�องแบบฉบบัมาใชแ้ทนชื�อผูแ้ต่ง กาํหนเลขจากตารางผูแ้ต่งตามชื�อเรื�องแบบ
ฉบบั  ตวัอยา่งเช่นเรื�อง สามก๊ก มีการจดัทาํโดยผูเ้ขียนหลายท่าน และมีบทวิจารณ์ที�ใชชื้�อเรื�องที�แตกต่าง
กนั เช่น สามก๊ก ฉบบัวณิพก  ขงเบง้ ผูห้ย ั�งรู้ดินฟ้ามหาสมุทร  ศิลปะการใชค้นในสามก๊ก   หรือ โจโฉ 
นายกฯ ตลอดกาล เป็นตน้   สามารถกาํหนดเลขเรียกหนงัสือไดด้งันี�    

 

                                    วรรณคดีจีน ประเภทนวนิยาย 
       ส อกัษรตวัแรกของชื�อเรื�องแบบฉบบั “สามก๊ก”  646 คือเลขจาก                                   
      ตารางเลขผูแ้ต่งหนงัสือภาษาไทยสาํเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติ 
 
เรื�อง รามเกียรติ�  มีการพิมพเ์ผยแพร่หลายลกัษณะเช่นกนั สามารถกาํหนดเลขเรียกหนงัสือไดด้งันี�  
 

                                    วรรณคดีไทย ประเภทร้อยกรอง 
       ร อกัษรตวัแรกของชื�อเรื�องแบบฉบบั “รามเกียรติ�” 445 คือเลขจาก                               
                                                   ตารางเลขผูแ้ต่งหนงัสือภาษาไทยสาํเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติ  
  

 เพื�อมิใหก้ารกาํหนดเลขหมู่หนงัสือที�มีเนื�อหาเหมือนกนัใชเ้ลขแตกต่างกนั ผูว้ิเคราะห์เรื�องและ
จดัระบบหนังสือควรตรวจสอบขอ้มูลเดิมก่อน  ว่าห้องสมุดไดใ้ชเ้ลขหมู่ใดสําหรับหนังสือที�มีเนื�อหา
เดียวกนันี�  มีการแบ่งหมวดหมู่ย่อยและทศนิยมถึงระดบัใด  การกาํหนดแนวปฏิบติัที�ชดัเจน และมีการ
ตรวจสอบขอ้มูลเดิมก่อนทุกครั� ง  ยอ่มทาํใหเ้กิดเอกภาพในการปฏิบติังาน 

 3.  นโยบายการบริการ  
      งานบริการเป็นงานที�จดัทาํขึ�นเพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชห้้องสมุดในการศึกษาเรียนรู้ การ
คน้หาขอ้มูลข่าวสาร และสามารถใชท้รัพยากรฯ ประเภทต่าง ๆ ที�จดัหามาอย่างคุม้ค่า  ห้องสมุดควรมี
บริการพื�นฐาน และบริการอื�นๆ ตามความเหมาะสม ในรูปแบบที�หลากหลาย มีระเบียบการให้บริการ
เพื�อใหผู้รั้บบริการทุกกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการบริการอยา่งเสมอภาค สามารถเขา้ถึงทรัพยากรหอ้งสมุดที�
ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  การกาํหนดนโยบายการให้บริการหอ้งสมุดที�ชดัเจนสอดคลอ้งกบันโยบายของ
หน่วยงานตน้สังกดั  วตัถุประสงค ์แผนกลยุทธ์ และสภาพปัจจุบนัของห้องสมุด จะช่วยให้สามารถ
ควบคุมคุณภาพการใหบ้ริการ การประเมินผล และการพฒันาบริการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันี�  

895.13 

ส646 

895.911 

ร445 
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ผสม ขึ�นอยู่กบัระบบการจดัหมวดหมู่หนังสือที�ห้องสมุดเลือกใช้ วิธีการกาํหนดสัญลกัษณ์หมวดหมู่
นอกจากการจดัแบ่งตามหลกัเกณฑข์องระบบแลว้ บรรณารักษก์็ตอ้งมีมาตรฐานในการกาํหนดหมวดหมู่
ของห้องสมุด เพื�อให้การจดัระบบหนังสือของห้องสมุดเป็นเอกภาพ เนื�องจากเนื�อหาวิชาบางอย่าง
สามารถกาํหนดหมวดหมู่ไดห้ลายลกัษณะ การกาํหนดหมวดหมู่ของหนงัสือที�มีเนื�อหาเหมือนกนัควรจดั
อยูใ่นหมวดหมู่เดียวกนัทุกรายการ  ในที�นี�ขอยกตวัอยา่งเฉพาะการจดัหมวดหมู่หนงัสือระบบทศนิยมดิวอี�  
ซึ� งจดัแบ่งวิชาความรู้ทั�งหมดออกเป็น 10 หมวดใหญ่ โดยใชส้ัญลกัษณ์ 000 – 900  และแบ่งย่อยในแต่ละ
หมวดใหญ่ลงไปอีก 100 หมวดย่อย ในแต่ละหมวดย่อยสามารถแบ่งลงไดอี้กโดยใช้ทศนิยม เพื�อให้
สามารถกาํหนดสัญลกัษณ์ที�ตรงกบัเนื�อหาวิชาของหนงัสือมากที�สุด อยา่งไรก็ดีการจดัหมวดหมู่หนงัสือ
ในบางสาขาวิชาสามารถกาํหนดเลขหมู่ได้หลายแบบ หากบรรณารักษ์ไม่มีการกาํหนดแนวปฏิบติัที�
ชัดเจน อาจทาํให้เกิดความแตกต่างในการกาํหนดเลขหมู่ในแต่ละครั� ง จึงขอยกตวัอย่างการกาํหนด
นโยบายการจดัหมวดหมู่หนงัสือระบบทศนิยมดิวอี�ไวพ้อสงัเขป ดงันี�  

1) หนังสือเกี�ยวกับกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อาจกาํหนดไวใ้นหมวด 004 หรือหมวด 
621.39 เพื�อใหห้นงัสืออยูใ่นหมวดเดียวกนัไม่กระจดักระจาย หอ้งสมุดควรกาํหนดวา่จะเลือกใชห้มวดใด 

2) การกาํหนดเลขหมวดหมู่พุทธศาสนา เนื�องจากระบบ DDC ไม่มีการแบ่งยอ่ยหมวดหมู่
หนงัสือเกี�ยวกบัพุทธศาสนาไวช้ดัเจน ดงันั�นจึงควรมีการกาํหนดโดยหอ้งสมุดว่าจะกาํหนดหมวดหมู่ใน
เรื�องนี�อยา่งไร ทั�งนี�อาจใชคู่้มือการแบ่งหมวดหมู่หนงัสือระบบทศนิยมดิวอี�  ของ รศ.พวา พนัธ์ุเมฆา เป็น
แนวในการกาํหนดหมวดหมู่หนงัสือพทุธศาสนากไ็ด ้

3) เรื�องเกี�ยวกบัปัญหาสิ�งแวดลอ้ม มลภาวะ มีการกาํหนดไวห้ลายหมวดหมู่ ไดแ้ก่ 363.7  
ปัญหาสังคมเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม  577.2  องคป์ระกอบเฉพาะที�มีผลต่อนิเวศวิทยา  628 วิศวกรรมพิทกัษ์
สิ�งแวดลอ้ม  ดงันั�นการกาํหนดเลขหมวดหมู่เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มจึงควรพิจารณาให้ชดัเจนว่าควรจะใช้
หมวดหมู่ใด เนื�อหาของหนงัสือเนน้ในเรื�องใด หรือเกี�ยวขอ้งกบัประเดน็ใดมากที�สุด 

4) เรื� องเกี�ยวกบัพืช บางครั� งก็มกัพบปัญหาว่าสมควรจดัอยู่ในหมวด 580 พฤกษศาสตร์ 
หรือ 633 – 635 ในสาขาเกษตรศาสตร์  วิธีการพิจารณาเบื�องตน้ก็คือ หากเป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัธรรมชาติ
ของพืช ก็ควรจดัอยูใ่นสาขาวิชาพฤษศาสตร์  แต่ถา้มีการกล่าวถึงการเพาะปลูก การขยายพนัธ์ุพืช ก็ควร
จดัไวใ้นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

5) การจดัหมวดหมู่หนังสือวรรณคดี จะทาํอย่างไรให้วรรณคดีเรื� องเดียวกนัจดัเรียงอยู่
ดว้ยกัน เพราะวรรณคดีบางเรื� องมีการจดัพิมพห์ลายสํานวน ทั�งร้อยแกว้ และร้อยกรอง หรือเป็นบท
วิจารณ์  หากกาํหนดเลขเรียกหนงัสือ (ประกอบดว้ยเลขหมู่ อกัษรตวัแรกของผูแ้ต่ง เลขประจาํตวัผูแ้ต่ง 
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และอกัษรตวัแรกของหนงัสือ) ที�แตกต่างกนั จะทาํใหว้รรณคดีเรื�องเดียวกนัอยูก่ระจดักระจาย หอ้งสมุด
สามารถแกปั้ญหานี�โดยการใชห้ลกัเกณฑข์องชื�อเรื�องแบบฉบบั โดยใชเ้ลขหมู่ตามวรรณคดีตน้ฉบบั และ
ใชอ้กัษรตวัแรกของชื�อเรื�องแบบฉบบัมาใชแ้ทนชื�อผูแ้ต่ง กาํหนเลขจากตารางผูแ้ต่งตามชื�อเรื�องแบบ
ฉบบั  ตวัอยา่งเช่นเรื�อง สามก๊ก มีการจดัทาํโดยผูเ้ขียนหลายท่าน และมีบทวิจารณ์ที�ใชชื้�อเรื�องที�แตกต่าง
กนั เช่น สามก๊ก ฉบบัวณิพก  ขงเบง้ ผูห้ย ั�งรู้ดินฟ้ามหาสมุทร  ศิลปะการใชค้นในสามก๊ก   หรือ โจโฉ 
นายกฯ ตลอดกาล เป็นตน้   สามารถกาํหนดเลขเรียกหนงัสือไดด้งันี�    

 

                                    วรรณคดีจีน ประเภทนวนิยาย 
       ส อกัษรตวัแรกของชื�อเรื�องแบบฉบบั “สามก๊ก”  646 คือเลขจาก                                   
      ตารางเลขผูแ้ต่งหนงัสือภาษาไทยสาํเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติ 
 
เรื�อง รามเกียรติ�  มีการพิมพเ์ผยแพร่หลายลกัษณะเช่นกนั สามารถกาํหนดเลขเรียกหนงัสือไดด้งันี�  
 

                                    วรรณคดีไทย ประเภทร้อยกรอง 
       ร อกัษรตวัแรกของชื�อเรื�องแบบฉบบั “รามเกียรติ�” 445 คือเลขจาก                               
                                                   ตารางเลขผูแ้ต่งหนงัสือภาษาไทยสาํเร็จรูปของหอสมุดแห่งชาติ  
  

 เพื�อมิใหก้ารกาํหนดเลขหมู่หนงัสือที�มีเนื�อหาเหมือนกนัใชเ้ลขแตกต่างกนั ผูว้ิเคราะห์เรื�องและ
จดัระบบหนังสือควรตรวจสอบขอ้มูลเดิมก่อน  ว่าห้องสมุดไดใ้ชเ้ลขหมู่ใดสําหรับหนังสือที�มีเนื�อหา
เดียวกนันี�  มีการแบ่งหมวดหมู่ย่อยและทศนิยมถึงระดบัใด  การกาํหนดแนวปฏิบติัที�ชดัเจน และมีการ
ตรวจสอบขอ้มูลเดิมก่อนทุกครั� ง  ยอ่มทาํใหเ้กิดเอกภาพในการปฏิบติังาน 

 3.  นโยบายการบริการ  
      งานบริการเป็นงานที�จดัทาํขึ�นเพื�ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชห้้องสมุดในการศึกษาเรียนรู้ การ
คน้หาขอ้มูลข่าวสาร และสามารถใชท้รัพยากรฯ ประเภทต่าง ๆ ที�จดัหามาอย่างคุม้ค่า  ห้องสมุดควรมี
บริการพื�นฐาน และบริการอื�นๆ ตามความเหมาะสม ในรูปแบบที�หลากหลาย มีระเบียบการให้บริการ
เพื�อใหผู้รั้บบริการทุกกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการบริการอยา่งเสมอภาค สามารถเขา้ถึงทรัพยากรหอ้งสมุดที�
ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว  การกาํหนดนโยบายการให้บริการหอ้งสมุดที�ชดัเจนสอดคลอ้งกบันโยบายของ
หน่วยงานตน้สังกดั  วตัถุประสงค ์แผนกลยุทธ์ และสภาพปัจจุบนัของห้องสมุด จะช่วยให้สามารถ
ควบคุมคุณภาพการใหบ้ริการ การประเมินผล และการพฒันาบริการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันี�  

895.13 

ส646 

895.911 

ร445 
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ตัวอย่างนโยบายการบริการห้องสมุด 

1. จดับริการและกิจกรรมเพื�อสนับสนุนการเรียนการสอน การส่งเสริมการอ่าน การศึกษา
คน้ควา้และการวิจยัของครูและนกัเรียน   

2. ใหบ้ริการผูใ้ชห้อ้งสมุดทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 
3. พฒันาระบบการใหบ้ริการเชิงรุก โดยนาํกลยทุธ์การตลาดและการประชาสัมพนัธ์มาใชใ้น

การจดับริการและกิจกรรม 
4. จดับริการที�ส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรสารนิเทศอยา่งคุม้ค่า 
5. กาํหนดระเบียบการให้บริการห้องสมุดตามความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ผูใ้ชบ้ริการ 
6. พฒันาระบบเทคโนโลยเีพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบติังานและการใหบ้ริการ 
7. ควบคุมมาตรฐานการจดัเก็บและคน้คืนทรัพยากรสารนิเทศเพื�ออาํนวยความสะดวก รวดเร็ว

ในการบริการ 
8. จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้และพฒันาทกัษะการรู้สารนิเทศ (Information Literacy) ของ

นกัเรียน สามารถเขา้ถึงและใชส้ารนิเทศอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรู้เท่า
ทนั 

9. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านบุคลิกภาพ ภาษาและการสื�อสาร และเทคนิคการ
ใหบ้ริการที�ดี 

10. ประเมินความความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการห้องสมุด สาํรวจความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เพื�อพฒันาบริการหอ้งสมุด อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

4. การบริหารงานบุคคล 
     การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลและวางตัวบุคคลให้
เหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน รวมถึงการวางแผนอตัรากาํลงั การกาํหนดภาระงาน การพฒันาบุคลากร การ
ควบคุมคุณภาพ และประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร  บุคลากรที�มีคุณภาพเป็นปัจจยัสาํคญัที�จะทาํ
ใหภ้ารกิจขององคก์รบรรลุตามเป้าหมายที�คาดหวงั 
 หอ้งสมุดควรมีบุคลากรที�มีวฒิุ คุณสมบติั และอตัรากาํลงัตามความจาํเป็น สอดคลอ้งกบันโยบาย
เป้าหมายของหน่วยงานตน้สังกดั การพิจารณาจาํนวนและคุณสมบติัของบุคลากร ตอ้งคาํนึงถึงจาํนวน
ผูรั้บบริการ ทรัพยากร เทคโนโลยี และบริการของห้องสมุด หรืออาจใชม้าตราฐานของห้องสมุดแต่ละ
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ประเภทเป็นกรอบในการวางแผน หากเป็นไปไดค้วรพิจารณาให้มีตาํแหน่งบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร เพื�อพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด และมีแผนการ
พฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง ใหท้นัต่อความกา้วหนา้ทางวิชาการและเทคโนโลย ี
 เพื�อให้มีกรอบหรือแนวทางในการสรรหาหรือคดัเลือกบุคคลที�มีคุณลกัษณะและศกัยภาพที�
เหมาะสมกบัลกัษณะงานที�กาํหนด  ตลอดจนการวางแผนอตัรากาํลงั  และการกาํหนดภาระงานของ
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด  ควรทาํการวิเคราะห์งาน และจดัทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งใหช้ดัเจน ดงัตวัอยา่ง  
ตัวอย่างมาตรฐานกาํหนดตําแหน่งบรรณารักษ์ 
ตําแหน่งประเภท  วิชาการ  
สายงาน    บรรณารักษ ์
หน้าที�และความรับผดิชอบ  
 ปฏิบติังานบรรณารักษเ์พื�อใหบ้ริการทางวิชาการ  รวมทั�งการควบคุมหน่วยงาน และปกครอง ผูอ้ยู่
ใตบ้งัคบับญัชา และปฏิบติัหนา้ที�อื�นตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
ลกัษณะงานที�ปฏิบัติ  
 ปฏิบติังานเกี�ยวกบังานบรรณารักษ ์โดยปฏิบติัหนา้ที�อยา่งหนึ�งอยา่งใดหรือ หลายอยา่ง เช่น การ
พิจารณาจัดหาสื� อสารนิเทศเข้าห้องสมุด  วิเคราะห์เรื� องและจัดระบบสื� อสารนิเทศ   ทําดรรชนี 
บรรณานุกรม สาระสงัเขป กฤตภาค เกบ็รวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี�ยวกบัการดาํเนินงาน การใหบ้ริการ  ศึกษา
คน้ควา้วิธีการเทคนิคใหม่ ๆ ทางดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ รวมทั�งเทคโนโลยีและ
นวตักรรมต่าง ๆ  เพื�อปรับปรุงหอ้งสมุด ใหค้าํแนะนาํปรึกษา และบริการในการคน้หาหนงัสือ การสืบคน้
สารนิเทศ แก่นกัเรียน คณาจารย ์ และผูส้นใจอื�น ๆ เพื�อประโยชน์เกี�ยวกบังานสอน งานวิจยั และการ
เผยแพร่ความรู้ทั�งภายในและภายนอกโรงเรียน  จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จดัฝึกอบรมความรู้ทางดา้น
บรรณารักษศาสตร์ การสืบคน้สารนิเทศจากฐานขอ้มูลต่าง ๆ  ควบคุมดูแล ให้คาํแนะนําในการ
ปฏิบติังานแก่ เจา้หน้าที�ระดบัรองลงมา ติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน  และปฏิบติัหน้าที�อื�นที�
เกี�ยวขอ้ง  
วุฒิการศึกษา 
 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ�นไป  ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  หรือสารนิเทศ
ศาสตร์  หรือสารสนเทศศึกษา หรือการจดัการสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
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ตัวอย่างนโยบายการบริการห้องสมุด 

1. จดับริการและกิจกรรมเพื�อสนับสนุนการเรียนการสอน การส่งเสริมการอ่าน การศึกษา
คน้ควา้และการวิจยัของครูและนกัเรียน   

2. ใหบ้ริการผูใ้ชห้อ้งสมุดทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 
3. พฒันาระบบการใหบ้ริการเชิงรุก โดยนาํกลยทุธ์การตลาดและการประชาสัมพนัธ์มาใชใ้น

การจดับริการและกิจกรรม 
4. จดับริการที�ส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรสารนิเทศอยา่งคุม้ค่า 
5. กาํหนดระเบียบการให้บริการห้องสมุดตามความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ผูใ้ชบ้ริการ 
6. พฒันาระบบเทคโนโลยเีพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบติังานและการใหบ้ริการ 
7. ควบคุมมาตรฐานการจดัเก็บและคน้คืนทรัพยากรสารนิเทศเพื�ออาํนวยความสะดวก รวดเร็ว

ในการบริการ 
8. จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้และพฒันาทกัษะการรู้สารนิเทศ (Information Literacy) ของ

นกัเรียน สามารถเขา้ถึงและใชส้ารนิเทศอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรู้เท่า
ทนั 

9. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้านบุคลิกภาพ ภาษาและการสื�อสาร และเทคนิคการ
ใหบ้ริการที�ดี 

10. ประเมินความความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการห้องสมุด สาํรวจความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เพื�อพฒันาบริการหอ้งสมุด อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 

4. การบริหารงานบุคคล 
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ประเภทเป็นกรอบในการวางแผน หากเป็นไปไดค้วรพิจารณาให้มีตาํแหน่งบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
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เกี�ยวขอ้ง  
วุฒิการศึกษา 
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ศาสตร์  หรือสารสนเทศศึกษา หรือการจดัการสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
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ความรู้ความสามารถที�ต้องการ 
1. มีทกัษะและความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังานเป็นอย่างดี  มี

ความรู้เกี�ยวกบั  ระบบห้องสมุดอตัโนมติั  ห้องสมุดดิจิตลั  การสร้างและสืบคน้ฐานขอ้มูล  
เครือข่ายสารสนเทศ   การเขียนเวบ็เพจ และเรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

2. มีความรู้ในการวิเคราะห์เรื�อง  การจดัระบบ และทาํดรรชนีสืบคน้สื�อสารนิเทศ 
3. มีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื�อการอ่านและการสื�อสารเป็นอยา่งดี 
4. มีความรู้และทกัษะในการวิจยั 

    5.  แนวทางในการพฒันาห้องสมุด 
โดยการรวบรวมและศึกษาขอ้มูล  เพื�อเป็นแนวทางในการวางแผนเพื�อพฒันาหอ้งสมุด  ซึ� งอาจจะเริ�ม

จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา ขอ้มูล และผลการปฏิบติังานที�ผ่านมา ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
ขอ้มูลที�ถูกตอ้งชดัเจน  อนัจะนาํไปสู่การวางแผนอยา่งมีประสิทธิภาพ  ทั�งนี�สามารถศึกษาขอ้มูลจากสถิติ
การใหบ้ริการของหอ้งสมุดต่าง ๆ ไดแ้ก่ สถิติจาํนวนผูเ้ขา้ใชห้อ้งสมุด สถิติการใชห้อ้งสมุดเพื�อการเรียน
การสอน สถิติการยมื  สถิติการใชฐ้านขอ้มูล สถิติบริการตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้ จาํนวนการใช้
บริการถ่ายเอกสาร  จาํนวนทรัพยากรสารนิเทศในปัจจุบนั ฯลฯ เป็นตน้  นอกจากนี� อาจไดม้าจากการ
สาํรวจความพึงพอใจหรือความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ 
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ตัวอย่างข้อมูลสถิติของห้องสมุด 
จาํนวนหนงัสือและสื�อในหอ้งสมุด (สิ�นสุด ณ วนัที� 30 กนัยายน 2555) 

รายการ หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
2553 2554 2555 

1. จาํนวนหนงัสือทั�งหมด เล่ม 48,679 54,280 60,086 
2. จาํนวนหนงัสือจาํแนกตามกลุ่มวิชา  

    - หนงัสือกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ร้อยละ 51.80  52.10  51.74  
เล่ม 25,215  28,279  31,091 

    - หนงัสือกลุ่มวิชาสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ร้อยละ 37.38  37.24  37.37  
เล่ม 18,197  20,214  22,455 

    - หนงัสือส่งเสริมการอ่าน 
ร้อยละ 10.82  10.66  10.89  
เล่ม 5,267  5,787  6,540 

3. จาํนวนสื�อโสตทศัน์ทั�งหมด (ซีดี วิดีทศัน์ เทปเสียง) รายการ 5,661 6,140 7,052 
4. บอกรับวารสาร รายการ 65 86 95 
    - วารสารภาษาไทย รายการ 60 70 78 
    - วารสารภาษาต่างประเทศ รายการ 5 16 17 
5. บอกรับหนงัสือพิมพ ์ ฉบบั 15 11 14 
6. ฐานขอ้มูลออนไลน ์ รายการ 3 4 4 
7. วีดิทศัน์ตามประสงค ์(Video on Demand) *  รายการ 70 201 274 

 

ตารางที� 2  แสดงขอ้มูลสถิติของหอ้งสมุด 

หมายเหตุ  Video on Demand หมายถึง ระบบการแพร่ภาพและเสียงวิดีทศัน์จากคลงัขอ้มูลวิดีทศัน์ 
(Video Server) สู่ผูช้มที�อยูใ่นระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน สื�อสารผา่นระบบจดัการขอ้มูลวิดีทศัน์แบบ 
Streaming file โดยผูช้มสามารถเลือกเรื�องที�ตอ้งการชมไดต้ามประสงคโ์ดยไม่จาํกดัเวลาและสถานที� 
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เปรียบเทียบจาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ ปีงบประมาณ………….ถึง................. 
                  หน่วย : คน 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

   

เวลาทาํการปกติ 

เฉลี�ยต่อวนั    
สูงสุด    
ตํ�าสุด    

รวมตลอดปี    

เสาร์-อาทิตยแ์ละ 
ภาคกลางคืน 

เฉลี�ยต่อวนั    
สูงสุด    
ตํ�าสุด    

รวมตลอดปี    
 

ตารางที�  3  แสดงการเปรียบเทียบจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ 

สถิติจาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ  ปีงบประมาณ…………  

เดือน 

จาํนวนผูใ้ชบ้ริการ (คน) 
เวลาทาํการปกติ วนัหยดุและภาคกลางคืน 

ทั�งหมด เฉลี�ย/วนั 
สูงสุด/
วนั 

ตํ�าสุด/วนั ทั�งหมด เฉลี�ย/วนั 
สูงสุด/
วนั 

ตํ�าสุด/วนั 

         
         
         
         
         
         

ภาพรวม 
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ตารางที�  5  แสดงตารางการจดัเกบ็สถิติจาํนวนการยมืหนงัสือ 

• วิเคราะห์ขอ้มูล  นาํขอ้มูลที�ไดม้าวิเคราะห์ จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา หาสาเหตุ
ของปัญหา และแนวทางแกไ้ขปัญหา  เช่น การลดความซํ� าซอ้นในการปฏิบติังาน  การเพิ�มความสะดวก
รวดเร็วในการบริการ  การส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่นกัเรียน  การเพิ�มการใชก้ารยมืหนงัสือ เป็นตน้  

• วางแผนงาน  นาํประเดน็ที�ไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูล มาใชใ้นการวางแผนงานโครงการ
ทั�งระยะสั�นและระยะยาว โดยมุ่งเนน้การพฒันารูปแบบและวิธีการปฏิบติังาน พฒันาศกัยภาพการใหบ้ริการ  
การนาํเทคโนโลยีและนวตักรรมต่าง ๆ มาใชใ้นการพฒันางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ�น  ทั�งนี� ควรคาํนึงถึง
เรื�องความคุม้ทุน  ประสิทธิผลที�จะไดจ้ากการลงทุน และประโยชน์ที�ผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บ  เป็นหลกัในการ
วางแผน  โดยควรสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และตวัชี�วดัความสาํเร็จของหอ้งสมุด 

• สรุปและประเมินผลการปฏิบติังาน การดาํเนินงานต่าง ๆ ควรสรุปและประเมินผลทุก
ครั� งเมื�องานหรือโครงการนั�นสิ�นสุดลง เพื�อเป็นขอ้มูลในการพฒันางานต่อไป 
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ตัวอย่างโครงการพฒันาห้องสมุดโรงเรียน 

หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนมีการจดักระบวนการเรียนการสอนสาํหรับที�มุ่งส่งเสริมให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั คน้ควา้ 
ทดลอง สืบเสาะ แสวงหาคาํตอบในสิ�งที�สงสัย  รวมทั�งเปิดโอกาสให้นกัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานตามความ
สนใจ  เพื�อใหน้กัเรียนแต่ละคนไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพ    
 หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที�สาํคญัของโรงเรียน มีบทบาทหนา้ที�ในการส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ 
การวิจยั และส่งเสริมการอ่าน ของนกัเรียนและครู  โรงเรียนที�มีห้องสมุดที�ไดม้าตรฐาน ซึ� งประกอบดว้ย
อาคารสถานที�และการจัดบรรยากาศที�เหมาะสม มีทรัพยากรการเรียนรู้ที�หลากหลายสอดคลอ้งกับ
หลกัสูตรและการเรียนการสอน มีบริการและกิจกรรมที�ดี ยอ่มส่งผลต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 

โครงการนี� มุ่งที�จะยกระดบัคุณภาพหอ้งสมุดโรงเรียนใหไ้ดม้าตรฐาน สนบัสนุนและส่งเสริมการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพฒันานกัเรียน เป็นแหล่งวิทยาการที�
สมบูรณ์แบบ มีสื�อความรู้หลากหลายรูปแบบ รวมทั�งสื�อเทคโนโลยีที�ทนัสมยัไวใ้ห้บริการตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  สามารถสนบัสนุนการศึกษาเรียนรู้ไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จาํกดัในเวลาอนัรวดเร็ว  
วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อพฒันาอาคารสถานที�และการจดับรรยากาศภายในหอ้งสมุดโรงเรียน 
2. เพื�อพฒันาคุณภาพและปริมาณหนงัสือและสื�อการเรียนรู้ในหอ้งสมุดโรงเรียน 
3. เพื�อติดตั�งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อการบริหารจดัการหอ้งสมุด และการสืบคน้ขอ้มูล

ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
4. เพื�อพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรหอ้งสมุด 

เป้าหมาย 

1. หอ้งสมุดโรงเรียนไดรั้บการออกแบบและพฒันาอาคารสถานที� ครุภณัฑ ์และจดับรรยากาศที�
เหมาะสมต่อการส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ และส่งเสริมการอ่าน 

2. ติดตั�งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั�งระบบสาย และระบบไร้สาย เชื�อมโยงภายในห้องเรียน 
หอ้งสมุด สาํนกังาน และพื�นที�ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

3. จดัหาหนงัสือและสื�อสารนิเทศเพื�อการศึกษาเรียนรู้ การคน้ควา้วิจยั ครบถว้นทุกสาขาวิชา  
ตามนโยบายการเรียนการสอน และความตอ้งการของอาจารย ์และนกัเรียน 
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4. หอ้งสมุดจดัระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั (Library automation system)โมดูลต่าง ๆ ดงันี�  
Cataloging Module  ระบบจดัการฐานขอ้มูลหนงัสือและสื�อ  
Inquiry Module  ระบบสืบคน้ขอ้มูลหนงัสือและสื�อ 
Circulation Module  ระบบบริการยมืคืนหนงัสือและสื�อดว้ยระบบ barcode 
Journal & Indexing Module ระบบจดัการขอ้มูลวารสารและระบบดรรชนีบทความ
วารสาร 
Internet Module ระบบเชื�อมโยงขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูใ้ชส้ามารถ
สืบคน้ขอ้มูลจากภายนอก เขา้มายงัฐานขอ้มูลของห้องสมุด ในทางกลบักนัผูใ้ช้
ภายในหอ้งสมุดกส็ามารถคน้ขอ้มูลผา่นระบบดงักล่าวไปยงัแหล่งขอ้มูลทั�วโลก 
Multimedia Module ระบบจดัการสื�อประสม ไดแ้ก่ วิดีทศัน์ ภาพ เสียง 

5. ห้องสมุดจดัทาํเวบ็ไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อให้บริการศึกษาคน้ควา้ผ่านเครือข่าย
อินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต 

6. บุคลากรห้องสมุดไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถเกี�ยวกบัการบริหารจดัการห้องสมุด 
การจดับริการและกิจกรรม ระบบห้องสมุดอตัโนมติั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
จดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสืบคน้สารสนเทศ และเรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

สถานที�ดําเนินการ 
 หอ้งสมุดโรงเรียน............................ 
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2. ติดตั�งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั�งระบบสาย และระบบไร้สาย เชื�อมโยงภายในห้องเรียน 
หอ้งสมุด สาํนกังาน และพื�นที�ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

3. จดัหาหนงัสือและสื�อสารนิเทศเพื�อการศึกษาเรียนรู้ การคน้ควา้วิจยั ครบถว้นทุกสาขาวิชา  
ตามนโยบายการเรียนการสอน และความตอ้งการของอาจารย ์และนกัเรียน 
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4. หอ้งสมุดจดัระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั (Library automation system)โมดูลต่าง ๆ ดงันี�  
Cataloging Module  ระบบจดัการฐานขอ้มูลหนงัสือและสื�อ  
Inquiry Module  ระบบสืบคน้ขอ้มูลหนงัสือและสื�อ 
Circulation Module  ระบบบริการยมืคืนหนงัสือและสื�อดว้ยระบบ barcode 
Journal & Indexing Module ระบบจดัการขอ้มูลวารสารและระบบดรรชนีบทความ
วารสาร 
Internet Module ระบบเชื�อมโยงขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูใ้ชส้ามารถ
สืบคน้ขอ้มูลจากภายนอก เขา้มายงัฐานขอ้มูลของห้องสมุด ในทางกลบักนัผูใ้ช้
ภายในหอ้งสมุดกส็ามารถคน้ขอ้มูลผา่นระบบดงักล่าวไปยงัแหล่งขอ้มูลทั�วโลก 
Multimedia Module ระบบจดัการสื�อประสม ไดแ้ก่ วิดีทศัน์ ภาพ เสียง 

5. ห้องสมุดจดัทาํเวบ็ไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อให้บริการศึกษาคน้ควา้ผ่านเครือข่าย
อินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต 

6. บุคลากรห้องสมุดไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถเกี�ยวกบัการบริหารจดัการห้องสมุด 
การจดับริการและกิจกรรม ระบบห้องสมุดอตัโนมติั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
จดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสืบคน้สารสนเทศ และเรื�องอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

สถานที�ดําเนินการ 
 หอ้งสมุดโรงเรียน............................ 
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2. แผนการดําเนินงาน 

แผนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
วางแผน และสาํรวจสภาพปัจจุบนัของหอ้งสมุด             
ออกแบบและวางผงัปรับปรุงสถานที�และครุภณัฑ์
หอ้งสมุด 

            

ดาํเนินการปรับปรุงสถานที�และครุภณัฑห์อ้งสมุด             
กาํหนดคุณลกัษณะและจดัซื�อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครื�องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพว่ง 
และระบบโปรแกรม 

            

ติดตั�งระบบสายสญัญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในหอ้งสมุด (Local Area Network – LAN) 

            

ติดตั�งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
อุปกรณ์ต่อพว่ง 

            

ติดตั�งระบบโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติั             
จดัอบรมบุคลากรหอ้งสมุด             
ถ่ายโอนขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลหนงัสือและสื�อลง
ฐานขอ้มูล 

            

พิจารณาคดัเลือกหนงัสือและสื�อความรู้             
จดัซื�อหนงัสือและสื�อความรู้             
ทดลองระบบ และประเมินผลโครงการ             
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งบประมาณ  
รายการ งบประมาณ 

ค่าใชจ่้ายในการออกแบบครุภณัฑแ์ละวางผงัหอ้งสมุด  
ค่าใชจ่้ายในการจดัจา้งทาํครุภณัฑห์อ้งสมุดใหม่และปรับปรุงครุภณัฑเ์ดิม  
ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงสถานที�และตกแต่งภายใน  
ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบแสงสวา่ง และระบบปรับอากาศ  
ค่าอุปกรณ์เครือข่ายและการติดตั�งสายสญัญาณเครือข่าย  
ค่าคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  คอมพิวเตอร์ลูกข่าย  และอุปกรณ์ต่อพว่งอื�น ๆ  
ค่าระบบโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติั  
ค่าหนงัสือและสื�อการเรียนรู้  
ค่าใชจ่้ายในการถ่ายโอนขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลหนงัสือและสื�อ  
ค่าใชจ่้ายในการอบรมบุคลากร  

รวม  

ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนสามารถเพิ�มความเข้มแข็งทางวิชาการ ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ�น   
2. โรงเรียนมีสถานที�และระบบเทคโนโลยทีี�เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการคน้ควา้วิจยั  
3. นกัเรียนและอาจารยมี์ความพึงพอใจต่อบรรยากาศ สถานที� ทรัพยากรสารนิเทศ และเทคโนโลย ี

ของหอ้งสมุด ส่งผลใหมี้จาํนวนผูใ้ชบ้ริการเพิ�มมากขึ�น 
4. นกัเรียนและอาจารยไ์ดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการศึกษาคน้ควา้เพิ�มมากขึ�น 
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2. แผนการดําเนินงาน 

แผนการดาํเนินงาน 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
วางแผน และสาํรวจสภาพปัจจุบนัของหอ้งสมุด             
ออกแบบและวางผงัปรับปรุงสถานที�และครุภณัฑ์
หอ้งสมุด 

            

ดาํเนินการปรับปรุงสถานที�และครุภณัฑห์อ้งสมุด             
กาํหนดคุณลกัษณะและจดัซื�อระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครื�องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพว่ง 
และระบบโปรแกรม 

            

ติดตั�งระบบสายสญัญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในหอ้งสมุด (Local Area Network – LAN) 

            

ติดตั�งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
อุปกรณ์ต่อพว่ง 

            

ติดตั�งระบบโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติั             
จดัอบรมบุคลากรหอ้งสมุด             
ถ่ายโอนขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลหนงัสือและสื�อลง
ฐานขอ้มูล 

            

พิจารณาคดัเลือกหนงัสือและสื�อความรู้             
จดัซื�อหนงัสือและสื�อความรู้             
ทดลองระบบ และประเมินผลโครงการ             
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งบประมาณ  
รายการ งบประมาณ 

ค่าใชจ่้ายในการออกแบบครุภณัฑแ์ละวางผงัหอ้งสมุด  
ค่าใชจ่้ายในการจดัจา้งทาํครุภณัฑห์อ้งสมุดใหม่และปรับปรุงครุภณัฑเ์ดิม  
ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงสถานที�และตกแต่งภายใน  
ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบแสงสวา่ง และระบบปรับอากาศ  
ค่าอุปกรณ์เครือข่ายและการติดตั�งสายสญัญาณเครือข่าย  
ค่าคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  คอมพิวเตอร์ลูกข่าย  และอุปกรณ์ต่อพว่งอื�น ๆ  
ค่าระบบโปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติั  
ค่าหนงัสือและสื�อการเรียนรู้  
ค่าใชจ่้ายในการถ่ายโอนขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลหนงัสือและสื�อ  
ค่าใชจ่้ายในการอบรมบุคลากร  

รวม  

ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนสามารถเพิ�มความเข้มแข็งทางวิชาการ ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ�น   
2. โรงเรียนมีสถานที�และระบบเทคโนโลยทีี�เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการคน้ควา้วิจยั  
3. นกัเรียนและอาจารยมี์ความพึงพอใจต่อบรรยากาศ สถานที� ทรัพยากรสารนิเทศ และเทคโนโลย ี

ของหอ้งสมุด ส่งผลใหมี้จาํนวนผูใ้ชบ้ริการเพิ�มมากขึ�น 
4. นกัเรียนและอาจารยไ์ดรั้บความสะดวกรวดเร็วในการศึกษาคน้ควา้เพิ�มมากขึ�น 
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การดาํเนินงานของห้องสมุด 

        นางสาวกรองกาญจน์  ถนอมพล 

     การดาํเนินงานของหอ้งสมุดใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ ผูป้ฏิบติังานตอ้งผา่นการเรียนทฤษฎีและ
ฝึกปฏิบติัโดยการฝึกงานมาทุกดา้นเพื�อมาทาํงานในหอ้งสมุดไดอ้ยา่งครบวงจร  การดาํเนินงานหอ้งสมุด
เป็นการใชว้ิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  ในการรู้จกัทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท                    
รู้หลกัการคดัเลือกทรัพยากรให้ตรงกบัเป้าหมายขององคก์ร และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้                  
รู้ระบบการจดัหมวดหมู่ และจาํแนกเนื�อหาใหเ้ป็นระบบรู้วิธีการจดัเกบ็ทรัพยากรหอ้งสมุดใหเ้ป็นระบบ              
รู้วิธีคน้หาขอ้มูลจากสื�อทุกประเภท   รู้วิธีให้บริการสารนิเทศ  สามารถแนะนาํการอ่าน  การใช้
ทรัพยากรหอ้งสมุด  การสืบคน้ขอ้มูลแก่ผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั�งจดักิจกรรมส่งเสริม การอ่าน  
วางแผนปฏิบติังาน/โครงการ จดัสรรงบประมาณประจาํปี  และมีนโยบายที�แน่นอน 

การดําเนินงานห้องสมุด สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 งาน ดงันี�  
                1. งานบริหาร   ไดแ้ก่  งานสารบรรณ  งานบุคลากร  งานการเงินและวสัดุ  งานพิมพเ์อกสาร  
งานประชาสมัพนัธ์งานบนัทึกสถิติต่าง ๆ และรายงาน 
   2. งานเทคนิค ไดแ้ก่ งานจดัหางานลงทะเบียนงานวิเคราะห์เลขหมู่  งานจดัทาํฐานขอ้มูล งาน
จดัเตรียมวสัดุเพื�อใหบ้ริการ งานทาํบตัรรายการลงทะเบียนขอ้มูล  งานบาํรุงรักษาวสัดุสิ�งพิมพห์นงัสือ
วารสาร หนังสือพิมพ ์สื�ออิเล็คทรอนิคส์ งานทาํบตัรดรรชนีวารสาร งานจดัทาํกฤตภาค  งานเยบ็เล่ม
วารสาร และงานจดัทาํแผน่ภาพ 
  3. งานบริการ  ไดแ้ก่  บริการผูอ่้าน  ใหบ้ริการยมื-คืน   บริการตอบคาํถาม   บริการหนงัสือจอง
บริการรับจองหนงัสือบริการ จุลสาร กฤตภาค  งานจดัชั�นหนงัสือ งานโสตทศันูปกรณ์ งานจดัป้ายนิเทศ      
งานปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมุด  งานบริการหนงัสือ  สื�ออิเลค็ทรอนิคส์ และสิ�งพิมพอื์�น ๆ 
 ปัจจุบนัหอ้งสมุดส่วนใหญ่  ใชว้ิธีการดาํเนินงานของหอ้งสมุดโดยยดึหลกั ห้องสมุด  3   ดี คือ 
 1.  หนังสือดี หนงัสือ หรือ สื�อการเรียนรู้ที�อยูใ่นรูปของสิ�งพิมพ ์สื�ออิเลค็ทรอนิกส์ สื�อมลัติมีเดีย 
หรือสื�ออื�นๆ ตอ้งมีเนื�อหาที�ดี มีคุณภาพ ไม่เป็นพิษเป็นภยัต่อสงัคมประกอบดว้ย 
                   1)  หนังสือหรือสื�อการเรียนรู้ที�มีคุณภาพ ตอ้งอาศยัสิ�งบ่งชี�ดงันี�  

• เนื�อหามีสาระ ส่งเสริมจินตนาการ คุณธรรม จริยธรรม 
• ความถูกตอ้งของขอ้มูล เชื�อถือได ้มีการอา้งอิงถูกตอ้ง 
• มีภาพและลายเสน้ประกอบใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา 
• ใชค้าํที�อ่านง่าย เขา้ใจง่าย 

44 
 

บรรณานุกรม 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  ศูนยว์ิทยทรัพยากร. (2555). วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์วิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 2555.  สืบคน้ไดจ้าก http://www.car.chula.ac.th/aboutus/ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. ส านกัหอสมุด. (2555).  รายงานประจ าปี 2554 ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  
 สืบคน้ไดจ้าก http://library.cmu.ac.th/cmul/th 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. (2555).  รายงานผลการด าเนินงานฝ่ายวิทยบริการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
 ปีงบประมาณ 2555. นครปฐม: ฝ่ายวิทยบริการ. 

สุรพล  ฤทธ์ิรวมทรัพย.์ (2542). ปัจจัยเก้ือหนุนท่ีส่งผลให้การพฒันาห้องสมุดประสบผลส าเร็จ.  ใน     
 แนวการพัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก . หน้า 49-56.  กรุงเทพฯ :  หน่วย
 ศึกษานิเทศก ์ กรมสามญัศึกษา.  
Maryland State Department of Education. (2000). Standard for school library media  programs in 
 Maryland. Baltimore: Maryland State Department of Education. 

 
 
 
 
 

 

44



45 
 

การดาํเนินงานของห้องสมุด 

        นางสาวกรองกาญจน์  ถนอมพล 

     การดาํเนินงานของหอ้งสมุดใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ ผูป้ฏิบติังานตอ้งผา่นการเรียนทฤษฎีและ
ฝึกปฏิบติัโดยการฝึกงานมาทุกดา้นเพื�อมาทาํงานในหอ้งสมุดไดอ้ยา่งครบวงจร  การดาํเนินงานหอ้งสมุด
เป็นการใชว้ิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  ในการรู้จกัทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท                    
รู้หลกัการคดัเลือกทรัพยากรให้ตรงกบัเป้าหมายขององคก์ร และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้                  
รู้ระบบการจดัหมวดหมู่ และจาํแนกเนื�อหาใหเ้ป็นระบบรู้วิธีการจดัเกบ็ทรัพยากรหอ้งสมุดใหเ้ป็นระบบ              
รู้วิธีคน้หาขอ้มูลจากสื�อทุกประเภท   รู้วิธีให้บริการสารนิเทศ  สามารถแนะนาํการอ่าน  การใช้
ทรัพยากรหอ้งสมุด  การสืบคน้ขอ้มูลแก่ผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั�งจดักิจกรรมส่งเสริม การอ่าน  
วางแผนปฏิบติังาน/โครงการ จดัสรรงบประมาณประจาํปี  และมีนโยบายที�แน่นอน 

การดําเนินงานห้องสมุด สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 งาน ดงันี�  
                1. งานบริหาร   ไดแ้ก่  งานสารบรรณ  งานบุคลากร  งานการเงินและวสัดุ  งานพิมพเ์อกสาร  
งานประชาสมัพนัธ์งานบนัทึกสถิติต่าง ๆ และรายงาน 
   2. งานเทคนิค ไดแ้ก่ งานจดัหางานลงทะเบียนงานวิเคราะห์เลขหมู่  งานจดัทาํฐานขอ้มูล งาน
จดัเตรียมวสัดุเพื�อใหบ้ริการ งานทาํบตัรรายการลงทะเบียนขอ้มูล  งานบาํรุงรักษาวสัดุสิ�งพิมพห์นงัสือ
วารสาร หนังสือพิมพ ์สื�ออิเล็คทรอนิคส์ งานทาํบตัรดรรชนีวารสาร งานจดัทาํกฤตภาค  งานเยบ็เล่ม
วารสาร และงานจดัทาํแผน่ภาพ 
  3. งานบริการ  ไดแ้ก่  บริการผูอ่้าน  ใหบ้ริการยมื-คืน   บริการตอบคาํถาม   บริการหนงัสือจอง
บริการรับจองหนงัสือบริการ จุลสาร กฤตภาค  งานจดัชั�นหนงัสือ งานโสตทศันูปกรณ์ งานจดัป้ายนิเทศ      
งานปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมุด  งานบริการหนงัสือ  สื�ออิเลค็ทรอนิคส์ และสิ�งพิมพอื์�น ๆ 
 ปัจจุบนัหอ้งสมุดส่วนใหญ่  ใชว้ิธีการดาํเนินงานของหอ้งสมุดโดยยดึหลกั ห้องสมุด  3   ดี คือ 
 1.  หนังสือดี หนงัสือ หรือ สื�อการเรียนรู้ที�อยูใ่นรูปของสิ�งพิมพ ์สื�ออิเลค็ทรอนิกส์ สื�อมลัติมีเดีย 
หรือสื�ออื�นๆ ตอ้งมีเนื�อหาที�ดี มีคุณภาพ ไม่เป็นพิษเป็นภยัต่อสงัคมประกอบดว้ย 
                   1)  หนังสือหรือสื�อการเรียนรู้ที�มีคุณภาพ ตอ้งอาศยัสิ�งบ่งชี�ดงันี�  

• เนื�อหามีสาระ ส่งเสริมจินตนาการ คุณธรรม จริยธรรม 
• ความถูกตอ้งของขอ้มูล เชื�อถือได ้มีการอา้งอิงถูกตอ้ง 
• มีภาพและลายเสน้ประกอบใหส้อดคลอ้งกบัเนื�อหา 
• ใชค้าํที�อ่านง่าย เขา้ใจง่าย 
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• มีรายการบรรณานุกรมที�หอสมุดแห่งชาติออกให ้ 
                      2)   การจัดหาหนังสือหรือสื�อการเรียนรู้ที�มีคุณภาพ  ตอ้งอาศยัสิ�งบ่งชี�ดงันี�  

• มีนโยบายการจดัหา 
• มีคณะกรรมการคดัเลือก 
• มีคณะกรรมการจดัซื�อ 
• มีมุมแนะนาํหนงัสือดี 
• มีการหมุนเวียนหนงัสือเรื�อย ๆ 
• มีการจดัทาํฐานขอ้มูลหนงัสือ 
• มีการสนบัสนุนสื�ออิเลค็ทรอนิกส์ 

 2.  บรรยากาศดี  บรรยากาศที�เอื�อต่อการอ่านหนงัสือ บริการในหอ้งสมุดอยา่งเป็นกนัเอง                
สะดวก สบาย ที�สาํคญัตอ้งประหยดัพลงังาน และสะทอ้นเอกลกัษณ์ของชุมชนจดัสถานที�ใหส้ะดวกแก่           
ผูเ้ขา้ใช ้บรรยากาศสวยงาม เพื�อดึงดูดใหผู้ใ้ชบ้ริการอยากเขา้ไปอ่านหนงัสือพร้อมทั�งจดัครุภณัฑใ์ห้
เหมาะสม  เพยีงพอ ประกอบดว้ย 

 1)  บรรยากาศภายในห้องสมุดดี  ตอ้งอาศยัสิ�งบ่งชี�ดงันี�  
• บรรยากาศทั�วไปดี เช่น สะอาด โล่ง โปร่ง สบาย แสงสวา่งเพียงพอ ตน้ไมร่้มรื�น 
• การจดัพื�นน่าสนใจ เช่น มุมหนงัสือที�หลากหลาย มุมเฟอร์นิเจอร์ ป้ายกาํกบัชดัเจน 
• การจดัหนงัสือ เช่น จดัวางหนงัสือไดเ้หมาะสม เขา้ถึงง่ายใ ชง้านสะดวก 

                        2)  บรรยากาศภายนอกห้องสมุดดี ตอ้งอาศยัสิ�งบ่งชี�ดงันี�  
• สถานที�เป็นเอกเทศ 
•  ชุมชนเขา้ถึงสะดวก 
•  มีสิ�งอาํนวยความสะดวก 
• อาคารน่าสนใจดึงดูดผูใ้ชบ้ริการ เช่น ใชสี้จดับรรยากาศดว้ยภาพ ตน้ไม ้ฯลฯ 
• พื�นที�ไม่คบัแคบ จดัสดัส่วนใหเ้หมาะต่อการใชบ้ริการ 
• พื�นที�ปรับไดต้ามการใชง้าน 

 3. บรรณารักษ์ดี  บรรณารักษมี์ความรู้ และมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบติังานบรรณารักษ์ดี  
ประกอบด้วย 
             1) บรรณารักษ์มีคุณภาพ ตอ้งอาศยัสิ�งบ่งชี�ดงันี�  

• มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการหอ้งสมุด 
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• มีทกัษะในการปฏิบติังานในหอ้งสมุดดี เช่น ดา้นไอที ดา้นการบริการ และ               
ดา้นการจดักิจกรรม 

                         2) บรรณารักษ์มีความเป็นมืออาชีพตอ้งอาศยัสิ�งบ่งชี�ดงันี�  
• มีกระบวนการและขั�นตอนในการทาํงานในหอ้งสมุด 
• เป็นนกัจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยา่งต่อเนื�อง 
• บริหารจดัการความรู้ในรูปแบบใหม่ 
• เป็นนกัคิด นกัพฒันา และนกัวางแผนในการใชไ้อทีเพื�อการปฏิบติังาน 
• เป็นผูป้ระสานเครือข่าย 
• เป็นผูน้าํดา้นบริการใหม่ๆ 
• มีความภูมิใจในวิชาชีพ 

                        3)  บรรณารักษ์มีจิตบริการตอ้งอาศยัสิ�งบ่งชี�ดงันี�  
     มีทศันคติเชิงบวก 
     ติดตามและปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมไดต้ลอด 
     มีความคิดสร้างสรรค ์
     บุคลิกภาพดี และมีความสุขในการทาํงาน 

การจัดห้องสมุดควรคาํนึงถงึ 
 1.  ความสะดวกในการเข้าออก ทางเขา้ออกห้องสมุดจะตอ้งอยู่ในที�ซึ� งผูเ้ขา้ใช้จะเขา้ไปได้
โดยสะดวก ถา้เป็นอาคารเอกเทศกต็อ้งจดัทางเขา้ไวด้า้นหนา้ ไม่ใช่อยูด่า้นขา้งหรือดา้นหลงั  ถา้เป็นหอ้ง
ทางเขา้ออกกค็วรอยูต่รงประตูที�ติดทางเดิน 
      เจา้หนา้ที�ที�ใหบ้ริการ เช่น  บริการยมืหนงัสือ บริการตอบคาํถาม  ควรอยูใ่นที�ซึ�งผูติ้ดต่อจะเขา้ไป
หาไดโ้ดยสะดวก คือใกลท้างเขา้ 
      ทางเดินไปยงัชั�นหนงัสือ หรือหอ้งหนงัสือควรเป็นช่องทางที�กวา้งพอไม่วกวน  ไม่มี  โตะ๊  เกา้อี�  
หรือครุภณัฑอื์�น ๆ ขวางทาง 
 2.  สุขภาพของผู้ ใช้  ห้องสมุดจะตอ้งมีแสงสว่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นห้องอ่านหนังสือ ห้อง
ทาํงานของเจา้หนา้ที�  อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ไม่อบัชื�น 
 3.  ปราศจากเสียงรบกวน   ห้องสมุดเป็นสถานที�ที�ตอ้งการความสงบ  เพื�อให้ผูอ่้านมีสมาธิ  
หอ้งสมุดไม่ควรอยใูกลถ้นนที�มียวดยานผา่นไปมามาก  ควรมีหอ้งประชุมที�ปิดเสียงไดส้นิท  เวลาจดั
กิจกรรมจะไดไ้ม่รบกวนผูอ่้าน 
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• มีรายการบรรณานุกรมที�หอสมุดแห่งชาติออกให ้ 
                      2)   การจัดหาหนังสือหรือสื�อการเรียนรู้ที�มีคุณภาพ  ตอ้งอาศยัสิ�งบ่งชี�ดงันี�  

• มีนโยบายการจดัหา 
• มีคณะกรรมการคดัเลือก 
• มีคณะกรรมการจดัซื�อ 
• มีมุมแนะนาํหนงัสือดี 
• มีการหมุนเวียนหนงัสือเรื�อย ๆ 
• มีการจดัทาํฐานขอ้มูลหนงัสือ 
• มีการสนบัสนุนสื�ออิเลค็ทรอนิกส์ 

 2.  บรรยากาศดี  บรรยากาศที�เอื�อต่อการอ่านหนงัสือ บริการในหอ้งสมุดอยา่งเป็นกนัเอง                
สะดวก สบาย ที�สาํคญัตอ้งประหยดัพลงังาน และสะทอ้นเอกลกัษณ์ของชุมชนจดัสถานที�ใหส้ะดวกแก่           
ผูเ้ขา้ใช ้บรรยากาศสวยงาม เพื�อดึงดูดใหผู้ใ้ชบ้ริการอยากเขา้ไปอ่านหนงัสือพร้อมทั�งจดัครุภณัฑใ์ห้
เหมาะสม  เพยีงพอ ประกอบดว้ย 

 1)  บรรยากาศภายในห้องสมุดดี  ตอ้งอาศยัสิ�งบ่งชี�ดงันี�  
• บรรยากาศทั�วไปดี เช่น สะอาด โล่ง โปร่ง สบาย แสงสวา่งเพียงพอ ตน้ไมร่้มรื�น 
• การจดัพื�นน่าสนใจ เช่น มุมหนงัสือที�หลากหลาย มุมเฟอร์นิเจอร์ ป้ายกาํกบัชดัเจน 
• การจดัหนงัสือ เช่น จดัวางหนงัสือไดเ้หมาะสม เขา้ถึงง่ายใ ชง้านสะดวก 

                        2)  บรรยากาศภายนอกห้องสมุดดี ตอ้งอาศยัสิ�งบ่งชี�ดงันี�  
• สถานที�เป็นเอกเทศ 
•  ชุมชนเขา้ถึงสะดวก 
•  มีสิ�งอาํนวยความสะดวก 
• อาคารน่าสนใจดึงดูดผูใ้ชบ้ริการ เช่น ใชสี้จดับรรยากาศดว้ยภาพ ตน้ไม ้ฯลฯ 
• พื�นที�ไม่คบัแคบ จดัสดัส่วนใหเ้หมาะต่อการใชบ้ริการ 
• พื�นที�ปรับไดต้ามการใชง้าน 

 3. บรรณารักษ์ดี  บรรณารักษมี์ความรู้ และมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบติังานบรรณารักษ์ดี  
ประกอบด้วย 
             1) บรรณารักษ์มีคุณภาพ ตอ้งอาศยัสิ�งบ่งชี�ดงันี�  

• มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการหอ้งสมุด 
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• มีทกัษะในการปฏิบติังานในหอ้งสมุดดี เช่น ดา้นไอที ดา้นการบริการ และ               
ดา้นการจดักิจกรรม 

                         2) บรรณารักษ์มีความเป็นมืออาชีพตอ้งอาศยัสิ�งบ่งชี�ดงันี�  
• มีกระบวนการและขั�นตอนในการทาํงานในหอ้งสมุด 
• เป็นนกัจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยา่งต่อเนื�อง 
• บริหารจดัการความรู้ในรูปแบบใหม่ 
• เป็นนกัคิด นกัพฒันา และนกัวางแผนในการใชไ้อทีเพื�อการปฏิบติังาน 
• เป็นผูป้ระสานเครือข่าย 
• เป็นผูน้าํดา้นบริการใหม่ๆ 
• มีความภูมิใจในวิชาชีพ 

                        3)  บรรณารักษ์มีจิตบริการตอ้งอาศยัสิ�งบ่งชี�ดงันี�  
     มีทศันคติเชิงบวก 
     ติดตามและปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมไดต้ลอด 
     มีความคิดสร้างสรรค ์
     บุคลิกภาพดี และมีความสุขในการทาํงาน 

การจัดห้องสมุดควรคาํนึงถงึ 
 1.  ความสะดวกในการเข้าออก ทางเขา้ออกห้องสมุดจะตอ้งอยู่ในที�ซึ� งผูเ้ขา้ใช้จะเขา้ไปได้
โดยสะดวก ถา้เป็นอาคารเอกเทศกต็อ้งจดัทางเขา้ไวด้า้นหนา้ ไม่ใช่อยูด่า้นขา้งหรือดา้นหลงั  ถา้เป็นหอ้ง
ทางเขา้ออกกค็วรอยูต่รงประตูที�ติดทางเดิน 
      เจา้หนา้ที�ที�ใหบ้ริการ เช่น  บริการยมืหนงัสือ บริการตอบคาํถาม  ควรอยูใ่นที�ซึ�งผูติ้ดต่อจะเขา้ไป
หาไดโ้ดยสะดวก คือใกลท้างเขา้ 
      ทางเดินไปยงัชั�นหนงัสือ หรือหอ้งหนงัสือควรเป็นช่องทางที�กวา้งพอไม่วกวน  ไม่มี  โตะ๊  เกา้อี�  
หรือครุภณัฑอื์�น ๆ ขวางทาง 
 2.  สุขภาพของผู้ ใช้  ห้องสมุดจะตอ้งมีแสงสว่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นห้องอ่านหนังสือ ห้อง
ทาํงานของเจา้หนา้ที�  อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ไม่อบัชื�น 
 3.  ปราศจากเสียงรบกวน   ห้องสมุดเป็นสถานที�ที�ตอ้งการความสงบ  เพื�อให้ผูอ่้านมีสมาธิ  
หอ้งสมุดไม่ควรอยใูกลถ้นนที�มียวดยานผา่นไปมามาก  ควรมีหอ้งประชุมที�ปิดเสียงไดส้นิท  เวลาจดั
กิจกรรมจะไดไ้ม่รบกวนผูอ่้าน 
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 4.  เชิญชวนผู้อ่านเข้าไปใช้  หอ้งสมุดจะตอ้งจดับรรยากาศใหส้วยงาม  สะอาดตา  เชิญชวนให้
ผูอ่้านเขา้ใชห้อ้งสมุดของเรา  มีการประชาสมัพนัธ์หนงัสือน่าอ่าน  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ไม่วางสิ�ง 
ของเกะกะ รกรุงรัง ไม่กีดขวางทางเดิน  สีหอ้งสมุดควรเป็นสีเยน็ตา เช่น สีเขียวอ่อน  สีฟ้าอ่อน  สีนวล  

 ห้องสมุดที�เปิดให้คนหลายวยัใช ้ อาจจะตอ้งแบ่งสัดส่วนสาํหรับคนแต่ละวยัไม่ปะปนกนั มี 
ความตอ้งการต่างกนั เพราะแต่ละวยัใชห้นงัสือคนละประเภทกนั  โดยเฉพาะหอ้งสมุดประชาชน ควรมี
มุม หรือหอ้งสาํหรับเดก็เลก็ หอ้งสาํหรับเดก็วยัรุ่น  หอ้งสาํหรับผูใ้หญ่  หอ้งสมุดในต่างประเทศ   เช่น
สหรัฐอเมริกา    มีห้องสาํหรับคนชรา  คนตาบอด  หรือห้องสมุดมหาวิทยาลยับางแห่ง  แยกสถานที� 
สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรีกบันกัศึกษาที�เรียนระดบัสูงขึ�นไปออกจากกนั เพื�อความสะดวกในการใช้
ประโยชน์จากบริการของหอ้งสมุดมากขึ�น 
 ในปัจจุบนัปัญหาภยัธรรมชาติมกัเกิดขึ�นบ่อยครั� ง  เช่น   อุทกภยั   ห้องสมุดไม่จาํเป็นตอ้งอยู่ 
ชั�นล่างเสมอไป  อาจจดัให้อยู่ในชั�นบนของอาคารที�มีการเขา้ใชไ้ดส้ะดวก  หรือถา้เป็นอาคารเอกเทศ 
ควรจดัทาํเป็นเนินสูงเพื�อป้องกนัปัญหาอุทกภยั 

การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด 
 การจดัหาทรัพยากรฯ เขา้หอ้งสมุด  ประกอบดว้ย  หนงัสือ  วารสาร หนงัสือพิมพ ์ เอกสาร สื�อ
อิเลก็ทรอนิคส์ โสตทศันวสัดุ  บรรณารักษจ์ะตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของผูใ้ช ้ตรงตามวตัถุประสงค์
ของหอ้งสมุดแต่ละแห่งดว้ย เช่น หอ้งสมุดเฉพาะที�ใหบ้ริการการคน้ควา้ดา้นวิจยัวิทยาศาสตร์ยอ่มจะตอ้ง 
มุ่งจดัหาทรัพยากรฯ ดา้นวทิยาศาสตร์ใหม้ากที�สุด  หอ้งสมุดโรงเรียนกย็อ่มจะตอ้งจดัหาหนงัสือและสื�อ
ที�จะส่งเสริมการเรียน ตรงตามหลกัสูตรของโรงเรียน เป็นตน้ 
 ทรัพยากรหอ้งสมุดในรูปแบบต่าง ๆ แต่ละปีมีผูเ้ขียนผลิตขึ�นเป็นจาํนวนมาก ที�มีคุณภาพสูงกมี็  
ที�ใชไ้ม่ไดเ้ลยกมี็  บรรณารักษจ์าํเป็นจะตอ้งใชว้ิจารณญาณ เลือกเฟ้นทรัพยากรฯ เหล่านั�น   นอกจากนั�น
บรรณารักษจ์ะตอ้งรู้จกัสาํนกัพมิพแ์ละร้านจาํหน่าย  ใครบา้งเป็นผูช้อบสะสมหนงัสือ   หนงัสือที�หายาก         
บางเล่มจะมีอยูที่�บา้นผูส้ะสมเท่านั�น  บางเล่มกมี็คุณค่าทางประวติัศาสตร์มากมาย ถา้บรรณารักษเ์ป็นผูร้อบรู้
กจ็ะช่วยตอบคาํถามและช่วยคน้ควา้แก่ผูใ้ชบ้ริการไดดี้ 

จัดทรัพยากรห้องสมุดบริการผู้ใช้ 
 เมื�อหอ้งสมุดดาํเนินการรวบรวมทรัพยากรหอ้งสมุด มาใหบ้ริการแก่ผูใ้ชแ้ลว้ ขั�นตอนต่อไปกคื็อ                  
จดัทรัพยากรห้องสมุดให้สะดวกแก่การใช ้  นอกจากจะจดัตามระบบการจดัเก็บทรัพยากรสารนิเทศ
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ในระบบทศนิยมของดิวอี�  หรือระบบรัฐสภาอเมริกนั หรืออื�น ๆ  หลกัสาํคญัก็คือมุ่งที�จะให้ผูใ้ชไ้ดใ้ช้
ประโยชน์ในการอ่านการศึกษาคน้ควา้ไดม้ากที�สุด 
 การจดัทรัพยากรหอ้งสมุด เพื�ออาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึง  และการใชข้องผูใ้ชบ้ริการให้
สะดวก รวดเร็ว   เป็นหนา้ที�สาํคญัของบรรณารักษห์อ้งสมุด  ที�จะตอ้งหาวิธีเพื�อใหห้นงัสือและสื�อถึงมือ 
ผูใ้ชไ้ดเ้ร็วที�สุด 

การจัดทรัพยากรสารนิเทศมีหลกัเกณฑ์โดยทั�วๆไป ดงันี�  
 1.  ให้ผู้ใช้มีความสะดวก  การจดัหนงัสือตอ้งจดัในระบบชั�นเปิด (Open Shelves)   ถา้เป็นตูห้นงัสือ
ตอ้งเปิดใหผู้อ่้านหยบิใชไ้ดเ้อง  การใหผู้ใ้ชบ้ริการหยบิหนงัสือและเลือกหนงัสือไดเ้องทาํใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บ
ความสะดวกสบาย รู้สึกใกลชิ้ดกบัหนงัสือมากขึ�น 
 2.  นึกถึงการใช้เป็นสําคญั  ทรัพยากรหอ้งสมุด โดยเฉพาะหนงัสือที�มีผูใ้ชม้าก ควรอยูใ่นที�ซึ�ง
ผูอ่้านเขา้ไปถึงไดง่้าย 
 3.  จัดทาํระบบสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศที�จัดไว้แล้วได้สะดวก  บรรณารักษจ์ดัทาํขอ้มูลของ    
ทรัพยากรประเภทต่างๆที�จดับริการในห้องสมุดให้ผูใ้ชบ้ริการไดสื้บคน้ไดโ้ดยสะดวก ไม่ว่าจะเป็น            
รูปบตัรรายการ หรือจดัทาํฐานขอ้มูล ใหผู้ใ้ชไ้ดสื้บคน้ทรัพยากรในคอมพิวเตอร์ 

การเกบ็รักษาทรัพยากรสารนิเทศ 
 ทรัพยากรสารนิเทศในหอ้งสมุดมีไวเ้พื�อบริการแก่ผูใ้ชห้อ้งสมุด บรรณารักษต์อ้งรักษาทรัพยากร
เหล่านั�นไม่ให้สูญหาย  และเสียหายไปโดยไม่มีเหตุอนัควร ทรัพยากรที�มีผูใ้ชม้ากก็อาจสึกหรอไดต้าม
กาลเวลา  และจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ  สิ�งที�จะทาํใหท้รัพยากรสารนิเทศในหอ้งสมุดเสียหาย  มีปัจจยัหลายอยา่ง 
เช่น  ความชื�น  แสงแดด  ตวัแมลง ไฟ ความร้อนเกินไป  ควรปรับอุณหภูมิในการรักษาทรัพยากรสารนิเทศ
ในหอ้งสมุดใหค้งทน ดว้ยการติดเครื�องปรับอากาศ 
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 4.  เชิญชวนผู้อ่านเข้าไปใช้  หอ้งสมุดจะตอ้งจดับรรยากาศใหส้วยงาม  สะอาดตา  เชิญชวนให้
ผูอ่้านเขา้ใชห้อ้งสมุดของเรา  มีการประชาสมัพนัธ์หนงัสือน่าอ่าน  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ไม่วางสิ�ง 
ของเกะกะ รกรุงรัง ไม่กีดขวางทางเดิน  สีหอ้งสมุดควรเป็นสีเยน็ตา เช่น สีเขียวอ่อน  สีฟ้าอ่อน  สีนวล  

 ห้องสมุดที�เปิดให้คนหลายวยัใช ้ อาจจะตอ้งแบ่งสัดส่วนสาํหรับคนแต่ละวยัไม่ปะปนกนั มี 
ความตอ้งการต่างกนั เพราะแต่ละวยัใชห้นงัสือคนละประเภทกนั  โดยเฉพาะหอ้งสมุดประชาชน ควรมี
มุม หรือหอ้งสาํหรับเดก็เลก็ หอ้งสาํหรับเดก็วยัรุ่น  หอ้งสาํหรับผูใ้หญ่  หอ้งสมุดในต่างประเทศ   เช่น
สหรัฐอเมริกา    มีห้องสาํหรับคนชรา  คนตาบอด  หรือห้องสมุดมหาวิทยาลยับางแห่ง  แยกสถานที� 
สาํหรับนกัศึกษาปริญญาตรีกบันกัศึกษาที�เรียนระดบัสูงขึ�นไปออกจากกนั เพื�อความสะดวกในการใช้
ประโยชน์จากบริการของหอ้งสมุดมากขึ�น 
 ในปัจจุบนัปัญหาภยัธรรมชาติมกัเกิดขึ�นบ่อยครั� ง  เช่น   อุทกภยั   ห้องสมุดไม่จาํเป็นตอ้งอยู่ 
ชั�นล่างเสมอไป  อาจจดัให้อยู่ในชั�นบนของอาคารที�มีการเขา้ใชไ้ดส้ะดวก  หรือถา้เป็นอาคารเอกเทศ 
ควรจดัทาํเป็นเนินสูงเพื�อป้องกนัปัญหาอุทกภยั 

การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด 
 การจดัหาทรัพยากรฯ เขา้หอ้งสมุด  ประกอบดว้ย  หนงัสือ  วารสาร หนงัสือพิมพ ์ เอกสาร สื�อ
อิเลก็ทรอนิคส์ โสตทศันวสัดุ  บรรณารักษจ์ะตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของผูใ้ช ้ตรงตามวตัถุประสงค์
ของหอ้งสมุดแต่ละแห่งดว้ย เช่น หอ้งสมุดเฉพาะที�ใหบ้ริการการคน้ควา้ดา้นวิจยัวิทยาศาสตร์ยอ่มจะตอ้ง 
มุ่งจดัหาทรัพยากรฯ ดา้นวทิยาศาสตร์ใหม้ากที�สุด  หอ้งสมุดโรงเรียนกย็อ่มจะตอ้งจดัหาหนงัสือและสื�อ
ที�จะส่งเสริมการเรียน ตรงตามหลกัสูตรของโรงเรียน เป็นตน้ 
 ทรัพยากรหอ้งสมุดในรูปแบบต่าง ๆ แต่ละปีมีผูเ้ขียนผลิตขึ�นเป็นจาํนวนมาก ที�มีคุณภาพสูงกมี็  
ที�ใชไ้ม่ไดเ้ลยกมี็  บรรณารักษจ์าํเป็นจะตอ้งใชว้ิจารณญาณ เลือกเฟ้นทรัพยากรฯ เหล่านั�น   นอกจากนั�น
บรรณารักษจ์ะตอ้งรู้จกัสาํนกัพมิพแ์ละร้านจาํหน่าย  ใครบา้งเป็นผูช้อบสะสมหนงัสือ   หนงัสือที�หายาก         
บางเล่มจะมีอยูที่�บา้นผูส้ะสมเท่านั�น  บางเล่มกมี็คุณค่าทางประวติัศาสตร์มากมาย ถา้บรรณารักษเ์ป็นผูร้อบรู้
กจ็ะช่วยตอบคาํถามและช่วยคน้ควา้แก่ผูใ้ชบ้ริการไดดี้ 

จัดทรัพยากรห้องสมุดบริการผู้ใช้ 
 เมื�อหอ้งสมุดดาํเนินการรวบรวมทรัพยากรหอ้งสมุด มาใหบ้ริการแก่ผูใ้ชแ้ลว้ ขั�นตอนต่อไปกคื็อ                  
จดัทรัพยากรห้องสมุดให้สะดวกแก่การใช ้  นอกจากจะจดัตามระบบการจดัเก็บทรัพยากรสารนิเทศ
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ในระบบทศนิยมของดิวอี�  หรือระบบรัฐสภาอเมริกนั หรืออื�น ๆ  หลกัสาํคญัก็คือมุ่งที�จะให้ผูใ้ชไ้ดใ้ช้
ประโยชน์ในการอ่านการศึกษาคน้ควา้ไดม้ากที�สุด 
 การจดัทรัพยากรหอ้งสมุด เพื�ออาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึง  และการใชข้องผูใ้ชบ้ริการให้
สะดวก รวดเร็ว   เป็นหนา้ที�สาํคญัของบรรณารักษห์อ้งสมุด  ที�จะตอ้งหาวิธีเพื�อใหห้นงัสือและสื�อถึงมือ 
ผูใ้ชไ้ดเ้ร็วที�สุด 

การจัดทรัพยากรสารนิเทศมีหลกัเกณฑ์โดยทั�วๆไป ดงันี�  
 1.  ให้ผู้ใช้มีความสะดวก  การจดัหนงัสือตอ้งจดัในระบบชั�นเปิด (Open Shelves)   ถา้เป็นตูห้นงัสือ
ตอ้งเปิดใหผู้อ่้านหยบิใชไ้ดเ้อง  การใหผู้ใ้ชบ้ริการหยบิหนงัสือและเลือกหนงัสือไดเ้องทาํใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บ
ความสะดวกสบาย รู้สึกใกลชิ้ดกบัหนงัสือมากขึ�น 
 2.  นึกถึงการใช้เป็นสําคญั  ทรัพยากรหอ้งสมุด โดยเฉพาะหนงัสือที�มีผูใ้ชม้าก ควรอยูใ่นที�ซึ�ง
ผูอ่้านเขา้ไปถึงไดง่้าย 
 3.  จัดทาํระบบสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศที�จัดไว้แล้วได้สะดวก  บรรณารักษจ์ดัทาํขอ้มูลของ    
ทรัพยากรประเภทต่างๆที�จดับริการในห้องสมุดให้ผูใ้ชบ้ริการไดสื้บคน้ไดโ้ดยสะดวก ไม่ว่าจะเป็น            
รูปบตัรรายการ หรือจดัทาํฐานขอ้มูล ใหผู้ใ้ชไ้ดสื้บคน้ทรัพยากรในคอมพิวเตอร์ 

การเกบ็รักษาทรัพยากรสารนิเทศ 
 ทรัพยากรสารนิเทศในหอ้งสมุดมีไวเ้พื�อบริการแก่ผูใ้ชห้อ้งสมุด บรรณารักษต์อ้งรักษาทรัพยากร
เหล่านั�นไม่ให้สูญหาย  และเสียหายไปโดยไม่มีเหตุอนัควร ทรัพยากรที�มีผูใ้ชม้ากก็อาจสึกหรอไดต้าม
กาลเวลา  และจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ  สิ�งที�จะทาํใหท้รัพยากรสารนิเทศในหอ้งสมุดเสียหาย  มีปัจจยัหลายอยา่ง 
เช่น  ความชื�น  แสงแดด  ตวัแมลง ไฟ ความร้อนเกินไป  ควรปรับอุณหภูมิในการรักษาทรัพยากรสารนิเทศ
ในหอ้งสมุดใหค้งทน ดว้ยการติดเครื�องปรับอากาศ 
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มาตรฐานวชิาชีพ 

       นางวีระวรรณ วรรณโท 

ความหมาย 
      มาตรฐาน  (Standard)   คือ  ขอ้กาํหนดใหพ้ึงปฏิบติัตามเพื�อใหเ้กิดผลสมัฤทธิ� ตามที�ตอ้งการ 
มาตรฐานหอ้งสมุด  คือ เกณฑห์รือขอ้กาํหนดในการดาํเนินงานหอ้งสมุด หรือศูนยส์ารนิเทศที�จดัทาํโดย
บรรณารักษ ์ นกัวิชาการ บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง  เพื�อใหห้อ้งสมุดหรือศูนยส์ารนิเทศสามารถนาํไปฏิบติัใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามตอ้งการ 
แนวคดิทั�วไปของมาตรฐานวชิาชีพ 
     มาตรฐานวชิาชีพเป็นเครื�องมือวดัประสิทธิภาพขององคก์ร  บุคคล  และบริการใหค้วามพึงพอใจ
แก่ผูใ้ช ้ มาตรฐานมีหลายอยา่ง  สาํหรับหอ้งสมุดแต่ละประเภทและแต่ละส่วน  กิจกรรม  ทรัพยากร  และ
บริการของหอ้งสมุด สมาคมวิชาชีพตอ้งหาวิธีที�เหมาะสมกบับริบทของสงัคม และพฒันาการดา้นต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง  ศึกษาสาํรวจสถานการณ์เพื�อประกอบการสร้างมาตรฐานแต่ละอยา่งแต่ละประเภทของหอ้งสมุด
ขึ�นมา  เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือพฒันาและประเมินคุณภาพ   มาตรฐานที�มีประสิทธิภาพควรเป็นมาตรฐานที�
ปฏิบติัได ้ และสอดคลอ้งกบับริบทของสังคมและไม่สามารถปฏิบติัไดสิ้�งที�เรียกวา่มาตรฐานนั�น ในเวลา
ต่อมามกัเรียกกนัวา่  คู่มือ  (Guidelines)  หรือเอกสารชี�แนวทางในการดาํเนินงาน  
ความสําคญัของการมีมาตรฐานวชิาชีพ 
     จิตสาํนึกของผูป้ระกอบวชิาชีพโดยทั�วไปอยูที่�การสร้างผลงานและบริการผูใ้ชผ้ลงานใหไ้ดดี้ 
ตามกาํหนดกฏเกณฑที์�ตนเห็นชอบ และตามที�พิจารณาจากความพอใจของผูใ้ช ้บุคคลที�ประกอบวิชาชีพ
เดียวกนัมกัจะรวมกนัเป็นกลุ่ม  เพื�อกาํหนดกฏเกณฑที์�ไดจ้ากความคิดและประสบการณ์ของหลาย ๆ คน
รวมกนั  พวกช่างสมยัโบราณในสมยัประเทศองักฤษรวมตวักนัเป็นสงัคมอาชีพ  พวกช่างต่าง ๆ ของไทย
ตั�งแต่สมยัอยธุยา  มกัอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเรียกวา่  ป่า  เช่น  ป่าผา้  ทาํการทอผา้  เมื�อตน้กรุงรัตนโกสินทร์
พวกช่างมกัทาํตามแบบอยา่งอยธุยา  อยูก่นัเป็นกลุ่มเรียกว่า  บา้นช่าง  เช่น  บา้นบาตร  มีอาชีพทาํบาตร 
บา้นดอกไม ้ มีอาชีพทาํพลุ  ดอกไมไ้ฟ  ผูป้ระกอบวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ก็รวมตวักนัเป็นสมาคม 
นอกจากเพื�อสร้างความสามคัคีและสงเคราะห์กนัและกนัแลว้   วตัถุประสงคส์าํคญัอีกขอ้หนึ�งคือ พฒันา
วิชาชีพและสถาบนั เพื�อใหมี้คุณภาพ ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลทั�งในดา้นผลงานและบริการสงัคม  
เพื�อให้บรรลุเป้าหมายนี�   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  จึงสร้างเกณฑม์าตรฐานเป็นตวักาํหนด
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ประสิทธิภาพ และสร้างจรรยาบรรณควบคุมผูป้ระกอบวชิาชีพ  เป็นการใหค้วามมั�นใจแก่สงัคมวา่ บริการ
วิชาชีพ มีขึ�นเพื�อประโยชนข์องสงัคมอยา่งแทจ้ริง 
ขอบเขตและความครอบคลุมของมาตรฐาน 
                เอกสารขององคก์ารศึกษาฯ สหประชาชาติ  ชี�แนะวา่  มาตรฐานควรครอบคลุมหอ้งสมุดทุกประเภท  
โดยจดัให้มีมาตรฐานเฉพาะสาํหรับห้องสมุดแต่ละประเภท  ให้มีเกณฑม์าตรฐาน  (คู่มือหรือเอกสาร
ชี�แนะแนวทาง)  สาํหรับบุคลากรในหอ้งสมุด  และหน่วยงานของรัฐซึ�งเป็นตน้สังกดั  ควรนาํไปปฏิบติั
เพื�อให้ผูใ้ชบ้ริการมีความพอใจและไดรั้บประโยชน์สูงสุด ภายในมาตรฐานแต่ละห้องสมุดควรระบุ 
เรื� องสาํคญัที�เป็นหลกัในการทาํให้บริการมีประสิทธิภาพ เช่น ลกัษณะของบริการ กลุ่มเป้าหมาย
ทรัพยากรสารสนเทศ  อาคาร  สถานที�  ครุภณัฑ ์ วสัดุอุปกรณ์  บุคลากร  งบประมาณ  เพื�อให้สามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง  เกณฑม์าตรฐานควรกาํหนดไวเ้ป็นขั�นตํ�า  สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ  สงัคม  และกรณี
แวดลอ้มของแต่ละสถาบนั  
ความรับผดิชอบทางวทิยาการและมาตรฐาน 
 ความรับผดิชอบทางวิทยาการต่อสงัคมของบรรณารักษแ์ต่ละคน และของหอ้งสมุด  ศูนยส์ารนิเทศ
แต่ละแห่ง  ได้มีความตระหนัก   ความคิดริเริ� ม  และการปฏิบติักนัมาตั�งแต่แรกเริ�มมีห้องสมุด ใน
สมยัอาณาจกัรอสัซีเรียและบาบิโลเนีย    เนน้ความจาํเป็นที�บรรณารักษต์อ้งมีความรู้ทั�งในทางหนงัสือ 
เทคนิคในการจดัหอ้งสมุด   และการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เพื�อใหบ้ริการมีประสิทธิภาพมากที�สุด  เป็น
เรื�องที�บรรณารักษแ์ต่ละคน   หอ้งสมุดแต่ละแห่งจะดาํเนินการ  ดงันั�นระดบัความสามารถในการดาํเนินการ 
และการไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล  และองคก์รที�เกี�ยวขอ้งขึ�นอยูก่บัแต่ละชุมชน  แต่ละสงัคม  พฒันาการ
ของบรรณารักษแ์ละห้องสมุดจึงไม่เท่ากนั  เกิดผลต่อประสิทธิภาพของบริการต่างคนต่างห้องสมุด  ใน
แต่ละประเทศไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานของตน   และในการนาํเกณฑม์าตรฐานลงสู่การปฏิบติักมี็ปัญหา
และดาํเนินการตามลาํพงัไดย้าก  สมาคมวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จึงไดคิ้ดริเริ�มให้
มีการสร้างมาตรฐานซึ�งบรรณารักษทุ์กคน   และหอ้งสมุดทุกแห่งจะนาํไปปฏิบติัหรือประยกุตใ์ชไ้ด ้ เช่น  
มาตรฐานที�กาํหนดโดยสมาคมห้องสมุดอเมริกนั  เพื�อใช้ในสหรัฐอเมริกา  มาตรฐานที�กาํหนดโดย
สมาคมห้องสมุดองักฤษ  เพื�อใชใ้นองักฤษ  เมื�อมีการจัดตั� งสหพนัธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคม
และสถาบนัห้องสมุดขึ�นแลว้  สหพนัธ์ก็กาํหนดให้มีคณะทาํงานเพื�อวางเกณฑ์มาตรฐานหลายอย่าง
สาํหรับการพิจารณาใชร่้วมกนัในนานาประเทศ   การมีเกณฑม์าตรฐานระดบัประเทศเป็นแนวทางการ
พฒันา  และการประเมินผลของประสิทธิภาพดา้นต่าง ๆ ของบรรณารักษแ์ละหอ้งสมุดทุกประเภท  จึง
เป็นเรื�องจาํเป็นที�สมาคมหอ้งสมุดแต่ละประเทศตอ้งรับเป็นอีกภารกิจหนึ�ง 
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มาตรฐานวชิาชีพ 

       นางวีระวรรณ วรรณโท 

ความหมาย 
      มาตรฐาน  (Standard)   คือ  ขอ้กาํหนดใหพ้ึงปฏิบติัตามเพื�อใหเ้กิดผลสมัฤทธิ� ตามที�ตอ้งการ 
มาตรฐานหอ้งสมุด  คือ เกณฑห์รือขอ้กาํหนดในการดาํเนินงานหอ้งสมุด หรือศูนยส์ารนิเทศที�จดัทาํโดย
บรรณารักษ ์ นกัวิชาการ บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง  เพื�อใหห้อ้งสมุดหรือศูนยส์ารนิเทศสามารถนาํไปฏิบติัใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามตอ้งการ 
แนวคดิทั�วไปของมาตรฐานวชิาชีพ 
     มาตรฐานวชิาชีพเป็นเครื�องมือวดัประสิทธิภาพขององคก์ร  บุคคล  และบริการใหค้วามพึงพอใจ
แก่ผูใ้ช ้ มาตรฐานมีหลายอยา่ง  สาํหรับหอ้งสมุดแต่ละประเภทและแต่ละส่วน  กิจกรรม  ทรัพยากร  และ
บริการของหอ้งสมุด สมาคมวิชาชีพตอ้งหาวิธีที�เหมาะสมกบับริบทของสงัคม และพฒันาการดา้นต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง  ศึกษาสาํรวจสถานการณ์เพื�อประกอบการสร้างมาตรฐานแต่ละอยา่งแต่ละประเภทของหอ้งสมุด
ขึ�นมา  เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือพฒันาและประเมินคุณภาพ   มาตรฐานที�มีประสิทธิภาพควรเป็นมาตรฐานที�
ปฏิบติัได ้ และสอดคลอ้งกบับริบทของสังคมและไม่สามารถปฏิบติัไดสิ้�งที�เรียกวา่มาตรฐานนั�น ในเวลา
ต่อมามกัเรียกกนัวา่  คู่มือ  (Guidelines)  หรือเอกสารชี�แนวทางในการดาํเนินงาน  
ความสําคญัของการมีมาตรฐานวชิาชีพ 
     จิตสาํนึกของผูป้ระกอบวชิาชีพโดยทั�วไปอยูที่�การสร้างผลงานและบริการผูใ้ชผ้ลงานใหไ้ดดี้ 
ตามกาํหนดกฏเกณฑที์�ตนเห็นชอบ และตามที�พิจารณาจากความพอใจของผูใ้ช ้บุคคลที�ประกอบวิชาชีพ
เดียวกนัมกัจะรวมกนัเป็นกลุ่ม  เพื�อกาํหนดกฏเกณฑที์�ไดจ้ากความคิดและประสบการณ์ของหลาย ๆ คน
รวมกนั  พวกช่างสมยัโบราณในสมยัประเทศองักฤษรวมตวักนัเป็นสงัคมอาชีพ  พวกช่างต่าง ๆ ของไทย
ตั�งแต่สมยัอยธุยา  มกัอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มเรียกวา่  ป่า  เช่น  ป่าผา้  ทาํการทอผา้  เมื�อตน้กรุงรัตนโกสินทร์
พวกช่างมกัทาํตามแบบอยา่งอยธุยา  อยูก่นัเป็นกลุ่มเรียกว่า  บา้นช่าง  เช่น  บา้นบาตร  มีอาชีพทาํบาตร 
บา้นดอกไม ้ มีอาชีพทาํพลุ  ดอกไมไ้ฟ  ผูป้ระกอบวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ก็รวมตวักนัเป็นสมาคม 
นอกจากเพื�อสร้างความสามคัคีและสงเคราะห์กนัและกนัแลว้   วตัถุประสงคส์าํคญัอีกขอ้หนึ�งคือ พฒันา
วิชาชีพและสถาบนั เพื�อใหมี้คุณภาพ ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลทั�งในดา้นผลงานและบริการสงัคม  
เพื�อให้บรรลุเป้าหมายนี�   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  จึงสร้างเกณฑม์าตรฐานเป็นตวักาํหนด
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ประสิทธิภาพ และสร้างจรรยาบรรณควบคุมผูป้ระกอบวชิาชีพ  เป็นการใหค้วามมั�นใจแก่สงัคมวา่ บริการ
วิชาชีพ มีขึ�นเพื�อประโยชนข์องสงัคมอยา่งแทจ้ริง 
ขอบเขตและความครอบคลุมของมาตรฐาน 
                เอกสารขององคก์ารศึกษาฯ สหประชาชาติ  ชี�แนะวา่  มาตรฐานควรครอบคลุมหอ้งสมุดทุกประเภท  
โดยจดัให้มีมาตรฐานเฉพาะสาํหรับห้องสมุดแต่ละประเภท  ให้มีเกณฑม์าตรฐาน  (คู่มือหรือเอกสาร
ชี�แนะแนวทาง)  สาํหรับบุคลากรในหอ้งสมุด  และหน่วยงานของรัฐซึ�งเป็นตน้สังกดั  ควรนาํไปปฏิบติั
เพื�อให้ผูใ้ชบ้ริการมีความพอใจและไดรั้บประโยชน์สูงสุด ภายในมาตรฐานแต่ละห้องสมุดควรระบุ 
เรื� องสาํคญัที�เป็นหลกัในการทาํให้บริการมีประสิทธิภาพ เช่น ลกัษณะของบริการ กลุ่มเป้าหมาย
ทรัพยากรสารสนเทศ  อาคาร  สถานที�  ครุภณัฑ ์ วสัดุอุปกรณ์  บุคลากร  งบประมาณ  เพื�อให้สามารถ
ปฏิบติัไดจ้ริง  เกณฑม์าตรฐานควรกาํหนดไวเ้ป็นขั�นตํ�า  สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ  สงัคม  และกรณี
แวดลอ้มของแต่ละสถาบนั  
ความรับผดิชอบทางวทิยาการและมาตรฐาน 
 ความรับผดิชอบทางวิทยาการต่อสงัคมของบรรณารักษแ์ต่ละคน และของหอ้งสมุด  ศูนยส์ารนิเทศ
แต่ละแห่ง  ได้มีความตระหนัก   ความคิดริเริ� ม  และการปฏิบติักนัมาตั�งแต่แรกเริ�มมีห้องสมุด ใน
สมยัอาณาจกัรอสัซีเรียและบาบิโลเนีย    เนน้ความจาํเป็นที�บรรณารักษต์อ้งมีความรู้ทั�งในทางหนงัสือ 
เทคนิคในการจดัหอ้งสมุด   และการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เพื�อใหบ้ริการมีประสิทธิภาพมากที�สุด  เป็น
เรื�องที�บรรณารักษแ์ต่ละคน   หอ้งสมุดแต่ละแห่งจะดาํเนินการ  ดงันั�นระดบัความสามารถในการดาํเนินการ 
และการไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล  และองคก์รที�เกี�ยวขอ้งขึ�นอยูก่บัแต่ละชุมชน  แต่ละสงัคม  พฒันาการ
ของบรรณารักษแ์ละห้องสมุดจึงไม่เท่ากนั  เกิดผลต่อประสิทธิภาพของบริการต่างคนต่างห้องสมุด  ใน
แต่ละประเทศไดก้าํหนดเกณฑม์าตรฐานของตน   และในการนาํเกณฑม์าตรฐานลงสู่การปฏิบติักมี็ปัญหา
และดาํเนินการตามลาํพงัไดย้าก  สมาคมวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จึงไดคิ้ดริเริ�มให้
มีการสร้างมาตรฐานซึ�งบรรณารักษทุ์กคน   และหอ้งสมุดทุกแห่งจะนาํไปปฏิบติัหรือประยกุตใ์ชไ้ด ้ เช่น  
มาตรฐานที�กาํหนดโดยสมาคมห้องสมุดอเมริกนั  เพื�อใช้ในสหรัฐอเมริกา  มาตรฐานที�กาํหนดโดย
สมาคมห้องสมุดองักฤษ  เพื�อใชใ้นองักฤษ  เมื�อมีการจัดตั� งสหพนัธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคม
และสถาบนัห้องสมุดขึ�นแลว้  สหพนัธ์ก็กาํหนดให้มีคณะทาํงานเพื�อวางเกณฑ์มาตรฐานหลายอย่าง
สาํหรับการพิจารณาใชร่้วมกนัในนานาประเทศ   การมีเกณฑม์าตรฐานระดบัประเทศเป็นแนวทางการ
พฒันา  และการประเมินผลของประสิทธิภาพดา้นต่าง ๆ ของบรรณารักษแ์ละหอ้งสมุดทุกประเภท  จึง
เป็นเรื�องจาํเป็นที�สมาคมหอ้งสมุดแต่ละประเทศตอ้งรับเป็นอีกภารกิจหนึ�ง 
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ความสําคญัของมาตรฐานห้องสมุด 
   มาตรฐานหอ้งสมุดมีความสาํคญัต่อการดาํเนินงานหอ้งสมุด  หรืองานบริการสารนิเทศ  เพราะ
เป็นสิ�งที�เอื�อใหอ้งคป์ระกอบภายในระบบหอ้งสมุดเชื�อมโยงและทาํงานร่วมกนัไดด้ว้ยดี  ทั�งงานเทคนิค
ที�ว่าดว้ยการลงรายการทางบรรณานุกรม วสัดุสารนิเทศ  การให้หัวเรื�อง และคาํสาํคญัช่วยคน้ หากใช้
มาตรฐานทางเทคนิคร่วมกนั จะทาํใหมี้การแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหวา่งกนัเป็นไปดว้ยความสะดวก ส่งผล
ให้ห้องสมุดแต่ละแห่งสามารถยกระดบัประสิทธิภาพของการบริการ ให้สนองความตอ้งการของผูใ้ช้
แต่ละกลุ่มแต่ละคนไดผ้ลเป็นที�พอใจ  ทั�งยงัก่อใหเ้กิดพฒันาการต่าง ๆ ตามเป้าหมายที�กาํหนดขึ�น  
              นอกจากนี�มาตรฐานหอ้งสมุดยงัอาจใชเ้ป็นคู่มือในการฝึกอบรม หรือใชเ้ป็นหลกัใหผู้ป้ฏิบติังาน
ถือปฏิบติั  ใชป้รับปรุงหอ้งสมุดเดิมใหดี้ขึ�น  รวมทั�งใชเ้ป็นเกณฑส์าํหรับวดัหรือประเมินผลการดาํเนินงาน
หอ้งสมุดไดอี้กดว้ย 
การสร้างมาตรฐานห้องสมุด 
  การสร้างมาตรฐานห้องสมุดหรือมาตรฐานใด ๆ ก็ตาม   มีวิธีดาํเนินการในลกัษณะเดียวกนั  
องคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐานเป็นองคก์รที�มีประเทศสมาชิกจาํนวนมากและเป็นที�รู้จกักนั
แพร่หลาย  ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัหรือขั�นตอนในการดาํเนินการสร้างมาตรฐานไว ้  3  ขั�นตอน   คือ 
 ขั�นตอนที� 1  ขั�นวางแผน  จะร่างมาตรฐานเกี�ยวกบัเรื�องอะไร  มีขอ้เสนอแนะอย่างไรบา้ง   
มีประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งไร  มีผลกระทบอยา่งไร 
 ขั�นตอนที� 2  ขั�นพฒันา  จดัทาํมาตรฐานและส่งร่างนั�นเสนอต่อคณะกรรมการที�รับผิดชอบ 
 เพื�อพิจารณาลงมติยอมรับหรือปรับแก ้

ขั�นตอนที� 3  ตรวจรับร่าง  เสนอร่างที�ปรับแกแ้ลว้ไปยงัคณะกรรมการที�สูงขึ�นไปเพื�อตรวจรับ
ร่างและยอมรับมาตรฐาน  จดัพิมพ ์ และประกาศต่อไป 
 องคก์ร/สถาบนัที�ประสงคจ์ะสร้างมาตรฐานหอ้งสมุดอาจดาํเนินการตามขั�นตอนต่าง ๆ ดงันี�  

1.  แต่งตั�งคณะกรรมการมาตรฐาน 
 ในการสร้างมาตรฐานจะตอ้งมีคณะบุคคลดาํเนินการโดยแต่งตั�งเป็นคณะกรรมการ/

คณะทาํงาน  ซึ�งประกอบไปดว้ยผูท้รงคุณวฒิุทางวิชาการและวิชาชีพเป็นที�ปรึกษา และผูแ้ทนจากองคก์ร 
ที�จะร่วมใชม้าตรฐานหรือที�เกี�ยวขอ้งควบคุมดูแลเรื�องนั�น ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทาํงาน 

2.   ศึกษาข้อมูลในเรื�องที�จะสร้างมาตรฐาน 
 เพื�อให้มีขอ้มูลที�ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั  เป็นการส่งผลดีต่อมาตรฐานที�จะสร้างขึ�น  ควร 
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ศึกษาหาความรู้เพิ�มเติมในหัวขอ้เรื�องที�จะสร้างมาตรฐาน  เพื�อให้ไดส้าระที�ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ   
ทนัสมยั  เกิดประโยชนแ์ละนาํไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายไดจ้ริง ควรคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ   และระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ  เพื�อจะไดเ้ป็นไปในทิศทาง  
นโยบาย  และเป้าหมายของประเทศในภาพรวม   และควรนาํมาตรฐานหอ้งสมุดที�องคก์รอื�น ๆ ไดเ้คย
จดัทาํไวก่้อน  ทั�งมาตรฐานหอ้งสมุดในประเทศและต่างประเทศมาศึกษา 

      3.  จัดทาํร่างมาตรฐาน 
                         การจดัทาํร่างขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในมาตรฐาน  ควรคาํนึงถึงการใชภ้าษาที�กะทดัรัดและชดัเจน  
เข้าใจง่าย  ถูกต้องตามหลักวิชา  และมีสาระครบถ้วน  ควรมีข้อความในเชิงปริมาณด้วย  เพื�อ
เป็นประโยชน์ในการนาํไปใชว้ดัประเมินและตดัสินใจ 
                   4.  พจิารณาร่างมาตรฐาน 
                        มาตรฐานที�จดัร่างขึ�นควรเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งมาร่วมพิจารณา
ตามความเหมาะสม  โดยเชิญประชุมหรือเวียนเสนอร่างมาตรฐานเพื�อขอความคิดเห็น  ทั�งนี�หากบุคคล
หรือองคก์รที�เกี�ยวขอ้งเขา้มีส่วนร่วมพจิารณาดว้ยจะเกิดประโยชน์สูงสุด  เพราะจะเกิดการยอมรับเกณฑ ์
ที�กาํหนดในมาตรฐานนั�น 
                    5.  จัดพมิพ์  ประกาศใช้  และเผยแพร่    
                         นาํเสนอมาตรฐานที�ผา่นการพิจารณาโดยรอบคอบแลว้  ใหบุ้คคลหรือองคก์รระดบัสูงที� 
ควบคุมดูแลห้องสมุดนั�น ๆ  เป็นผูล้งนามประกาศใช  ้ แลว้เผยแพร่ไปยงัองคก์รและห้องสมุดอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งเพื�อใชป้ระโยชน์ต่อไป  

       6.  การปรับปรุงมาตรฐาน 
                         มาตรฐานเป็นสิ�งที�สร้างขึ�นจากพื�นฐานพฒันาการดา้นต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี สงัคม  และการศึกษา  ดงันั�นจึงเปลี�ยนแปลงไดเ้มื�อมีการเปลี�ยนแปลงดา้นต่าง ๆ ดงักล่าว 
การกาํหนดมาตรฐานใหม่  กาํหนดกนัวา่ ควรปรับปรุงในช่วง  10-15  ปี 
ความเป็นมาของแผนกมาตรฐานห้องสมุด  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ   
 การวางมาตรฐานหอ้งสมุด ถือวา่เป็นกิจกรรมที�สาํคญัยิ�งของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
ไดร่้วมมือกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งวางมาตรฐานหอ้งสมุดต่าง ๆ คือ  หอ้งสมุดโรงเรียน  หอ้งสมุดประชาชน  
หอ้งสมุดเฉพาะ  และหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั  เพื�อใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทั�งหน่วยราชการและเอกชนไดย้ดึ
เป็นหลกัในการจดัตั�งห้องสมุด  การวางมาตรฐานสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯไดแ้นวทางจาก
มาตรฐานหอ้งสมุดสากล  และนาํมาปรับใหเ้หมาะสมกบับริบทของประเทศไทย 
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ความสําคญัของมาตรฐานห้องสมุด 
   มาตรฐานหอ้งสมุดมีความสาํคญัต่อการดาํเนินงานหอ้งสมุด  หรืองานบริการสารนิเทศ  เพราะ
เป็นสิ�งที�เอื�อใหอ้งคป์ระกอบภายในระบบหอ้งสมุดเชื�อมโยงและทาํงานร่วมกนัไดด้ว้ยดี  ทั�งงานเทคนิค
ที�ว่าดว้ยการลงรายการทางบรรณานุกรม วสัดุสารนิเทศ  การให้หัวเรื�อง และคาํสาํคญัช่วยคน้ หากใช้
มาตรฐานทางเทคนิคร่วมกนั จะทาํใหมี้การแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหวา่งกนัเป็นไปดว้ยความสะดวก ส่งผล
ให้ห้องสมุดแต่ละแห่งสามารถยกระดบัประสิทธิภาพของการบริการ ให้สนองความตอ้งการของผูใ้ช้
แต่ละกลุ่มแต่ละคนไดผ้ลเป็นที�พอใจ  ทั�งยงัก่อใหเ้กิดพฒันาการต่าง ๆ ตามเป้าหมายที�กาํหนดขึ�น  
              นอกจากนี�มาตรฐานหอ้งสมุดยงัอาจใชเ้ป็นคู่มือในการฝึกอบรม หรือใชเ้ป็นหลกัใหผู้ป้ฏิบติังาน
ถือปฏิบติั  ใชป้รับปรุงหอ้งสมุดเดิมใหดี้ขึ�น  รวมทั�งใชเ้ป็นเกณฑส์าํหรับวดัหรือประเมินผลการดาํเนินงาน
หอ้งสมุดไดอี้กดว้ย 
การสร้างมาตรฐานห้องสมุด 
  การสร้างมาตรฐานห้องสมุดหรือมาตรฐานใด ๆ ก็ตาม   มีวิธีดาํเนินการในลกัษณะเดียวกนั  
องคก์รระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐานเป็นองคก์รที�มีประเทศสมาชิกจาํนวนมากและเป็นที�รู้จกักนั
แพร่หลาย  ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัหรือขั�นตอนในการดาํเนินการสร้างมาตรฐานไว ้  3  ขั�นตอน   คือ 
 ขั�นตอนที� 1  ขั�นวางแผน  จะร่างมาตรฐานเกี�ยวกบัเรื�องอะไร  มีขอ้เสนอแนะอย่างไรบา้ง   
มีประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งไร  มีผลกระทบอยา่งไร 
 ขั�นตอนที� 2  ขั�นพฒันา  จดัทาํมาตรฐานและส่งร่างนั�นเสนอต่อคณะกรรมการที�รับผิดชอบ 
 เพื�อพิจารณาลงมติยอมรับหรือปรับแก ้

ขั�นตอนที� 3  ตรวจรับร่าง  เสนอร่างที�ปรับแกแ้ลว้ไปยงัคณะกรรมการที�สูงขึ�นไปเพื�อตรวจรับ
ร่างและยอมรับมาตรฐาน  จดัพิมพ ์ และประกาศต่อไป 
 องคก์ร/สถาบนัที�ประสงคจ์ะสร้างมาตรฐานหอ้งสมุดอาจดาํเนินการตามขั�นตอนต่าง ๆ ดงันี�  

1.  แต่งตั�งคณะกรรมการมาตรฐาน 
 ในการสร้างมาตรฐานจะตอ้งมีคณะบุคคลดาํเนินการโดยแต่งตั�งเป็นคณะกรรมการ/

คณะทาํงาน  ซึ�งประกอบไปดว้ยผูท้รงคุณวฒิุทางวิชาการและวิชาชีพเป็นที�ปรึกษา และผูแ้ทนจากองคก์ร 
ที�จะร่วมใชม้าตรฐานหรือที�เกี�ยวขอ้งควบคุมดูแลเรื�องนั�น ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทาํงาน 

2.   ศึกษาข้อมูลในเรื�องที�จะสร้างมาตรฐาน 
 เพื�อให้มีขอ้มูลที�ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั  เป็นการส่งผลดีต่อมาตรฐานที�จะสร้างขึ�น  ควร 
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ศึกษาหาความรู้เพิ�มเติมในหัวขอ้เรื�องที�จะสร้างมาตรฐาน  เพื�อให้ไดส้าระที�ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ   
ทนัสมยั  เกิดประโยชนแ์ละนาํไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายไดจ้ริง ควรคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ   และระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ  เพื�อจะไดเ้ป็นไปในทิศทาง  
นโยบาย  และเป้าหมายของประเทศในภาพรวม   และควรนาํมาตรฐานหอ้งสมุดที�องคก์รอื�น ๆ ไดเ้คย
จดัทาํไวก่้อน  ทั�งมาตรฐานหอ้งสมุดในประเทศและต่างประเทศมาศึกษา 

      3.  จัดทาํร่างมาตรฐาน 
                         การจดัทาํร่างขอ้กาํหนดต่าง ๆ ในมาตรฐาน  ควรคาํนึงถึงการใชภ้าษาที�กะทดัรัดและชดัเจน  
เข้าใจง่าย  ถูกต้องตามหลักวิชา  และมีสาระครบถ้วน  ควรมีข้อความในเชิงปริมาณด้วย  เพื�อ
เป็นประโยชน์ในการนาํไปใชว้ดัประเมินและตดัสินใจ 
                   4.  พจิารณาร่างมาตรฐาน 
                        มาตรฐานที�จดัร่างขึ�นควรเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งมาร่วมพิจารณา
ตามความเหมาะสม  โดยเชิญประชุมหรือเวียนเสนอร่างมาตรฐานเพื�อขอความคิดเห็น  ทั�งนี�หากบุคคล
หรือองคก์รที�เกี�ยวขอ้งเขา้มีส่วนร่วมพจิารณาดว้ยจะเกิดประโยชน์สูงสุด  เพราะจะเกิดการยอมรับเกณฑ ์
ที�กาํหนดในมาตรฐานนั�น 
                    5.  จัดพมิพ์  ประกาศใช้  และเผยแพร่    
                         นาํเสนอมาตรฐานที�ผา่นการพิจารณาโดยรอบคอบแลว้  ใหบุ้คคลหรือองคก์รระดบัสูงที� 
ควบคุมดูแลห้องสมุดนั�น ๆ  เป็นผูล้งนามประกาศใช  ้ แลว้เผยแพร่ไปยงัองคก์รและห้องสมุดอื�น ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งเพื�อใชป้ระโยชน์ต่อไป  

       6.  การปรับปรุงมาตรฐาน 
                         มาตรฐานเป็นสิ�งที�สร้างขึ�นจากพื�นฐานพฒันาการดา้นต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี สงัคม  และการศึกษา  ดงันั�นจึงเปลี�ยนแปลงไดเ้มื�อมีการเปลี�ยนแปลงดา้นต่าง ๆ ดงักล่าว 
การกาํหนดมาตรฐานใหม่  กาํหนดกนัวา่ ควรปรับปรุงในช่วง  10-15  ปี 
ความเป็นมาของแผนกมาตรฐานห้องสมุด  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ   
 การวางมาตรฐานหอ้งสมุด ถือวา่เป็นกิจกรรมที�สาํคญัยิ�งของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
ไดร่้วมมือกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งวางมาตรฐานหอ้งสมุดต่าง ๆ คือ  หอ้งสมุดโรงเรียน  หอ้งสมุดประชาชน  
หอ้งสมุดเฉพาะ  และหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั  เพื�อใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทั�งหน่วยราชการและเอกชนไดย้ดึ
เป็นหลกัในการจดัตั�งห้องสมุด  การวางมาตรฐานสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯไดแ้นวทางจาก
มาตรฐานหอ้งสมุดสากล  และนาํมาปรับใหเ้หมาะสมกบับริบทของประเทศไทย 
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 สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไดด้าํเนินการเกี�ยวกบัมาตรฐานหอ้งสมุดตั�งแต่ พ.ศ. 2497-
2556  แบ่งเป็นช่วง  6  ทศวรรษ  ดงันี�  
              ทศวรรษที� 1 แรกเริ�มยงัไม่มีมาตรฐานห้องสมุด  (พ.ศ.  2497-2506)   
                       สมาคมหอ้งสมุดฯ ยงัไม่มีการจดัทาํมาตรฐานของหอ้งสมุด 

ทศรรษที� 2 ขับเคลื�อนมาตรฐานห้องสมุด  (พ.ศ. 2507-2516)   
          เริ�มมีการขบัเคลื�อนมาตรฐานหอ้งสมุด เมื�อ พ.ศ.  2508 โดยสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศ

ไทยฯ ร่วมกบัวิเทศสหการ  กระทรวงพฒันาการแห่งชาติ  จดัทาํแผนพฒันาและหอ้งสมุดต่าง ๆ รวมทั�ง
มาตรฐานการสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ ไดก้าํหนดมาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ  มาตรฐานห้องสมุด
ประชาชน มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลยัและวิทยาลยั   มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา  
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษา  มาตรฐานห้องสมุดในสถานฝึกหัดครู   
                      พ.ศ.  2516  กระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการวางมาตรฐานขั�นตํ�าของโรงเรียน
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  โดยกรมการฝึกหดัครู ไดจ้ดัโครงการ  “ปรับปรุงหอ้งสมุดวิทยาลยัครูใหไ้ด้
มาตรฐาน”  เพื�อวางเกณฑม์าตรฐานหอ้งสมุด    

   ทศวรรษที� 3 เริ�มส่งเสริมมาตรฐานห้องสมุด  (พ.ศ.  2517-2526)   
        มีการส่งเสริมพฒันาห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนที�จะมีแผนกมาตรฐานเพื�อ

ดาํเนินการเกี�ยวกบัมาตรฐานโดยเฉพาะ  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไดเ้ริ�มกิจกรรมที�ส่งเสริม
การพฒันาหอ้งสมุดในการเขา้สู่เกณฑม์าตรฐานขั�นตํ�า  ประกอบดว้ย  
         1.  การคดัเลอืกห้องสมุดดีเด่น  

            พ.ศ. 2517   สมาคมห้องสมุดฯ เริ� มโครงการคดัเลือกห้องสมุดดีเด่น  โดยจดัตั�ง
คณะกรรมการคดัเลือกฯ  มีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีดาํเนินการ  และรางวลั  มีการคดัเลือกหอ้งสมุด
โรงเรียนก่อน  เนื�องจากมีจาํนวนมากกวา่หอ้งสมุดประเภทอื�น  และต่อมาไดข้ยายการคดัเลือกหอ้งสมุด
ดีเด่นประเภทหอ้งสมุดประชาชน  พ.ศ. 2518    และพ.ศ. 2519  ขยายไปยงัหอ้งสมุดเฉพาะ  พ.ศ. 2525  
ไดข้ยายไปยงัหอ้งสมุดสถานศึกษาสงักดักรมอาชีวศึกษา  

2.   การจัดสัปดาห์ห้องสมุด  
      เป็นการส่งเสริมพฒันาการห้องสมุด  โดยการเปิดห้องสมุดให้ผูใ้ชบ้ริการ  ผูบ้ริหาร  

และบุคคลทั�วไปรู้จกัและเห็นลกัษณะกิจกรรม  โดยการเขา้ร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมความเขา้ใจ  และตระหนกั 
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ในคุณค่าของห้องสมุด สมาคมห้องสมุดฯ ไดริ้เริ�มกิจกรรมนี� เมื�อ  พ.ศ.  2519  โดยขอให้ห้องสมุด
ทุกแห่งทั�วประเทศจดัขึ�นในห้องสมุด  โดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงระหว่างวนัที�  1-7  สิงหาคม  ซึ� งช่วง
ใกลว้นัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ� ฯพระบรมราชินีนาถ  ที�ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 
แก่สมาคมหอ้งสมุดฯ  โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง พ.ศ.  2519  ซึ� งไดพ้ระราชานุญาตใหส้มเด็จพระเจา้ลูกเธอ   
เจา้ฟ้าสิรินธร เทพรัตนราชสุดา  (พระอิสริยยศขณะนั�น) ดาํรงตาํแหน่งองคอุ์ปถมัภ ์โดยคณะกรรมการ
บริหารจะจดัทาํเอกสารแนะนาํหวัขอ้ของงาน  และลกัษณะกิจกรรมที�ควรจดั ทั�งนี�สมาคมหอ้งสมุดฯ  
ได้ดาํเนินการจัดประชุมเตรียมงานสับดาห์ห้องสมุด  เพื�อให้แนวทางแก่บรรณารักษ์ห้องสมุด 
ทุกประเภทในการนาํไปดาํเนินการจดังานสปัดาห์หอ้งสมุดแต่ละแห่งต่อไป  สีบเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั 

ทศวรรษที� 4 พฒันามาตรฐานห้องสมุดสู่สากล  (พ.ศ.  2527-2536)   
      พ.ศ.  2527   มีการคดัเลือกหอ้งสมุดโรงเรียนในสงักดัคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   
      พ.ศ.  2528  เป็นตน้มาไดมี้การคดัเลือกหอ้งสมุดที�มีขนาดต่างกนั ใหมี้โอกาสไดรั้บรางวลั 

โดยทั�วกนั  โดยแยกเป็นหอ้งสมุดขนาดใหญ่  ขนาดกลาง และขนาดเลก็   
                   พ.ศ.  2529   กรมการฝึกหดัครูไดจ้ดัสัมมนา  เรื�อง  “มาตรฐานและรูปแบบของห้องสมุด
ระดับอุดมศึกษา ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ทบวง มหาวิทยาลยัประกาศมาตรฐานห้องสมุด
มหาวิทยาลยั    

   มาตรฐานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  พ.ศ.  2529   เริ�มเห็นชดักวา่ในช่วงที�ผา่นมา  อยา่งไรกต็าม 
ยงัไม่มีมาตรฐานห้องสมุดประเภทอื�น ๆ  ดงันั�นสมาคมห้องสมุดฯ จึงไดก้ารจดัประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปี  พ.ศ. 2529  และการประชุมวชิาการ เรื�อง  “มาตรฐานเพื�อพฒันาบริการหอ้งสมุด” โดยพจิารณา 
เห็นว่า มาตรฐานห้องสมุดประเภทอื�น ๆ มีการเคลื�อนไหวแลว้แต่ยงัไม่มีการประกาศใช ้ จึงไดจ้ดั 
ประชุมระดมสมองผูเ้ชี�ยวชาญ และผูมี้ประสบการณ์ให้ช่วยกนัปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานใหม่ตาม
ความจาํเป็นและสอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของสงัคม  ที�ประชุมระดบัชาติวา่ดว้ยนโยบายสารนิเทศ
แห่งชาติ  เมื�อวนัที�  8-9  กนัยายน  2529   ที�ประชุมระดบัชาติวา่ดว้ยการกาํหนดนโยบายและการวางแผน
พฒันาหนงัสือ เมื�อวนัที�  17-19  กนัยายน  2529  และที�ประชุมระดบัชาติวา่ดว้ยการพฒันาการอ่าน  เมื�อ
วนัที�  21-25  กนัยายน  2529  มีขอ้เสนอใหมี้การกาํหนดมาตรฐาน  โดยปรับปรุงมาตรฐานที�มีอยูห่รือนาํ
มาตรฐานสากลมาใช ้   โดยหวัขอ้การประชุมประกอบดว้ยมาตรฐานเพื�อการพฒันาและบริการหอ้งสมุด 
ในระดบัชาติ  ดงันี�  

   1.  การใหค้วามรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัมาตรฐาน  เช่น  นิยามศพัท ์ ขอบเขตของมาตรฐาน  ความสมัพนัธ์
ระหวา่งมาตรฐานหอ้งสมุดกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  พ.ศ.  2530   
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 สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไดด้าํเนินการเกี�ยวกบัมาตรฐานหอ้งสมุดตั�งแต่ พ.ศ. 2497-
2556  แบ่งเป็นช่วง  6  ทศวรรษ  ดงันี�  
              ทศวรรษที� 1 แรกเริ�มยงัไม่มีมาตรฐานห้องสมุด  (พ.ศ.  2497-2506)   
                       สมาคมหอ้งสมุดฯ ยงัไม่มีการจดัทาํมาตรฐานของหอ้งสมุด 

ทศรรษที� 2 ขับเคลื�อนมาตรฐานห้องสมุด  (พ.ศ. 2507-2516)   
          เริ�มมีการขบัเคลื�อนมาตรฐานหอ้งสมุด เมื�อ พ.ศ.  2508 โดยสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศ

ไทยฯ ร่วมกบัวิเทศสหการ  กระทรวงพฒันาการแห่งชาติ  จดัทาํแผนพฒันาและหอ้งสมุดต่าง ๆ รวมทั�ง
มาตรฐานการสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ ไดก้าํหนดมาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ  มาตรฐานห้องสมุด
ประชาชน มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลยัและวิทยาลยั   มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา  
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนมธัยมศึกษา  มาตรฐานห้องสมุดในสถานฝึกหัดครู   
                      พ.ศ.  2516  กระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการวางมาตรฐานขั�นตํ�าของโรงเรียน
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  โดยกรมการฝึกหดัครู ไดจ้ดัโครงการ  “ปรับปรุงหอ้งสมุดวิทยาลยัครูใหไ้ด้
มาตรฐาน”  เพื�อวางเกณฑม์าตรฐานหอ้งสมุด    

   ทศวรรษที� 3 เริ�มส่งเสริมมาตรฐานห้องสมุด  (พ.ศ.  2517-2526)   
        มีการส่งเสริมพฒันาห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนที�จะมีแผนกมาตรฐานเพื�อ

ดาํเนินการเกี�ยวกบัมาตรฐานโดยเฉพาะ  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไดเ้ริ�มกิจกรรมที�ส่งเสริม
การพฒันาหอ้งสมุดในการเขา้สู่เกณฑม์าตรฐานขั�นตํ�า  ประกอบดว้ย  
         1.  การคดัเลอืกห้องสมุดดีเด่น  

            พ.ศ. 2517   สมาคมห้องสมุดฯ เริ� มโครงการคดัเลือกห้องสมุดดีเด่น  โดยจดัตั�ง
คณะกรรมการคดัเลือกฯ  มีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีดาํเนินการ  และรางวลั  มีการคดัเลือกหอ้งสมุด
โรงเรียนก่อน  เนื�องจากมีจาํนวนมากกวา่หอ้งสมุดประเภทอื�น  และต่อมาไดข้ยายการคดัเลือกหอ้งสมุด
ดีเด่นประเภทหอ้งสมุดประชาชน  พ.ศ. 2518    และพ.ศ. 2519  ขยายไปยงัหอ้งสมุดเฉพาะ  พ.ศ. 2525  
ไดข้ยายไปยงัหอ้งสมุดสถานศึกษาสงักดักรมอาชีวศึกษา  

2.   การจัดสัปดาห์ห้องสมุด  
      เป็นการส่งเสริมพฒันาการห้องสมุด  โดยการเปิดห้องสมุดให้ผูใ้ชบ้ริการ  ผูบ้ริหาร  

และบุคคลทั�วไปรู้จกัและเห็นลกัษณะกิจกรรม  โดยการเขา้ร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมความเขา้ใจ  และตระหนกั 
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ในคุณค่าของห้องสมุด สมาคมห้องสมุดฯ ไดริ้เริ�มกิจกรรมนี� เมื�อ  พ.ศ.  2519  โดยขอให้ห้องสมุด
ทุกแห่งทั�วประเทศจดัขึ�นในห้องสมุด  โดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงระหว่างวนัที�  1-7  สิงหาคม  ซึ� งช่วง
ใกลว้นัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติ� ฯพระบรมราชินีนาถ  ที�ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 
แก่สมาคมหอ้งสมุดฯ  โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง พ.ศ.  2519  ซึ� งไดพ้ระราชานุญาตใหส้มเด็จพระเจา้ลูกเธอ   
เจา้ฟ้าสิรินธร เทพรัตนราชสุดา  (พระอิสริยยศขณะนั�น) ดาํรงตาํแหน่งองคอุ์ปถมัภ ์โดยคณะกรรมการ
บริหารจะจดัทาํเอกสารแนะนาํหวัขอ้ของงาน  และลกัษณะกิจกรรมที�ควรจดั ทั�งนี�สมาคมหอ้งสมุดฯ  
ได้ดาํเนินการจัดประชุมเตรียมงานสับดาห์ห้องสมุด  เพื�อให้แนวทางแก่บรรณารักษ์ห้องสมุด 
ทุกประเภทในการนาํไปดาํเนินการจดังานสปัดาห์หอ้งสมุดแต่ละแห่งต่อไป  สีบเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั 

ทศวรรษที� 4 พฒันามาตรฐานห้องสมุดสู่สากล  (พ.ศ.  2527-2536)   
      พ.ศ.  2527   มีการคดัเลือกหอ้งสมุดโรงเรียนในสงักดัคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   
      พ.ศ.  2528  เป็นตน้มาไดมี้การคดัเลือกหอ้งสมุดที�มีขนาดต่างกนั ใหมี้โอกาสไดรั้บรางวลั 

โดยทั�วกนั  โดยแยกเป็นหอ้งสมุดขนาดใหญ่  ขนาดกลาง และขนาดเลก็   
                   พ.ศ.  2529   กรมการฝึกหดัครูไดจ้ดัสัมมนา  เรื�อง  “มาตรฐานและรูปแบบของห้องสมุด
ระดับอุดมศึกษา ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ทบวง มหาวิทยาลยัประกาศมาตรฐานห้องสมุด
มหาวิทยาลยั    

   มาตรฐานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  พ.ศ.  2529   เริ�มเห็นชดักวา่ในช่วงที�ผา่นมา  อยา่งไรกต็าม 
ยงัไม่มีมาตรฐานห้องสมุดประเภทอื�น ๆ  ดงันั�นสมาคมห้องสมุดฯ จึงไดก้ารจดัประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปี  พ.ศ. 2529  และการประชุมวชิาการ เรื�อง  “มาตรฐานเพื�อพฒันาบริการหอ้งสมุด” โดยพจิารณา 
เห็นว่า มาตรฐานห้องสมุดประเภทอื�น ๆ มีการเคลื�อนไหวแลว้แต่ยงัไม่มีการประกาศใช ้ จึงไดจ้ดั 
ประชุมระดมสมองผูเ้ชี�ยวชาญ และผูมี้ประสบการณ์ให้ช่วยกนัปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานใหม่ตาม
ความจาํเป็นและสอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของสงัคม  ที�ประชุมระดบัชาติวา่ดว้ยนโยบายสารนิเทศ
แห่งชาติ  เมื�อวนัที�  8-9  กนัยายน  2529   ที�ประชุมระดบัชาติวา่ดว้ยการกาํหนดนโยบายและการวางแผน
พฒันาหนงัสือ เมื�อวนัที�  17-19  กนัยายน  2529  และที�ประชุมระดบัชาติวา่ดว้ยการพฒันาการอ่าน  เมื�อ
วนัที�  21-25  กนัยายน  2529  มีขอ้เสนอใหมี้การกาํหนดมาตรฐาน  โดยปรับปรุงมาตรฐานที�มีอยูห่รือนาํ
มาตรฐานสากลมาใช ้   โดยหวัขอ้การประชุมประกอบดว้ยมาตรฐานเพื�อการพฒันาและบริการหอ้งสมุด 
ในระดบัชาติ  ดงันี�  

   1.  การใหค้วามรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัมาตรฐาน  เช่น  นิยามศพัท ์ ขอบเขตของมาตรฐาน  ความสมัพนัธ์
ระหวา่งมาตรฐานหอ้งสมุดกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  พ.ศ.  2530   
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                 2.  ความรู้เกี�ยวกบัมาตรฐานหอ้งสมุดปัจจุบนั  และมาตรฐานเกี�ยวกบัหอ้งสมุด  มาตรฐานทาง
เทคนิคต่าง ๆ ที�กาํหนดโดยสถาบนัวิชาชีพในบางประเทศ  และมาตรฐานสากลกาํหนดโดยสหพนัธ์
ระหว่างประเทศว่าดว้ยสถาบนัและสมาคมห้องสมุด  (IFLA)  องคก์รระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐาน  
(ISO)  และองคก์ารการศึกษาฯสหประชาชาติ  (UNESCO)   
 3.  ระเบียบ  กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ซึ�งเกื�อกลูระบบและบริการหอ้งสมุด 
    4.  โครงสร้างมาตรฐานหอ้งสมุด   ตลอดจนมาตรฐานที�มีอยูแ่ละระหวา่งทาํขึ�นใหม่ เพื�อพิจารณา  
ร่างมาตรฐานต่าง ๆ ซึ�งชมรมหอ้งสมุดแต่ละชมรมจดัทาํขึ�นโดยประสานงานกบัคณะกรรมการวิชาการ
ของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

จะเห็นว่าในทศวรรษนี�   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไดส้ร้างเกณฑ์พิจารณาคดัเลือก
ห้องสมุดดีเด่นประเภทห้องสมุดวิทยาลยัครูและมหาวทิยาลยั  ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกที�ประกาศ
ออกไปตามหน่วยราชการและภาคเอกชนที�มีหอ้งสมุดในสงักดั  นบัไดว้า่เป็นเกณฑม์าตรฐานเพื�อพฒันา
คุณภาพให้เป็นที�รับรองของสมาคมห้องสมุดฯ ว่าเป็นห้องสมุดดีเด่น   การจดัประชุมวิชาการประจาํปี  
เรื�อง  “มาตรฐานเพื�อพฒันาหอ้งสมุด”   จึงนาํไปสู่การจดัใหมี้แผนกมาตรฐาน ในสมาคมหอ้งสมุดฯ  ขึ�น  
เพื�อดาํเนินการดา้นนี�อยา่งจริงจงั  สอดคลอ้งกบัแนวคิดและมาตรฐานสากล  คณะกรรมการบริหารสมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  จึงมีมติในที�ประชุมคณะกรรมการบริหารครั� งที� 1/2530 เมื�อวนัที�  24 มกราคม  
2530  จดัใหมี้แผนกมาตรฐานหอ้งสมุด   เพื�อนาํแนวคิดของการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  พ.ศ.  2529  
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม   การดาํเนินงานของแผนกมาตรฐาน  อยู่ในรูปของคณะกรรมการ ใช้ชื�อว่า 
“คณะกรรมการมาตรฐานหอ้งสมุด” ประกอบดว้ยนายกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ผูท้รงคุณวฒิุ
อีก  3  คน  เป็นที�ปรึกษา  ประธานแผนกมาตรฐานห้องสมุด เป็นประธานคณะกรรมการ  ประธานชมรม
ที�เกี�ยวขอ้ง เป็นประธานโดยตาํแหน่ง  โดยเชิญ ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาที�เกี�ยวขอ้งเป็นกรรมการ ผูที้�ประธาน
แผนกมาตรฐานหอ้งสมุดมอบหมายใหท้าํหนา้ที�เป็นกรรมการและเลขานุการ   และผูช่้วย เลขานุการ   มี
การตั�งคณะอนุกรรมการเพื�อร่างมาตรฐานห้องสมุดแต่ละประเภท    ประธานแผนกมาตรฐานคนแรก  
ดาํรงตาํแหน่งระหวา่ง พ.ศ.  2530-2531 คือ  นางสาวเพญ็ศรี  ก๊วยสุวรรณ  และไดแ้ต่งตั�คณะอนุกรรมการ 
จาํนวน 7 ชุด  เพื�อพิจารณามาตรฐานหอ้งสมุดประเภทต่าง ๆ  ดงันี�  
         1.  คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียน 
         2.   คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ 
         3.  คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานหอ้งสมุดประชาชน 
         4.  คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานหอ้งสมุดวทิยาลยัครู 
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         5..  คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานหอ้งสมุดวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 
         6.  คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 
         7.  คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
     หนา้ที�และความรับผดิชอบ  ของคณะกรรมการมาตรฐานหอ้งสมุด ประกอบดว้ย 
       1.  จดัทาํโครงการและแผนงานของแผนกมาตรฐานหอ้งสมุด 
            2.  ประสานงานกบัชมรมต่าง ๆ  ในสงักดัของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  และหน่วยงานที� 
                          เกี�ยวขอ้งในการพฒันามาตรฐานฉบบัร่างและฉบบัปรับปรุงแกไ้ข 
       3.  ดาํเนินการใหมี้การรับรองมาตรฐานฉบบัร่าง  ฉบบัปรับปรุงแกไ้ขและประกาศใช ้
       4.  ดาํเนินการใหมี้การเผยแพร่มาตรฐาน 
       5.  ติดตามและประเมินผลการใช ้
       6.  จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื�องมาตรฐานหอ้งสมุด   
                    

                     ทั�งนี� ไดมี้การดาํเนินงานร่างมาตรฐานหอ้งสมุด  7  มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 
                      1.  มาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ  ประกาศใชเ้มื�อวนัที�  12  สิงหาคม พ.ศ.  2531  สมาคมหอ้งสมุด
แห่งประเทศไทยฯ  ไดป้รับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเนื�อง นบัตั�งแต่ที�กรมวิเทศสหการเริ�มไว ้ เมื�อ  พ.ศ.  2508  
มีการแกไ้ขปรับปรุงอีกเมื�อ  พ.ศ.  2519  พ.ศ.  2529  และพ.ศ. 2531  ตามลาํดบั 
        2.  มาตรฐานหอ้งสมุดประชาชน  มีการแกไ้ขปรับปรุง 
        3.  มาตรฐานหอ้งสมุดวทิยาลยัครู 

                 4.  มาตรฐานหอ้งสมุดวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2531 มีการปรับปรุงแกไ้ข 
อยา่งต่อเนื�อง  ไดป้ระกาศใช ้ เมื�อวนัที�  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2535 ต่อมาไดจ้ดัทาํมาตรฐานหอ้งสมุดเพื�อ
ใชเ้อง  โดยนาํมาตรฐานหอ้งสมุดสถานศึกษาเพื�อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลย ีของสมาคมหอ้งสมุดฯ 
ไปเป็นแนวทางในการยกร่าง โดยใชชื้�อวา่  “มาตรฐานหอ้งสมุดสถานศึกษา  สงักดักรมอาชีวศึกษา  พ.ศ.  
2536”  กรมอาชีวศึกษา  ประกาศใชเ้มื�อวนัที�  11  ตุลาคม  พ.ศ.  2536 
                     5.  มาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียนประถมศึกษา  พ.ศ. 2533  และมาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียน 
มธัยมศึกษา  พ.ศ. 2533   ประกาศใช ้ เมื�อวนัที�  19  ตุลาคม  2533   
                     6.  มาตรฐานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  พ.ศ.  2529 
        7.  มาตรฐานการศึกษาวชิาบรรณารักษศาสตร์   
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                 2.  ความรู้เกี�ยวกบัมาตรฐานหอ้งสมุดปัจจุบนั  และมาตรฐานเกี�ยวกบัหอ้งสมุด  มาตรฐานทาง
เทคนิคต่าง ๆ ที�กาํหนดโดยสถาบนัวิชาชีพในบางประเทศ  และมาตรฐานสากลกาํหนดโดยสหพนัธ์
ระหว่างประเทศว่าดว้ยสถาบนัและสมาคมห้องสมุด  (IFLA)  องคก์รระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐาน  
(ISO)  และองคก์ารการศึกษาฯสหประชาชาติ  (UNESCO)   
 3.  ระเบียบ  กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ซึ�งเกื�อกลูระบบและบริการหอ้งสมุด 
    4.  โครงสร้างมาตรฐานหอ้งสมุด   ตลอดจนมาตรฐานที�มีอยูแ่ละระหวา่งทาํขึ�นใหม่ เพื�อพิจารณา  
ร่างมาตรฐานต่าง ๆ ซึ�งชมรมหอ้งสมุดแต่ละชมรมจดัทาํขึ�นโดยประสานงานกบัคณะกรรมการวิชาการ
ของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

จะเห็นว่าในทศวรรษนี�   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไดส้ร้างเกณฑ์พิจารณาคดัเลือก
ห้องสมุดดีเด่นประเภทห้องสมุดวิทยาลยัครูและมหาวทิยาลยั  ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกที�ประกาศ
ออกไปตามหน่วยราชการและภาคเอกชนที�มีหอ้งสมุดในสงักดั  นบัไดว้า่เป็นเกณฑม์าตรฐานเพื�อพฒันา
คุณภาพให้เป็นที�รับรองของสมาคมห้องสมุดฯ ว่าเป็นห้องสมุดดีเด่น   การจดัประชุมวิชาการประจาํปี  
เรื�อง  “มาตรฐานเพื�อพฒันาหอ้งสมุด”   จึงนาํไปสู่การจดัใหมี้แผนกมาตรฐาน ในสมาคมหอ้งสมุดฯ  ขึ�น  
เพื�อดาํเนินการดา้นนี�อยา่งจริงจงั  สอดคลอ้งกบัแนวคิดและมาตรฐานสากล  คณะกรรมการบริหารสมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  จึงมีมติในที�ประชุมคณะกรรมการบริหารครั� งที� 1/2530 เมื�อวนัที�  24 มกราคม  
2530  จดัใหมี้แผนกมาตรฐานหอ้งสมุด   เพื�อนาํแนวคิดของการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  พ.ศ.  2529  
ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม   การดาํเนินงานของแผนกมาตรฐาน  อยู่ในรูปของคณะกรรมการ ใช้ชื�อว่า 
“คณะกรรมการมาตรฐานหอ้งสมุด” ประกอบดว้ยนายกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ผูท้รงคุณวฒิุ
อีก  3  คน  เป็นที�ปรึกษา  ประธานแผนกมาตรฐานห้องสมุด เป็นประธานคณะกรรมการ  ประธานชมรม
ที�เกี�ยวขอ้ง เป็นประธานโดยตาํแหน่ง  โดยเชิญ ผูท้รงคุณวฒิุในสาขาที�เกี�ยวขอ้งเป็นกรรมการ ผูที้�ประธาน
แผนกมาตรฐานหอ้งสมุดมอบหมายใหท้าํหนา้ที�เป็นกรรมการและเลขานุการ   และผูช่้วย เลขานุการ   มี
การตั�งคณะอนุกรรมการเพื�อร่างมาตรฐานห้องสมุดแต่ละประเภท    ประธานแผนกมาตรฐานคนแรก  
ดาํรงตาํแหน่งระหวา่ง พ.ศ.  2530-2531 คือ  นางสาวเพญ็ศรี  ก๊วยสุวรรณ  และไดแ้ต่งตั�คณะอนุกรรมการ 
จาํนวน 7 ชุด  เพื�อพิจารณามาตรฐานหอ้งสมุดประเภทต่าง ๆ  ดงันี�  
         1.  คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียน 
         2.   คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ 
         3.  คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานหอ้งสมุดประชาชน 
         4.  คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานหอ้งสมุดวทิยาลยัครู 
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         5..  คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานหอ้งสมุดวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 
         6.  คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 
         7.  คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
     หนา้ที�และความรับผดิชอบ  ของคณะกรรมการมาตรฐานหอ้งสมุด ประกอบดว้ย 
       1.  จดัทาํโครงการและแผนงานของแผนกมาตรฐานหอ้งสมุด 
            2.  ประสานงานกบัชมรมต่าง ๆ  ในสงักดัของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  และหน่วยงานที� 
                          เกี�ยวขอ้งในการพฒันามาตรฐานฉบบัร่างและฉบบัปรับปรุงแกไ้ข 
       3.  ดาํเนินการใหมี้การรับรองมาตรฐานฉบบัร่าง  ฉบบัปรับปรุงแกไ้ขและประกาศใช ้
       4.  ดาํเนินการใหมี้การเผยแพร่มาตรฐาน 
       5.  ติดตามและประเมินผลการใช ้
       6.  จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื�องมาตรฐานหอ้งสมุด   
                    

                     ทั�งนี� ไดมี้การดาํเนินงานร่างมาตรฐานหอ้งสมุด  7  มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 
                      1.  มาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ  ประกาศใชเ้มื�อวนัที�  12  สิงหาคม พ.ศ.  2531  สมาคมหอ้งสมุด
แห่งประเทศไทยฯ  ไดป้รับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเนื�อง นบัตั�งแต่ที�กรมวิเทศสหการเริ�มไว ้ เมื�อ  พ.ศ.  2508  
มีการแกไ้ขปรับปรุงอีกเมื�อ  พ.ศ.  2519  พ.ศ.  2529  และพ.ศ. 2531  ตามลาํดบั 
        2.  มาตรฐานหอ้งสมุดประชาชน  มีการแกไ้ขปรับปรุง 
        3.  มาตรฐานหอ้งสมุดวทิยาลยัครู 

                 4.  มาตรฐานหอ้งสมุดวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2531 มีการปรับปรุงแกไ้ข 
อยา่งต่อเนื�อง  ไดป้ระกาศใช ้ เมื�อวนัที�  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2535 ต่อมาไดจ้ดัทาํมาตรฐานหอ้งสมุดเพื�อ
ใชเ้อง  โดยนาํมาตรฐานหอ้งสมุดสถานศึกษาเพื�อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลย ีของสมาคมหอ้งสมุดฯ 
ไปเป็นแนวทางในการยกร่าง โดยใชชื้�อวา่  “มาตรฐานหอ้งสมุดสถานศึกษา  สงักดักรมอาชีวศึกษา  พ.ศ.  
2536”  กรมอาชีวศึกษา  ประกาศใชเ้มื�อวนัที�  11  ตุลาคม  พ.ศ.  2536 
                     5.  มาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียนประถมศึกษา  พ.ศ. 2533  และมาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียน 
มธัยมศึกษา  พ.ศ. 2533   ประกาศใช ้ เมื�อวนัที�  19  ตุลาคม  2533   
                     6.  มาตรฐานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยั  พ.ศ.  2529 
        7.  มาตรฐานการศึกษาวชิาบรรณารักษศาสตร์   
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 ทศวรรษที� 5 สู่ความร่วมมือเครือข่ายมาตรฐานต่าง ๆ   (พ.ศ.  2537-2546)   
                 พ.ศ.  2537  มีการคดัเลือกหอ้งสมุดดีเด่นขนาดใหญ่พิเศษเพิ�มขึ�น  มีการสาํรวจสถานภาพปัจจุบนั
ของหอ้งสมุด  เพื�อประกอบการพิจารณาการดาํเนินการตามเกณฑม์าตรฐานที�ประกาศแลว้  การประกาศ
เกียรติคุณและมอบรางวลัใหแ้ก่หอ้งสมุดดีเด่น   ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี   และประชุมวชิาการ 
ของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ซึ�งจดัเป็นประจาํทุกปี   

 พ.ศ.  2544  ทบวงมหาวิทยาลยัประกาศใช ้ มาตรฐานหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ.  2544   
เมื�อ วนัที�  14  สิงหาคม  พ.ศ.  2544     

 สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการหลายคณะ ในส่วน
ที�เกี�ยวกบัการสร้างและพฒันาหอ้งสมุดเขา้สู่มาตรฐาน   เช่น  กรรมการในคณะกรรมการระบบสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์ (UNISIST) ซึ�งต่อมาเปลี�ยนเป็นคณะกรรมการระบบสารนิเทศสากล ในคณะกรรมการแห่งชาติ
วา่ดว้ยความร่วมมือกบัองคก์ารการศึกษาฯสหประชาชาติ  คณะกรรมการบญัญติัศพัทเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ของราชบณัฑิตยสถาน คณะอนุกรรมการเพื�อพิจารณาเอกสาร  และร่างมาตรฐานของคณะกรรมการวิชาการ  
ISO/TC  46  วา่ดว้ยหอ้งสมุดและเอกสาร  คณะอนุกรรมการพฒันาหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั ทบวงมหาวิทยาลยั 

    ทศวรรษที� 6  พฒันามาตรฐานและตัวชี�วดั  (พ.ศ.  2547-2556)   
    พ.ศ. 2549  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประกาศใชม้าตรฐานฉบบัล่าสุด  เมื�อวนัที�  14  

กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2549  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาเพื�อพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งความรู้
และการเรียนรู้  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และที�แกไ้ขเพิ�มเติม  (ฉบบัที� 2) พ.ศ.  
2545  และเป็นการตอบสนองการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี ความตอ้งการของบุคคล
และสงัคม  เพื�อส่งเสริมคุณภาพและการพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีเกณฑแ์ละ
แนวทางการบริหาร จดัการหอ้งสมุดสู่สากล  เป็นมาตรฐานกลางเชิงคุณภาพ  เพื�อเป็นกรอบและทิศทาง
ทางการปรับปรุงและพฒันามาตรฐานหอ้งสมุดประเภทอื�น ๆ                
                คณะอนุกรรมการแผนกมาตรฐานหอ้งสมุด  พ.ศ.  2548-2549  จดัใหมี้การประชุมเชิงปฏิบีติการ เป็น
การเสวนาและวิพากยร่์างมาตรฐานหอ้งสมุด  พ.ศ. 2548  ซึ�งเป็นร่างมาตรฐานกลางที�คณะอนุกรรมการ
แผนกมาตรฐานหอ้งสมุด พ.ศ.  2546-2547  ร่างไวแ้ต่ยงัไม่ไดป้ระกาศใช ้
            มาตรฐานห้องสมุดประชาชน  พ.ศ.  2550  ประกาศใช ้ เมื�อวนัที�  7  กรกฎาคม  2550  จากผล  
การวิจยั  เรื�อง  การพฒันามาตรฐานหอ้งสมุดประชาชนที�เหมาะสมสาํหรับประเทศไทย 
             มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ โดยชมรมห้องสมุดเฉพาะ  ไดป้ระกาศใชม้าตรฐาน   เมื�อวนัที� 19 
กนัยายน  2552  จากการประชาพิจารณ์โดยสมาชิกชมรมหอ้งสมุดเฉพาะ   ณ  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
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             มาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียน  และตวับ่งชี� เพื�อพฒันาคุณภาพหอ้งสมุดโรงเรียน  สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐาน พ.ศ.  2552  โดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน   
ตระหนักถึงความสาํคญัของการพฒันาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน  ซึ� งเป็นพื�นฐานของการพฒันา
ผูเ้รียน  โดยเฉพาะอย่างยิ�งห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สาํคญัในการศึกษาคน้ควา้  เพื�อพฒันา
ผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษา  ตลอดจนพฒันาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน   จึงไดจ้ดัทาํมาตรฐานหอ้งสมุด
โรงเรียน  เพื�อเป็นแนวทางสาํหรับโรงเรียนไดร่้วมมือกนัดาํเนินงานตามเกณฑที์�กาํหนด โดยใชผ้ลการ
สาํรวจขอ้มูลการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียน  ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พ.ศ.   
2552 ขอ้มูลจากงานวจิยัร่วมกบัองคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร์  และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  หรือ
ยเูนสโก  เรื�อง  รายงานผลการสาํรวจขอ้มูลการเรียนรู้ข่าวสารผา่นทางหอ้งสมุดโรงเรียน  พ.ศ.  2552   และ
เกณฑก์ารประเมินของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)   เป็นแนวทางใน
การจดัทาํ  และเพื�อประโยชน์ในการดาํเนินงานพฒันา  ตลอดจนสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพของ
สาํนกังานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ.  2552  
ประกอบดว้ย  4  หมวด   คือ  หมวดที� 1  มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร   หมวดที� 2  มาตรฐานดา้นครู  หมวดที�  3  
มาตรฐานด้านผูเ้รียน   หมวดที�  4  มาตรฐานดา้นทรัพยากรสารสนเทศ   ในขณะเดียวกันได้ระบุ
วิธีการประเมิน  เกณฑ์การประเมิน  แนวทางการให้คะแนนไว้ในแต่ละตัวบ่งชี� ทุกมาตรฐาน  
ผูด้าํเนินงานสามารถตรวจสอบการดาํเนินงานของตนเองเพื�อพฒันาไดทุ้กระยะ  และสามารถกา้วสู่
มาตรฐานที�สูงกว่าเดิมไดห้ากมีความพร้อม   และที�สาํคญัที�สุดหากดาํเนินงานไดค้รบถว้นก็สามารถ
สร้าง  “ห้องสมุดและบรรยากาศที�ดี   ครูบรรณารักษ์/ครูทาํหน้าที�บรรณารักษ์ที�ดี  หนังสือที�ดี”   ซึ� ง
เป็นสิ�งสาํคญัที�สุด  และเป็นเป้าหมายตรงกนัของผูใ้ชทุ้กระดบั   

จากการติดตามผลการใชม้าตรฐานในช่วงระยะเวลา 4  ปี ที�ผ่านมาพบว่า  มาตรฐานห้องสมุด
และตวับ่งชี�  เพื�อการพฒันาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  
มีจุดดีคือเป้นแนวทางสาํหรับโรงเรียนใชใ้นการประเมินผลการดาํเนินงาน  และพฒันาหอ้งสมุดของตนเอง   
และสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาใชใ้นการนิเทศและใหค้าํแนะนาํโรงเรียน  โดยกาํหนดมาตรฐาน  ตวับ่งชี�    
เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการให้คะแนนเพื�อสะดวกในการประเมิน  อย่างไรก็ตามจากผล 
การสาํรวจการนาํมาตรฐานหอ้งสมุดดงัหล่าวไปใชโ้ดยครูบรรณารักษแ์ละศึกษานิเทศพบวา่  มาตรฐาน  
ตวับ่งชี�   เกณฑก์ารประเมิน  และแนวทางการให้คะแนนของบางตวับ่งชี�ควรมีการปรับเปลี�ยนเพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการนาํไปปฏิบติัจริงมากยิ�งขึ�น 
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 ทศวรรษที� 5 สู่ความร่วมมือเครือข่ายมาตรฐานต่าง ๆ   (พ.ศ.  2537-2546)   
                 พ.ศ.  2537  มีการคดัเลือกหอ้งสมุดดีเด่นขนาดใหญ่พิเศษเพิ�มขึ�น  มีการสาํรวจสถานภาพปัจจุบนั
ของหอ้งสมุด  เพื�อประกอบการพิจารณาการดาํเนินการตามเกณฑม์าตรฐานที�ประกาศแลว้  การประกาศ
เกียรติคุณและมอบรางวลัใหแ้ก่หอ้งสมุดดีเด่น   ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี   และประชุมวชิาการ 
ของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ซึ�งจดัเป็นประจาํทุกปี   

 พ.ศ.  2544  ทบวงมหาวิทยาลยัประกาศใช ้ มาตรฐานหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ.  2544   
เมื�อ วนัที�  14  สิงหาคม  พ.ศ.  2544     

 สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการหลายคณะ ในส่วน
ที�เกี�ยวกบัการสร้างและพฒันาหอ้งสมุดเขา้สู่มาตรฐาน   เช่น  กรรมการในคณะกรรมการระบบสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์ (UNISIST) ซึ�งต่อมาเปลี�ยนเป็นคณะกรรมการระบบสารนิเทศสากล ในคณะกรรมการแห่งชาติ
วา่ดว้ยความร่วมมือกบัองคก์ารการศึกษาฯสหประชาชาติ  คณะกรรมการบญัญติัศพัทเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ของราชบณัฑิตยสถาน คณะอนุกรรมการเพื�อพิจารณาเอกสาร  และร่างมาตรฐานของคณะกรรมการวิชาการ  
ISO/TC  46  วา่ดว้ยหอ้งสมุดและเอกสาร  คณะอนุกรรมการพฒันาหอ้งสมุดมหาวิทยาลยั ทบวงมหาวิทยาลยั 

    ทศวรรษที� 6  พฒันามาตรฐานและตัวชี�วดั  (พ.ศ.  2547-2556)   
    พ.ศ. 2549  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประกาศใชม้าตรฐานฉบบัล่าสุด  เมื�อวนัที�  14  

กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2549  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาเพื�อพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งความรู้
และการเรียนรู้  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และที�แกไ้ขเพิ�มเติม  (ฉบบัที� 2) พ.ศ.  
2545  และเป็นการตอบสนองการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี ความตอ้งการของบุคคล
และสงัคม  เพื�อส่งเสริมคุณภาพและการพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีเกณฑแ์ละ
แนวทางการบริหาร จดัการหอ้งสมุดสู่สากล  เป็นมาตรฐานกลางเชิงคุณภาพ  เพื�อเป็นกรอบและทิศทาง
ทางการปรับปรุงและพฒันามาตรฐานหอ้งสมุดประเภทอื�น ๆ                
                คณะอนุกรรมการแผนกมาตรฐานหอ้งสมุด  พ.ศ.  2548-2549  จดัใหมี้การประชุมเชิงปฏิบีติการ เป็น
การเสวนาและวิพากยร่์างมาตรฐานหอ้งสมุด  พ.ศ. 2548  ซึ�งเป็นร่างมาตรฐานกลางที�คณะอนุกรรมการ
แผนกมาตรฐานหอ้งสมุด พ.ศ.  2546-2547  ร่างไวแ้ต่ยงัไม่ไดป้ระกาศใช ้
            มาตรฐานห้องสมุดประชาชน  พ.ศ.  2550  ประกาศใช ้ เมื�อวนัที�  7  กรกฎาคม  2550  จากผล  
การวิจยั  เรื�อง  การพฒันามาตรฐานหอ้งสมุดประชาชนที�เหมาะสมสาํหรับประเทศไทย 
             มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ โดยชมรมห้องสมุดเฉพาะ  ไดป้ระกาศใชม้าตรฐาน   เมื�อวนัที� 19 
กนัยายน  2552  จากการประชาพิจารณ์โดยสมาชิกชมรมห้องสมุดเฉพาะ   ณ  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
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             มาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียน  และตวับ่งชี� เพื�อพฒันาคุณภาพหอ้งสมุดโรงเรียน  สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐาน พ.ศ.  2552  โดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน   
ตระหนักถึงความสาํคญัของการพฒันาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน  ซึ� งเป็นพื�นฐานของการพฒันา
ผูเ้รียน  โดยเฉพาะอย่างยิ�งห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้สาํคญัในการศึกษาคน้ควา้  เพื�อพฒันา
ผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษา  ตลอดจนพฒันาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน   จึงไดจ้ดัทาํมาตรฐานหอ้งสมุด
โรงเรียน  เพื�อเป็นแนวทางสาํหรับโรงเรียนไดร่้วมมือกนัดาํเนินงานตามเกณฑที์�กาํหนด โดยใชผ้ลการ
สาํรวจขอ้มูลการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียน  ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พ.ศ.   
2552 ขอ้มูลจากงานวจิยัร่วมกบัองคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร์  และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  หรือ
ยเูนสโก  เรื�อง  รายงานผลการสาํรวจขอ้มูลการเรียนรู้ข่าวสารผา่นทางหอ้งสมุดโรงเรียน  พ.ศ.  2552   และ
เกณฑก์ารประเมินของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)   เป็นแนวทางใน
การจดัทาํ  และเพื�อประโยชน์ในการดาํเนินงานพฒันา  ตลอดจนสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพของ
สาํนกังานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ.  2552  
ประกอบดว้ย  4  หมวด   คือ  หมวดที� 1  มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร   หมวดที� 2  มาตรฐานดา้นครู  หมวดที�  3  
มาตรฐานด้านผูเ้รียน   หมวดที�  4  มาตรฐานดา้นทรัพยากรสารสนเทศ   ในขณะเดียวกันได้ระบุ
วิธีการประเมิน  เกณฑ์การประเมิน  แนวทางการให้คะแนนไว้ในแต่ละตัวบ่งชี� ทุกมาตรฐาน  
ผูด้าํเนินงานสามารถตรวจสอบการดาํเนินงานของตนเองเพื�อพฒันาไดทุ้กระยะ  และสามารถกา้วสู่
มาตรฐานที�สูงกว่าเดิมไดห้ากมีความพร้อม   และที�สาํคญัที�สุดหากดาํเนินงานไดค้รบถว้นก็สามารถ
สร้าง  “ห้องสมุดและบรรยากาศที�ดี   ครูบรรณารักษ์/ครูทาํหน้าที�บรรณารักษ์ที�ดี  หนังสือที�ดี”   ซึ� ง
เป็นสิ�งสาํคญัที�สุด  และเป็นเป้าหมายตรงกนัของผูใ้ชทุ้กระดบั   

จากการติดตามผลการใชม้าตรฐานในช่วงระยะเวลา 4  ปี ที�ผ่านมาพบว่า  มาตรฐานห้องสมุด
และตวับ่งชี�  เพื�อการพฒันาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  
มีจุดดีคือเป้นแนวทางสาํหรับโรงเรียนใชใ้นการประเมินผลการดาํเนินงาน  และพฒันาหอ้งสมุดของตนเอง   
และสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาใชใ้นการนิเทศและใหค้าํแนะนาํโรงเรียน  โดยกาํหนดมาตรฐาน  ตวับ่งชี�    
เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการให้คะแนนเพื�อสะดวกในการประเมิน  อย่างไรก็ตามจากผล 
การสาํรวจการนาํมาตรฐานหอ้งสมุดดงัหล่าวไปใชโ้ดยครูบรรณารักษแ์ละศึกษานิเทศพบวา่  มาตรฐาน  
ตวับ่งชี�   เกณฑก์ารประเมิน  และแนวทางการให้คะแนนของบางตวับ่งชี�ควรมีการปรับเปลี�ยนเพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการนาํไปปฏิบติัจริงมากยิ�งขึ�น 

5958



61 
 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานจึงไดด้าํเนินการทบทวนมาตรฐานหอ้งสมุด และ 
ตวับ่งชี�   เพื�อการพฒันาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  
พ.ศ.  2552    เพื�อพฒันาไปสู่มาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน   
พทุธศกัราช  2556 โดยนาํขอ้มูลจากการติดตามประเมินผลการใชแ้ละนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที�สอง  (พ.ศ. 2552-2561)   นโยบายการพฒันาหอ้งสมุดสถานศึกษษใหเ้ป็นหอ้งสมุด 3 ดี  (หนงัสือและสื�อ 
การเรียนรู้ดี  บรรยากาศดี  บรรณารักษแ์ละกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอี)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที�  11  (พ.ศ. 2555-2559)   และแนวคิดเกี�ยวกบัการเรียนรู้ในคริสตศ์ตวรรษ 
ที� 21   มาใชใ้นการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนใหมี้ความเหมาะสม   ชดัเจนยิ�งขึ�น  และดก้าํหนดวิสยัทศัน์  
หลกัการ  และเป้าหมายของหอ้งสมุดโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานเพื�อช่วย
กาํหนดทิศทางและเป้าหมายการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐาน  ตวับ่งชี�   เกณฑก์ารประเมิน  แนวทางการ 
ใหค้ะแนนและขอ้มูลเชิงประจกัษใ์หช้ดัเจนต่อการนาํไปปฏิบติั 

มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พทุธศกัราช
2556  ประกอบดว้ย  5 หมวด  คือ  หมวดที� 1  มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร   หมวดที� 2  มาตรฐานดา้นครู   
ซึ� งแบ่งเป็นครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์ และครูผูส้อนหมวดที� 3  มาตรฐานดา้นนักเรียน  
หมวดที� 4   มาตรฐานดา้นทรัพยากรสารสนเทศ   หมวดที�  5  ดา้นอาคารสถานที�  และวสัดุครุภณัฑ ์ 
             การปรับปรุงมาตรฐานในส่วนที�สาํคญั  ไดแ้ก่   1)  มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารมีการเพิ�มเติมตวับ่งชี�
การจดัหางบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเพื�อสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานและการพฒันาหอ้งสมุด  2)  มาตรฐานดา้นครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์ มีการเพิ�มเติม 
ตวับ่งชี� ในการแนะนาํการใช้ห้องสมุด  การสอนวิชาการใช้ห้องสมุด การรับรู้ การเขา้ถึง และใช้ 
ประโยชน์จากสารสนเทศ  การจดัเก็บสถิติการใชบ้ริการ และมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
สมยัใหม่ ในส่วนของผูส้อน มีการตดัตวับ่งชี�ดา้นการเขา้รับการประชุม  อบรม  สัมมนาเกี�ยวกบัดา้น
ห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านออก  เพื�อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการพฒันา  
3)  มาตรฐานดา้นนกัเรียน  ไดป้รับปรุงตวับ่งชี�ดา้นปริมาณการอ่านเหมาะสมกบัระดับชั�นให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การอ่านหนังสือขั�นตํ�าที�สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานกาํหนด   4)  มาตรฐาน 
ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ    เพิ�มตวับ่งชี�ดา้นการจดัการทรัพยากรสารสนเทศโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาในปัจจุบนัและอนาคต   5)  ในส่วนของดา้นอาคารสถานที�  และวสัดุ
ครุภณัฑ ์ไดน้าํตวับ่งชี� ที�เคยอยู่ในมาตรฐนอื�น ๆ   แยกออกมาเป็นหนึ�งหมวดเพื�ให้มีความชดัเจน  ใน
ส่วนของตวับ่งชี� อื�น ๆ มีการปรับเปลี�ยนสาํนวนภาษาบา้งเล็กนอ้ยเพื�อให้สละสลวยขึ�น รวมทั�งเกณฑ์

62 
 

การประเมิน   และแนวทางการใหค้ะแนนของบางตวับ่งชี� เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงและ
ปฏิบติัไดม้ากยิ�งขึ�น 

มาตรฐานห้องสมุด  ที�สมาคมห้องสมุดฯ  ดาํเนินการจดัทาํขึ� ทุกฉบบัผ่านการยกร่าง  และ
พิจารณาความเหมาะสมดา้นต่าง ๆ โดยศึกษาจากเอกสารอา้งอิงทั�งของไทยและสากล และนาํมาพฒันา
ปรับแกใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพของหอ้งสมุดในประเทศไทย  ทั�งบางมาตรฐานใชเ้วลาพิจารณาดาํเนินการ
นานถึง 4 ปี  นบัตั�งแต่การพิจารณายกร่างจนถึงขั�นประกาศใช ้

สาํหรับมาตรฐานหอ้งสมุดที�สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ประกาศใช ้ ประกอบดว้ย 
• มาตรฐานหอ้งสมุด พ.ศ. 2549 
• มาตรฐานหอ้งสมุดประชาชน พ.ศ. 2550 
• มาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553 

       จากความตอ้งการของบรรณารักษห์อ้งสมุดทุกประเภทมีความตอ้งการใหส้มาคมหอ้งสมุด 
แห่งประเทศไทยฯ พฒันามาตรฐานหอ้งสมุดประเภทต่าง ๆ  ที�ทางสมาคมไดป้ระกาศใชไ้ปแลว้เวยีน 
ไปตามสถาบนัอุดมศึกษา  กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งบงัคบับญัชา
หน่วยงานหอ้งสมุดใหไ้ดท้ราบถึงมาตรฐานหอ้งสมุด   

นอกจากนี�บรรณารักษห์อ้งสมุดทุกประเภท  จาํเป็นตอ้งศึกษามาตรฐานและตวัชี�วดัของสาํนกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคก์รมหาชน)  หรือ  ส.ม.ศ.  ที�เกี�ยวขอ้งกบัหอ้งสมุด
และการอ่านเพื�อพฒันายกระดบัหอ้งสมุดของตนเองใหไ้ดม้าตรฐานดงักล่าว 
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สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานจึงไดด้าํเนินการทบทวนมาตรฐานหอ้งสมุด และ 
ตวับ่งชี�   เพื�อการพฒันาคุณภาพห้องสมุดโรงเรียน สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  
พ.ศ.  2552    เพื�อพฒันาไปสู่มาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน   
พทุธศกัราช  2556 โดยนาํขอ้มูลจากการติดตามประเมินผลการใชแ้ละนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที�สอง  (พ.ศ. 2552-2561)   นโยบายการพฒันาหอ้งสมุดสถานศึกษษใหเ้ป็นหอ้งสมุด 3 ดี  (หนงัสือและสื�อ 
การเรียนรู้ดี  บรรยากาศดี  บรรณารักษแ์ละกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอี)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที�  11  (พ.ศ. 2555-2559)   และแนวคิดเกี�ยวกบัการเรียนรู้ในคริสตศ์ตวรรษ 
ที� 21   มาใชใ้นการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียนใหมี้ความเหมาะสม   ชดัเจนยิ�งขึ�น  และดก้าํหนดวิสยัทศัน์  
หลกัการ  และเป้าหมายของหอ้งสมุดโรงเรียนสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานเพื�อช่วย
กาํหนดทิศทางและเป้าหมายการพฒันาและปรับปรุงมาตรฐาน  ตวับ่งชี�   เกณฑก์ารประเมิน  แนวทางการ 
ใหค้ะแนนและขอ้มูลเชิงประจกัษใ์หช้ดัเจนต่อการนาํไปปฏิบติั 

มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พทุธศกัราช
2556  ประกอบดว้ย  5 หมวด  คือ  หมวดที� 1  มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร   หมวดที� 2  มาตรฐานดา้นครู   
ซึ� งแบ่งเป็นครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์ และครูผูส้อนหมวดที� 3  มาตรฐานดา้นนักเรียน  
หมวดที� 4   มาตรฐานดา้นทรัพยากรสารสนเทศ   หมวดที�  5  ดา้นอาคารสถานที�  และวสัดุครุภณัฑ ์ 
             การปรับปรุงมาตรฐานในส่วนที�สาํคญั  ไดแ้ก่   1)  มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารมีการเพิ�มเติมตวับ่งชี�
การจดัหางบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเพื�อสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานและการพฒันาหอ้งสมุด  2)  มาตรฐานดา้นครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์ มีการเพิ�มเติม 
ตวับ่งชี� ในการแนะนาํการใช้ห้องสมุด  การสอนวิชาการใช้ห้องสมุด การรับรู้ การเขา้ถึง และใช้ 
ประโยชน์จากสารสนเทศ  การจดัเก็บสถิติการใชบ้ริการ และมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
สมยัใหม่ ในส่วนของผูส้อน มีการตดัตวับ่งชี�ดา้นการเขา้รับการประชุม  อบรม  สัมมนาเกี�ยวกบัดา้น
ห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านออก  เพื�อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการพฒันา  
3)  มาตรฐานดา้นนกัเรียน  ไดป้รับปรุงตวับ่งชี�ดา้นปริมาณการอ่านเหมาะสมกบัระดับชั�นให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การอ่านหนังสือขั�นตํ�าที�สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานกาํหนด   4)  มาตรฐาน 
ดา้นทรัพยากรสารสนเทศ    เพิ�มตวับ่งชี�ดา้นการจดัการทรัพยากรสารสนเทศโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาในปัจจุบนัและอนาคต   5)  ในส่วนของดา้นอาคารสถานที�  และวสัดุ
ครุภณัฑ ์ไดน้าํตวับ่งชี� ที�เคยอยู่ในมาตรฐนอื�น ๆ   แยกออกมาเป็นหนึ�งหมวดเพื�ให้มีความชดัเจน  ใน
ส่วนของตวับ่งชี� อื�น ๆ มีการปรับเปลี�ยนสาํนวนภาษาบา้งเล็กนอ้ยเพื�อให้สละสลวยขึ�น รวมทั�งเกณฑ์
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การประเมิน   และแนวทางการใหค้ะแนนของบางตวับ่งชี� เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงและ
ปฏิบติัไดม้ากยิ�งขึ�น 

มาตรฐานห้องสมุด  ที�สมาคมห้องสมุดฯ  ดาํเนินการจดัทาํขึ� ทุกฉบบัผ่านการยกร่าง  และ
พิจารณาความเหมาะสมดา้นต่าง ๆ โดยศึกษาจากเอกสารอา้งอิงทั�งของไทยและสากล และนาํมาพฒันา
ปรับแกใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพของหอ้งสมุดในประเทศไทย  ทั�งบางมาตรฐานใชเ้วลาพิจารณาดาํเนินการ
นานถึง 4 ปี  นบัตั�งแต่การพิจารณายกร่างจนถึงขั�นประกาศใช ้

สาํหรับมาตรฐานหอ้งสมุดที�สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ประกาศใช ้ ประกอบดว้ย 
• มาตรฐานหอ้งสมุด พ.ศ. 2549 
• มาตรฐานหอ้งสมุดประชาชน พ.ศ. 2550 
• มาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553 

       จากความตอ้งการของบรรณารักษห์อ้งสมุดทุกประเภทมีความตอ้งการใหส้มาคมหอ้งสมุด 
แห่งประเทศไทยฯ พฒันามาตรฐานหอ้งสมุดประเภทต่าง ๆ  ที�ทางสมาคมไดป้ระกาศใชไ้ปแลว้เวยีน 
ไปตามสถาบนัอุดมศึกษา  กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งบงัคบับญัชา
หน่วยงานหอ้งสมุดใหไ้ดท้ราบถึงมาตรฐานหอ้งสมุด   

นอกจากนี�บรรณารักษห์อ้งสมุดทุกประเภท  จาํเป็นตอ้งศึกษามาตรฐานและตวัชี�วดัของสาํนกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคก์รมหาชน)  หรือ  ส.ม.ศ.  ที�เกี�ยวขอ้งกบัหอ้งสมุด
และการอ่านเพื�อพฒันายกระดบัหอ้งสมุดของตนเองใหไ้ดม้าตรฐานดงักล่าว 
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สยามบรมราชกมุารี  ที�ระลกึในวานฉลองครบรอบ  40  ปี  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  11 
 ตุลาคม  2537.  กรุงเทพฯ: เพทายการพมิพ,์ 2537. 
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วารสารห้องสมุด, 53,1: 1-2, มกราคม-มิถุนายน, 2552 
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                         .   
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จรรยาบรรณวชิาชีพ 
     นางวีระวรรณ วรรณโท 

 

แนวคดิทั�วไปของจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 จรรยาบรรณวชิาชีพเป็นเสมือนเกณฑม์าตรฐานอยา่งหนึ�งเพื�อประกนัคุณภาพของการบริหารการจดัการ 
งานเทคนิค    และบริการของหอ้งสมุด   จรรยาบรรณเป็นขอ้กาํหนดพฤติกรรมในดา้นคุณธรรมของผูป้ระกอบ
วิชาชีพเพื�อสงัคม   เช่น   แพทย ์ ทนายความ   แมก้ระทั�งการทหาร  ในประเทศไทยแต่เดิมในการศึกษาวิชา
แพทย ์ นกัศึกษาตอ้งเรียนรู้และปฏิบติัตามจรรยาแพทย ์ ในการศึกษาวิชาทหารมีการเรียนและปฏิบติัตาม
จรรยานกัเรียนนายร้อย   เอกสาร  คู่มือการจดัตั�งสมาคมหอ้งสมุดสถาบนัสารนิเทศ  และจดหมายเหตุของ
องคก์ารการศึกษาฯ สหประชาชาติ  ไดก้ล่าวว่าการปฏิบติังานในห้องสมุดมิใช่เพื�อประโยชน์ส่วนตวั 
หากเป็นการกระทาํเพื�อประชาชนผูใ้ชห้อ้งสมุด สมัพนัธภาพระหวา่งผูใ้ชก้บัผูป้ฏิบติังานมีความสาํคญัยิ�ง  
การกาํหนดใหมี้จรรยาบรรณวิชาชีพจึงเกิดขึ�น โดยสมาคมวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

 ความหมายของจรรยาบรรณบรรณารักษ์ 
           จรรยาบรรณบรรณารักษ ์ (Code  of  Ethics) คือ ประมวลความประพฤติที�สมาคมหอ้งสมุดฯ ได้
กาํหนดขึ�นเพื�อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ  ชื�อเสียง  และฐานะของบรรณารักษ ์ เป็นผลให้ผูป้ระพฤติ  
เป็นที�เลื�อมใสศรัทธาและยกยอ่งแก่บุคคลทั�วไป 

ความสําคญัของจรรยาบรรณวชิาชีพ 
          จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นเครื�องกาํหนดพฤติกรรมของบุคคล อาชีพ  เพื�อการสร้างสมัพนัธภาพอนัดี 
กบัผูใ้ชบ้ริการ  การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หลกัเกณฑ ์ ที�นาํไปสู่ความมีศกัดิ� ศรี
และชื�อเสียง การตั�งมั�นในคุณธรรม โดยเฉพาะการเอื�ออารีต่อผูอื้�น  ตั�งมั�นในหลกัประชาธิปไตยเคารพ
สิทธิมนุษยชนในการเรียนรู้  รับสารและสื�อสาร ไม่มีอคติ ไม่เห็นแก่  เชื�อชาติ  ศาสนา  สภาพเศรษฐกิจ  
การศึกษาและสาเหตุอื�น ๆ ที�อาจนาํมาอา้งเพื�อเลือกปฏิบติั  นอกจากนี�   จรรยาบรรณวชิาชีพยงัแสดงให้
สงัคมและวงการรัฐบาลทราบ  และเขา้ใจปรัชญาวิชาชีพชดัเจนยิ�งขึ�น 
          จรรยาบรรณารักษ ์มีความสาํคญักบับรรณารักษเ์ช่นเดียวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพอื�น ๆ สรุปไดด้งันี�  

1.  ควบคุมมาตรฐานการทาํงานของบรรณารักษใ์ห้เป็นคนดี   มีความคิด  มีจิตสาํนึกและ 
วิจารณญาณ  ควบคุมตนเอง  และผูร่้วมงาน 

2.   ควบคุมความประพฤติใหอ้ยูใ่นสภาพอนัควร  เป็นที�ยกยอ่งในสงัคมโดยอาศยัศุลธรรม 
 3.   ควบคุมจรรยาบรรณของบรรณารักษใ์หส้งัคมวิชาชีพ  มีความสงบสุขเจริญรุ่งเรือง 
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กระบวนการกาํหนดแนวทางในจรรยาบรรณ 
               จรรยาบรรณเป็นขอ้ประมวลความคิดเห็นและพฤติกรรม ภายในกรอบของวฒันธรรม  ขนบประเพณี
ของสังคม  ซึ� งจะประกอบดว้ยวฒันธรรมของกลุ่มภายในสังคมอีกดว้ย  จึงมิใช่เรื�องที�คนใดคนหนึ�งจะ
กาํหนดขึ�นเองตามลาํพงั ในการปฏิบติัจะตอ้งมีคณะกรรมการเฉพาะกิจหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจหลาย  ๆ  คณะ  
พิจารณาจรรยาบรรณในแต่ละแง่มุม  อาจตอ้งมีผูท้รงคุณวุฒิเป็นที�ปรึกษา ตอ้งพิจารณาความเป็นไปได้
ในการปฏิบติั    การคาดคะเนผลที�จะเกิดจากการปฏิบติัตอ้งได้รับควมเห็นชอบจากสมาชิกผูซึ้� งจะ
นาํขอ้กาํหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพไปปฏิบติั นอกจากนี� เพื�อความศกัดิ� สิทธิ�  การเปลี�ยนแปลงจรรยาบรรณ 
ควรตอ้งหลีกเลี�ยง  จึงตอ้งใหเ้ที�ยงธรรมถูกตอ้งตามหลกัศีลธรรม มนุษยธรรมมากที�สุดตามที�ปฏิบติักนัมา  
คณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นผูรั้บผดิชอบในการกาํหนดใหมี้จรรยาบรรวิชาชีพ  เมื�อกาํหนดแลว้ตอ้ง
มีวิธีการรับรองและนาํไปสู่ภาคปฏิบติั 
 บทบาทของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มีบทบาทอย่างสูงในการส่งเสริมวิชาชีพของบุคลากรที�
ปฎิบติังานในห้องสมุดทุกประเภททั�งทางตรงและทางออ้ม  โดยเฉพาะอย่างยิ�ง  บทบาทในการพฒันา
สถานภาพของบรรณารักษจ์นเป็นที�ยอมรับในสงัคมเพื�อรักษาไวซึ้�งศกัดิ� ศรี  และส่งเสริมชื�อเสียง  เกียรติคุณ  
เกียรติฐานะของบรรณารักษแ์ละผูป้ฏิบติังานในหอ้งสมุด  อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสร้างความมั�นคง
ใหแ้ก่สถาบนัของหอ้งสมุด   สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ   จึงไดก้าํหนด   “จรรยาบรรณบรรณารักษ”์  
เพื�อใหบ้รรณารักษแ์ละผูป้ฏิบติังานในหอ้งสมุดยดึถือปฏิบติั 
 

ความเป็นมาของจรรยาบรรณบรรณารักษ์ 
               ทศวรรษที� 1  ยงัไม่มีการจัดทาํจรรยาบรรณ   (พ.ศ.  2497-2506)   

 สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯไดก่้อตั�งขึ�นเมื�อ  พ.ศ.  2497   เป็นสมาคมวิชาชีพดาํเนินกิจการ
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและวิชาชีพอยา่งสูงสุดมาเป็นเวลานาน  มีสมาชิกเป็นจาํนวนมาก  แต่ยงัไม่มี
จรรยาบรรณใชเ้พื�อควบคุมความประพฤติของบรรณารักษ ์ และผูป้ระกอบอาชีพในหอ้งสมุดของประเทศ 
อื�น ๆ 
                ทศวรรษที� 2  แนวคดิจรรยาบรรณ บรรณารักษ์  (พ.ศ.  2507-2516)   

 จากมติที�ประชุมบรรณารักษเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Congress  of  Southeast  Asian   
Librarians)  ครั� งที� 2  วนัที� 10-14  สิงหาคม  พ.ศ.  2516 ณ กรุงมนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์  ไดมี้ขอ้เสนอแนะ 
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จรรยาบรรณวชิาชีพ 
     นางวีระวรรณ วรรณโท 

 

แนวคดิทั�วไปของจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 จรรยาบรรณวชิาชีพเป็นเสมือนเกณฑม์าตรฐานอยา่งหนึ�งเพื�อประกนัคุณภาพของการบริหารการจดัการ 
งานเทคนิค    และบริการของหอ้งสมุด   จรรยาบรรณเป็นขอ้กาํหนดพฤติกรรมในดา้นคุณธรรมของผูป้ระกอบ
วิชาชีพเพื�อสงัคม   เช่น   แพทย ์ ทนายความ   แมก้ระทั�งการทหาร  ในประเทศไทยแต่เดิมในการศึกษาวิชา
แพทย ์ นกัศึกษาตอ้งเรียนรู้และปฏิบติัตามจรรยาแพทย ์ ในการศึกษาวิชาทหารมีการเรียนและปฏิบติัตาม
จรรยานกัเรียนนายร้อย   เอกสาร  คู่มือการจดัตั�งสมาคมหอ้งสมุดสถาบนัสารนิเทศ  และจดหมายเหตุของ
องคก์ารการศึกษาฯ สหประชาชาติ  ไดก้ล่าวว่าการปฏิบติังานในห้องสมุดมิใช่เพื�อประโยชน์ส่วนตวั 
หากเป็นการกระทาํเพื�อประชาชนผูใ้ชห้อ้งสมุด สมัพนัธภาพระหวา่งผูใ้ชก้บัผูป้ฏิบติังานมีความสาํคญัยิ�ง  
การกาํหนดใหมี้จรรยาบรรณวิชาชีพจึงเกิดขึ�น โดยสมาคมวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

 ความหมายของจรรยาบรรณบรรณารักษ์ 
           จรรยาบรรณบรรณารักษ ์ (Code  of  Ethics) คือ ประมวลความประพฤติที�สมาคมหอ้งสมุดฯ ได้
กาํหนดขึ�นเพื�อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ  ชื�อเสียง  และฐานะของบรรณารักษ ์ เป็นผลให้ผูป้ระพฤติ  
เป็นที�เลื�อมใสศรัทธาและยกยอ่งแก่บุคคลทั�วไป 

ความสําคญัของจรรยาบรรณวชิาชีพ 
          จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นเครื�องกาํหนดพฤติกรรมของบุคคล อาชีพ  เพื�อการสร้างสมัพนัธภาพอนัดี 
กบัผูใ้ชบ้ริการ  การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หลกัเกณฑ ์ ที�นาํไปสู่ความมีศกัดิ� ศรี
และชื�อเสียง การตั�งมั�นในคุณธรรม โดยเฉพาะการเอื�ออารีต่อผูอื้�น  ตั�งมั�นในหลกัประชาธิปไตยเคารพ
สิทธิมนุษยชนในการเรียนรู้  รับสารและสื�อสาร ไม่มีอคติ ไม่เห็นแก่  เชื�อชาติ  ศาสนา  สภาพเศรษฐกิจ  
การศึกษาและสาเหตุอื�น ๆ ที�อาจนาํมาอา้งเพื�อเลือกปฏิบติั  นอกจากนี�   จรรยาบรรณวชิาชีพยงัแสดงให้
สงัคมและวงการรัฐบาลทราบ  และเขา้ใจปรัชญาวิชาชีพชดัเจนยิ�งขึ�น 
          จรรยาบรรณารักษ ์มีความสาํคญักบับรรณารักษเ์ช่นเดียวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพอื�น ๆ สรุปไดด้งันี�  

1.  ควบคุมมาตรฐานการทาํงานของบรรณารักษใ์ห้เป็นคนดี   มีความคิด  มีจิตสาํนึกและ 
วิจารณญาณ  ควบคุมตนเอง  และผูร่้วมงาน 

2.   ควบคุมความประพฤติใหอ้ยูใ่นสภาพอนัควร  เป็นที�ยกยอ่งในสงัคมโดยอาศยัศุลธรรม 
 3.   ควบคุมจรรยาบรรณของบรรณารักษใ์หส้งัคมวิชาชีพ  มีความสงบสุขเจริญรุ่งเรือง 
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กระบวนการกาํหนดแนวทางในจรรยาบรรณ 
               จรรยาบรรณเป็นขอ้ประมวลความคิดเห็นและพฤติกรรม ภายในกรอบของวฒันธรรม  ขนบประเพณี
ของสังคม  ซึ� งจะประกอบดว้ยวฒันธรรมของกลุ่มภายในสังคมอีกดว้ย  จึงมิใช่เรื�องที�คนใดคนหนึ�งจะ
กาํหนดขึ�นเองตามลาํพงั ในการปฏิบติัจะตอ้งมีคณะกรรมการเฉพาะกิจหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจหลาย  ๆ  คณะ  
พิจารณาจรรยาบรรณในแต่ละแง่มุม  อาจตอ้งมีผูท้รงคุณวุฒิเป็นที�ปรึกษา ตอ้งพิจารณาความเป็นไปได้
ในการปฏิบติั    การคาดคะเนผลที�จะเกิดจากการปฏิบติัตอ้งได้รับควมเห็นชอบจากสมาชิกผูซึ้� งจะ
นาํขอ้กาํหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพไปปฏิบติั นอกจากนี� เพื�อความศกัดิ� สิทธิ�  การเปลี�ยนแปลงจรรยาบรรณ 
ควรตอ้งหลีกเลี�ยง  จึงตอ้งใหเ้ที�ยงธรรมถูกตอ้งตามหลกัศีลธรรม มนุษยธรรมมากที�สุดตามที�ปฏิบติักนัมา  
คณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นผูรั้บผดิชอบในการกาํหนดใหมี้จรรยาบรรวิชาชีพ  เมื�อกาํหนดแลว้ตอ้ง
มีวิธีการรับรองและนาํไปสู่ภาคปฏิบติั 
 บทบาทของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มีบทบาทอย่างสูงในการส่งเสริมวิชาชีพของบุคลากรที�
ปฎิบติังานในห้องสมุดทุกประเภททั�งทางตรงและทางออ้ม  โดยเฉพาะอย่างยิ�ง  บทบาทในการพฒันา
สถานภาพของบรรณารักษจ์นเป็นที�ยอมรับในสงัคมเพื�อรักษาไวซึ้�งศกัดิ� ศรี  และส่งเสริมชื�อเสียง  เกียรติคุณ  
เกียรติฐานะของบรรณารักษแ์ละผูป้ฏิบติังานในหอ้งสมุด  อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสร้างความมั�นคง
ใหแ้ก่สถาบนัของหอ้งสมุด   สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ   จึงไดก้าํหนด   “จรรยาบรรณบรรณารักษ”์  
เพื�อใหบ้รรณารักษแ์ละผูป้ฏิบติังานในหอ้งสมุดยดึถือปฏิบติั 
 

ความเป็นมาของจรรยาบรรณบรรณารักษ์ 
               ทศวรรษที� 1  ยงัไม่มีการจัดทาํจรรยาบรรณ   (พ.ศ.  2497-2506)   

 สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯไดก่้อตั�งขึ�นเมื�อ  พ.ศ.  2497   เป็นสมาคมวิชาชีพดาํเนินกิจการ
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและวิชาชีพอยา่งสูงสุดมาเป็นเวลานาน  มีสมาชิกเป็นจาํนวนมาก  แต่ยงัไม่มี
จรรยาบรรณใชเ้พื�อควบคุมความประพฤติของบรรณารักษ ์ และผูป้ระกอบอาชีพในหอ้งสมุดของประเทศ 
อื�น ๆ 
                ทศวรรษที� 2  แนวคดิจรรยาบรรณ บรรณารักษ์  (พ.ศ.  2507-2516)   

 จากมติที�ประชุมบรรณารักษเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Congress  of  Southeast  Asian   
Librarians)  ครั� งที� 2  วนัที� 10-14  สิงหาคม  พ.ศ.  2516 ณ กรุงมนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์  ไดมี้ขอ้เสนอแนะ 
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แก่ประเทศสมาชิกเกี�ยวกบัจรรยาบรรณบรรณารักษ ์ เพื�อประโยชน์ต่อการพฒันาบรรณารักษแ์ละหอ้งสมุด   
โดยที�ประชุมไดเ้สนอแนะให้มีจรรยาบรรณที�เหมาะสมกบัสภาวะของแต่ละประเทศ   ซึ� งร่างโดย
เจา้หนา้ที� ระดบัชาติ  และมีผลบงัคบัใชท้างกฎหมาย 
  จากเหตุผลดงักล่าว สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯในฐานะสมาคมวิชาชีพและเป็นสมาชิก
ของสหพนัธ์บรรณารักษแ์ห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   เห็นควรกาํหนดให้มีจรรยาบรรณบรรณารักษ์
ขึ�นใชเ้พื�อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ  ชื�อเสียงและฐานะของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯให้
ทดัเทียมสมาคมหอ้งสมุดในประเทศอื�น ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

                ทศวรรษที� 3 ประกาศใช้จรรยาบรรณ บรรณารักษ์  (พ.ศ.  2517-2526)   
    พ.ศ.  2520  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ใชห้วัขอ้การประชุมสามญัประจาํปี  พ.ศ.  
2520   และประชุมวิชาการ  เรื�อง  “ระบบสารนิเทศแห่งชาติจะช่วยพฒันาศูนยส์ารนิเทศ  หอจดหมายเหตุ  
และหอ้งสมุดทุกประเภทไดอ้ยา่งไร”  โดยมีหวัขอ้ เกี�ยวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ  คือ  เรื�อง  “กาํลงัคน: 
การศึกษาและฝึกอบรม  สถานภาพและจรรยาบรรณบรรณารักษ”์  ซึ�งนบัวา่เป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้าง 
และดาํเนินการระบบสารนิเทศแห่งชาติ   จากการประชุมครั� งนั�นสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯได้
มอบหมายใหผู้รั้บผดิชอบศึกษาคน้ควา้และจดัทาํเอกสารเสนอที�ประชุมใหญ่ คือ  นางวิภา โกยสุขโข  
(กองหอ้งสมุด มหาวิทยาลยัมหิดลในขณะนั�น   ต่อมาคือ ผูอ้าํนวยการ สาํนกัหอสมุดมหาวิทยาลยัมหิดล)     
ไดจ้ดัใหมี้การประชุมกลุ่มยอ่ย  เพื�อเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดมี้การอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวาง  ที�ประชุม 
มีมติใให้มีจรรยาบรรณบรรณารักษ ์และให้ดาํเนินการประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการ  โดยให้สมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตั�งคณะกรรมการยกร่างจรรยาบรรณ  ดงันี�  

1.  ใหผู้แ้ทนจากหอ้งสมุดประเภทต่าง  ๆเป็นคณะกรรมการยกร่างร่วมกบักรรมการของ
สมาคม  รวมจาํนวน 16  คน    มีคุณรัญจวน  อินทรกาํแหง  เป็นประธาน  นางวิภา  โดยสุขโข  เป็น
กรรมการและเลขานุการ  เมื�อยกร่างแลว้นาํเสนอคณะกรรมการบริหาร สมาคมหอ้งสมุดฯ พิจารณา     
เพื�อมีมติรับรองจรรยาบรรณเป็นเอกฉนัท ์ จากคณะกรรมการบริหารสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
ในการประชุมครั� งที� 2/2521  เมื�อวนัที�  12  กมุภาพนัธ์  2521  

2. ใหก้าํหนดพิธีประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ  โดยในวนัอาทิตยที์�  30   เมษายน   2521   เวลา  
14.00  น.   ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพนัธ์ ศาสตราจารยด์ร.เกษม  สุวรรณกูล   (รัฐมนตรีว่าการ
ทบวง มหาวิทยาลยัในขณะนั�น)  เป็นประธานในพิธี  และมีนางสาวอุทยั  ทุติยะโพธิ  (นายกสมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในขณะนั�น) เป็นผูก้ล่าวรายงาน มีสกัขีพยานร่วม  300  คน และบุคคลสาํคญั  
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ลงนามในสมุดจรรยาบรรณดว้ย  หลงัจากนั�นทุกปีในการประชุมสามญัปะจาํปี หลงัพธีิเปิดจะมีการกล่าว
คาํปฏิญาณตนของผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ  วา่จะยดึมั�นในการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ 
       3.  ไดมี้การแกชื้�อจรรยาบรรณ  คาํวา่  จรรยาบรรณบรรณารักษ์  เดิมใช ้จรรยาบรรณารักษ์  
ตามมติที�ประชุมสามญัประจาํปี  พ.ศ.  2521   จนกระทั�งปี   พ.ศ.  2527   ไดมี้การจดัทาํหนงัสือ  30   ปี  
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ที�ปรึกษาในการจดัทาํหนงัสือ  คือ   ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิง 
แมน้มาส  ชวลิต   และคุณนิลวรรณ  ปิ� นทอง  มีมติใหใ้ช ้ จรรยาบรรณบรรณารักษ์  แทน จรรยาบรรณารักษ์    
และไดมี้การใชม้าจนปัจจุบนั 
ข้อความในจรรยาบรรณ 
 อารัมภบท 
         หอ้งสมุดเป็นสถาบนัที�มีเกียรติและเป็นบริการความรู้ที�เป็นคุณแก่สงัคม ดงันั�นเพื�อประโยชน์
ต่อการพฒันาห้องสมุด  เพื�อสร้างความมั�นคงแก่สถาบนัหอ้งสมุด  และเพื�อให้สถาบนัห้องสมุดเป็นที�
เชื�อถือของประชาชน  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  เห็นสมควรกาํหนดจรรยาบรรณสาํหรับ
บรรณารักษ ์ และผูป้ฏิบติังานในหอ้งสมุด 

 

เนื�อหาหลกั 
           เนื�อหาของจรรยาบรรณบรรณารักษ ์ กาํหนดขึ�นเพื�อเป็นแนวปฏิบติัไปสู่อุดมคติในวิชาชีพ
บรรณารักษ ์ ในการกาํหนดใจความ  หรือประมวลความประพฤติในจรรยาบรรณนั�น  จะตอ้งสอดคลอ้ง 
กบัวตัถุประสงคข์องจรรยาบรรณบรรณารักษ ์ ซึ�งกาํหนดเป็น  5  หมวดใหญ่ ดงันี�  
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แก่ประเทศสมาชิกเกี�ยวกบัจรรยาบรรณบรรณารักษ ์ เพื�อประโยชน์ต่อการพฒันาบรรณารักษแ์ละหอ้งสมุด   
โดยที�ประชุมไดเ้สนอแนะให้มีจรรยาบรรณที�เหมาะสมกบัสภาวะของแต่ละประเทศ   ซึ� งร่างโดย
เจา้หนา้ที� ระดบัชาติ  และมีผลบงัคบัใชท้างกฎหมาย 
  จากเหตุผลดงักล่าว สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯในฐานะสมาคมวิชาชีพและเป็นสมาชิก
ของสหพนัธ์บรรณารักษแ์ห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   เห็นควรกาํหนดให้มีจรรยาบรรณบรรณารักษ์
ขึ�นใชเ้พื�อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ  ชื�อเสียงและฐานะของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯให้
ทดัเทียมสมาคมหอ้งสมุดในประเทศอื�น ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

                ทศวรรษที� 3 ประกาศใช้จรรยาบรรณ บรรณารักษ์  (พ.ศ.  2517-2526)   
    พ.ศ.  2520  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ใชห้วัขอ้การประชุมสามญัประจาํปี  พ.ศ.  
2520   และประชุมวิชาการ  เรื�อง  “ระบบสารนิเทศแห่งชาติจะช่วยพฒันาศูนยส์ารนิเทศ  หอจดหมายเหตุ  
และหอ้งสมุดทุกประเภทไดอ้ยา่งไร”  โดยมีหวัขอ้ เกี�ยวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ  คือ  เรื�อง  “กาํลงัคน: 
การศึกษาและฝึกอบรม  สถานภาพและจรรยาบรรณบรรณารักษ”์  ซึ�งนบัวา่เป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้าง 
และดาํเนินการระบบสารนิเทศแห่งชาติ   จากการประชุมครั� งนั�นสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯได้
มอบหมายใหผู้รั้บผดิชอบศึกษาคน้ควา้และจดัทาํเอกสารเสนอที�ประชุมใหญ่ คือ  นางวิภา โกยสุขโข  
(กองหอ้งสมุด มหาวิทยาลยัมหิดลในขณะนั�น   ต่อมาคือ ผูอ้าํนวยการ สาํนกัหอสมุดมหาวิทยาลยัมหิดล)     
ไดจ้ดัใหมี้การประชุมกลุ่มยอ่ย  เพื�อเปิดโอกาสใหส้มาชิกไดมี้การอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวาง  ที�ประชุม 
มีมติใให้มีจรรยาบรรณบรรณารักษ ์และให้ดาํเนินการประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการ  โดยให้สมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตั�งคณะกรรมการยกร่างจรรยาบรรณ  ดงันี�  

1.  ใหผู้แ้ทนจากหอ้งสมุดประเภทต่าง  ๆเป็นคณะกรรมการยกร่างร่วมกบักรรมการของ
สมาคม  รวมจาํนวน 16  คน    มีคุณรัญจวน  อินทรกาํแหง  เป็นประธาน  นางวิภา  โดยสุขโข  เป็น
กรรมการและเลขานุการ  เมื�อยกร่างแลว้นาํเสนอคณะกรรมการบริหาร สมาคมหอ้งสมุดฯ พิจารณา     
เพื�อมีมติรับรองจรรยาบรรณเป็นเอกฉนัท ์ จากคณะกรรมการบริหารสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
ในการประชุมครั� งที� 2/2521  เมื�อวนัที�  12  กมุภาพนัธ์  2521  

2. ใหก้าํหนดพิธีประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ  โดยในวนัอาทิตยที์�  30   เมษายน   2521   เวลา  
14.00  น.   ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพนัธ์ ศาสตราจารยด์ร.เกษม  สุวรรณกูล   (รัฐมนตรีว่าการ
ทบวง มหาวิทยาลยัในขณะนั�น)  เป็นประธานในพิธี  และมีนางสาวอุทยั  ทุติยะโพธิ  (นายกสมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในขณะนั�น) เป็นผูก้ล่าวรายงาน มีสกัขีพยานร่วม  300  คน และบุคคลสาํคญั  
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ลงนามในสมุดจรรยาบรรณดว้ย  หลงัจากนั�นทุกปีในการประชุมสามญัปะจาํปี หลงัพธีิเปิดจะมีการกล่าว
คาํปฏิญาณตนของผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ  วา่จะยดึมั�นในการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ 
       3.  ไดมี้การแกชื้�อจรรยาบรรณ  คาํวา่  จรรยาบรรณบรรณารักษ์  เดิมใช ้จรรยาบรรณารักษ์  
ตามมติที�ประชุมสามญัประจาํปี  พ.ศ.  2521   จนกระทั�งปี   พ.ศ.  2527   ไดมี้การจดัทาํหนงัสือ  30   ปี  
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ที�ปรึกษาในการจดัทาํหนงัสือ  คือ   ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิง 
แมน้มาส  ชวลิต   และคุณนิลวรรณ  ปิ� นทอง  มีมติใหใ้ช ้ จรรยาบรรณบรรณารักษ์  แทน จรรยาบรรณารักษ์    
และไดมี้การใชม้าจนปัจจุบนั 
ข้อความในจรรยาบรรณ 
 อารัมภบท 
         หอ้งสมุดเป็นสถาบนัที�มีเกียรติและเป็นบริการความรู้ที�เป็นคุณแก่สงัคม ดงันั�นเพื�อประโยชน์
ต่อการพฒันาห้องสมุด  เพื�อสร้างความมั�นคงแก่สถาบนัหอ้งสมุด  และเพื�อให้สถาบนัห้องสมุดเป็นที�
เชื�อถือของประชาชน  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  เห็นสมควรกาํหนดจรรยาบรรณสาํหรับ
บรรณารักษ ์ และผูป้ฏิบติังานในหอ้งสมุด 

 

เนื�อหาหลกั 
           เนื�อหาของจรรยาบรรณบรรณารักษ ์ กาํหนดขึ�นเพื�อเป็นแนวปฏิบติัไปสู่อุดมคติในวิชาชีพ
บรรณารักษ ์ ในการกาํหนดใจความ  หรือประมวลความประพฤติในจรรยาบรรณนั�น  จะตอ้งสอดคลอ้ง 
กบัวตัถุประสงคข์องจรรยาบรรณบรรณารักษ ์ ซึ�งกาํหนดเป็น  5  หมวดใหญ่ ดงันี�  
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หมวดที� วตัถุประสงค์ของจรรยาบรรณบรรณารักษ์
ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เนื�อหาหลกั 

1 จรรยาบรรณต่อผู้ใช้ เพื�อสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผูใ้ชแ้ละ
หอ้งสมุดใหด้าํรงอยูต่ลอดไป 
 

มีประเดน็สาํคญัคือ ใหค้าํนึงถึง 
ความสะดวกสบายของผูใ้ชก่้อน 
สิ�งอื�น  และตอ้งยดึหลกัการใหบ้ริการ 
โดยเสมอภาค   

2 จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ   เพื�อใหบ้รรณารักษมี์ความรับผดิชอบ 
ในการใชว้ิชาชีพ  ปฏิบติังานในหนา้ที�  
เพื�อส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพนั�น  
ตลอดจนเพื�อสนบัสนุนผูร่้วมวิชาชีพ   
ใหป้ฏิบติัหนา้ที�อนัเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

เนน้เรื�องการศึกษาหาความรู้ 
ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  และไม่ 
ประพฤติตนเสื�อมเสีย  ไม่ใช ้
ตาํแหน่งหนา้ที�เพื�อประโยชน์ส่วนตวั 

3 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน   เพื�อใหบ้รรณารักษแ์ละผูร่้วมงาน   
ร่วมกนัทาํงานบนรากฐานของความรู้ 
ความสามารถ  และความประพฤติ   
โดยการยอมรับนบัถือความคิดเห็น 
ของกนัและกนั 

มีมนุษยสมัพนัธ์ที�ดี  เป็นกลัยาณมิตร  
เคารพขอ้ตกลงของที�ประชุม   
 

4  จรรยาบรรณต่อสถาบัน   เพื�อรักษาประโยชน์และปฏิบติัตาม
นโยบายของสถาบนั  และหอ้งสมุดนั�น ๆ 
อยา่งซื�อสตัย ์ ในอนัที�จะดาํรงไวซึ้�ง
ชื�อเสียงและความกา้วหนา้ 

รักษาผลประโยชน์และชื�อเสียงของ
สถาบนั  ร่วมมือและปฏิบติังานตาม
นโยบาย  ไม่ใชชื้�อเสียงของสถาบนั 

5 จรรยาบรรณต่อสังคม เพื�อใชค้วามรู้และความสามารถใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อบุคคลอื�น ๆ ทั�งภายในและ
ภายนอกสถาบนั  โดยไม่มีผลเสียหายต่อ
ภาระหนา้ที�ที�ปฏิบติัอยู ่

มีความเป็นผูน้าํอยา่งเขม้แขง็  อุทิศตน
เพื�อประโยชนข์องสงัคม  พร้อมที�จะ
ผดุงไวซึ้�งเสถียรภาพ  และความมั�นคง
ของสงัคม   

  
ทศวรรษที� 4  พฒันาจรรยาบรรณให้สอดคล้องกบัสังคม   (พ.ศ. 2527-2536) 

                        มีการแกไ้ขขอ้ความในความนาํ และใจความในหมวดของจรรยาบรรณบางส่วนของฉบบัแรก  
พ.ศ.  2521  และรับรองโดยที�ประชุมสามญัประจาํปี สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  พ.ศ.  2529   
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ทศวรรษที� 5 พฒันาจรรยาบรรณอยางต่อเนื�อง  (พ.ศ. 2537-2546) 
             มีการแกไ้ขขอ้ความในจรรยาบรรณบรรณารักษฉ์บบั พ.ศ.  2529  และรับรองโดยที�ประชุม
สามญัประจาํปี สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  พ.ศ.  2539   

ทศวรรษที� 6 จรรยาบรรณ ปัจจุบัน  (พ.ศ. 2577-2556) 
             มีการแกไ้ขขอ้ความในจรรยาบรรณบรรณารักษฉ์บบั พ.ศ.  2539  และรับรองโดยที�ประชุม
สามญัประจาํปี  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  พ.ศ.  2550   
            มีการแกไ้ขขอ้ความในจรรยาบรรณบรรณารักษฉ์บบั พ.ศ.  2550  และรับรองโดยที�ประชุม
สามญัประจาํปี สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  พ.ศ.  2553   

      จรรยาบรรณบรรณารักษฉ์บบัแกไ้ขปรับปรุง  พ.ศ.  2553  เป็นฉบบัที�ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
การปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณ 
 จรรยาบรรณ  คือ  หลกัศีลธรรมและหลกัประชาธิปไตย  จรรยาบรรณวิชาชีพใด ๆ โดยมากเป็น
นโยบาย  แนวคิดเพื�อสร้างความตระหนกัในอุดมการณ์วา่  เป็นบริการต่อสงัคม  แนวปฏิบติัทั�ง 5 หมวด  
 มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกนั  คือ สร้างจิตสาํนึกต่อผูอื้�น  เน้นการปฏิบติัทางจริยธรรม  โดยยึดหลกั
คุณธรรม  สิ�งเหล่านี�ตอ้งมีการฝึกสอนสั�งสมมาตั�งแต่เยาวว์ยัโดยครอบครัว  โรงเรียน  สถาบนัอุดมศึกษา  
ตามหลกัคาํสอนทางพระพทุธศาสนาวา่ดว้ย  ศีล  สปัปุริสธรรม   กลัยาณมิตตา   พรหมวิหาร  การปฏิบติั
ระหวา่งกนัในกลุ่มคนและบุคคลทั�ง 6  กลุ่ม  (ศีล 6) การระมดัระวงัไม่ใหต้กอยูใ่นอคติทั�ง  4  ในการปฏิบติั
ต่อผูอื้�น  หลกัประชาธิปไตยในการเคารพสิทธิ� ของผูอื้�น  สิทธิมนุษยชนในการรับรู้  และในการสื�อเรื�องราว
ข่าวสาร  ทั�งนี�นบัเป็นมาตรฐานของการปฏิบติัประการหนึ�ง 
 

ไม่มีบทลงโทษผู้ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
    โดยทั�วไป  จรรยาบรรณวชิาชีพไม่มีบทลงโทษ  เช่นเดียวกบัการประพฤติผดิกฎหมาย  เพราะ
จรรยาบรรณไม่ใช่กฎหมาย  เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัวา่  นี�คือ  อุดมการณ์  และปรัชญาของวิชาชีพที�นาํไปสู่
บริการที�ดี  และการยอมรับนบัถือยกย่องของสังคม  แต่ละคนในวิชาชีพพึงพิจารณาตนเอง  โดยหลกั 
จรรยาบรรณ  ผลปรากฎคือ บริการที�มีประสิทธิภาพและการยอมรับนบัถือ หรือตรงกนัขา้ม ถา้ไม่ปฏิบติั
ตาม  อยา่งไรกดี็บางวิชาชีพมีบทลงโทษ  เช่น  ใหเ้ลิกประกอบการ  มีกฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบับางขอ้  
ซึ� งควบคุมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยู่แลว้  เช่น  กฎหมายอาญา  ในกรณีทุจริตระเบียบวินยัในการ
ละเลยหนา้ที�  มีการสอนในภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ในบางแห่ง  แต่ยงัไม่มีการศึกษาสภาพการนาํไป
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หมวดที� วตัถุประสงค์ของจรรยาบรรณบรรณารักษ์
ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เนื�อหาหลกั 

1 จรรยาบรรณต่อผู้ใช้ เพื�อสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผูใ้ชแ้ละ
หอ้งสมุดใหด้าํรงอยูต่ลอดไป 
 

มีประเดน็สาํคญัคือ ใหค้าํนึงถึง 
ความสะดวกสบายของผูใ้ชก่้อน 
สิ�งอื�น  และตอ้งยดึหลกัการใหบ้ริการ 
โดยเสมอภาค   

2 จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ   เพื�อใหบ้รรณารักษมี์ความรับผดิชอบ 
ในการใชว้ิชาชีพ  ปฏิบติังานในหนา้ที�  
เพื�อส่งเสริมความกา้วหนา้ในวิชาชีพนั�น  
ตลอดจนเพื�อสนบัสนุนผูร่้วมวิชาชีพ   
ใหป้ฏิบติัหนา้ที�อนัเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

เนน้เรื�องการศึกษาหาความรู้ 
ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  และไม่ 
ประพฤติตนเสื�อมเสีย  ไม่ใช ้
ตาํแหน่งหนา้ที�เพื�อประโยชน์ส่วนตวั 

3 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน   เพื�อใหบ้รรณารักษแ์ละผูร่้วมงาน   
ร่วมกนัทาํงานบนรากฐานของความรู้ 
ความสามารถ  และความประพฤติ   
โดยการยอมรับนบัถือความคิดเห็น 
ของกนัและกนั 

มีมนุษยสมัพนัธ์ที�ดี  เป็นกลัยาณมิตร  
เคารพขอ้ตกลงของที�ประชุม   
 

4  จรรยาบรรณต่อสถาบัน   เพื�อรักษาประโยชน์และปฏิบติัตาม
นโยบายของสถาบนั  และหอ้งสมุดนั�น ๆ 
อยา่งซื�อสตัย ์ ในอนัที�จะดาํรงไวซึ้�ง
ชื�อเสียงและความกา้วหนา้ 

รักษาผลประโยชน์และชื�อเสียงของ
สถาบนั  ร่วมมือและปฏิบติังานตาม
นโยบาย  ไม่ใชชื้�อเสียงของสถาบนั 

5 จรรยาบรรณต่อสังคม เพื�อใชค้วามรู้และความสามารถใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อบุคคลอื�น ๆ ทั�งภายในและ
ภายนอกสถาบนั  โดยไม่มีผลเสียหายต่อ
ภาระหนา้ที�ที�ปฏิบติัอยู ่

มีความเป็นผูน้าํอยา่งเขม้แขง็  อุทิศตน
เพื�อประโยชนข์องสงัคม  พร้อมที�จะ
ผดุงไวซึ้�งเสถียรภาพ  และความมั�นคง
ของสงัคม   

  
ทศวรรษที� 4  พฒันาจรรยาบรรณให้สอดคล้องกบัสังคม   (พ.ศ. 2527-2536) 

                        มีการแกไ้ขขอ้ความในความนาํ และใจความในหมวดของจรรยาบรรณบางส่วนของฉบบัแรก  
พ.ศ.  2521  และรับรองโดยที�ประชุมสามญัประจาํปี สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  พ.ศ.  2529   
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ทศวรรษที� 5 พฒันาจรรยาบรรณอยางต่อเนื�อง  (พ.ศ. 2537-2546) 
             มีการแกไ้ขขอ้ความในจรรยาบรรณบรรณารักษฉ์บบั พ.ศ.  2529  และรับรองโดยที�ประชุม
สามญัประจาํปี สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  พ.ศ.  2539   

ทศวรรษที� 6 จรรยาบรรณ ปัจจุบัน  (พ.ศ. 2577-2556) 
             มีการแกไ้ขขอ้ความในจรรยาบรรณบรรณารักษฉ์บบั พ.ศ.  2539  และรับรองโดยที�ประชุม
สามญัประจาํปี  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  พ.ศ.  2550   
            มีการแกไ้ขขอ้ความในจรรยาบรรณบรรณารักษฉ์บบั พ.ศ.  2550  และรับรองโดยที�ประชุม
สามญัประจาํปี สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  พ.ศ.  2553   

      จรรยาบรรณบรรณารักษฉ์บบัแกไ้ขปรับปรุง  พ.ศ.  2553  เป็นฉบบัที�ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
การปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณ 
 จรรยาบรรณ  คือ  หลกัศีลธรรมและหลกัประชาธิปไตย  จรรยาบรรณวิชาชีพใด ๆ โดยมากเป็น
นโยบาย  แนวคิดเพื�อสร้างความตระหนกัในอุดมการณ์วา่  เป็นบริการต่อสงัคม  แนวปฏิบติัทั�ง 5 หมวด  
 มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกนั  คือ สร้างจิตสาํนึกต่อผูอื้�น  เน้นการปฏิบติัทางจริยธรรม  โดยยึดหลกั
คุณธรรม  สิ�งเหล่านี�ตอ้งมีการฝึกสอนสั�งสมมาตั�งแต่เยาวว์ยัโดยครอบครัว  โรงเรียน  สถาบนัอุดมศึกษา  
ตามหลกัคาํสอนทางพระพทุธศาสนาวา่ดว้ย  ศีล  สปัปุริสธรรม   กลัยาณมิตตา   พรหมวิหาร  การปฏิบติั
ระหวา่งกนัในกลุ่มคนและบุคคลทั�ง 6  กลุ่ม  (ศีล 6) การระมดัระวงัไม่ใหต้กอยูใ่นอคติทั�ง  4  ในการปฏิบติั
ต่อผูอื้�น  หลกัประชาธิปไตยในการเคารพสิทธิ� ของผูอื้�น  สิทธิมนุษยชนในการรับรู้  และในการสื�อเรื�องราว
ข่าวสาร  ทั�งนี�นบัเป็นมาตรฐานของการปฏิบติัประการหนึ�ง 
 

ไม่มีบทลงโทษผู้ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
    โดยทั�วไป  จรรยาบรรณวชิาชีพไม่มีบทลงโทษ  เช่นเดียวกบัการประพฤติผดิกฎหมาย  เพราะ
จรรยาบรรณไม่ใช่กฎหมาย  เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัวา่  นี�คือ  อุดมการณ์  และปรัชญาของวิชาชีพที�นาํไปสู่
บริการที�ดี  และการยอมรับนบัถือยกย่องของสังคม  แต่ละคนในวิชาชีพพึงพิจารณาตนเอง  โดยหลกั 
จรรยาบรรณ  ผลปรากฎคือ บริการที�มีประสิทธิภาพและการยอมรับนบัถือ หรือตรงกนัขา้ม ถา้ไม่ปฏิบติั
ตาม  อยา่งไรกดี็บางวิชาชีพมีบทลงโทษ  เช่น  ใหเ้ลิกประกอบการ  มีกฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบับางขอ้  
ซึ� งควบคุมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยู่แลว้  เช่น  กฎหมายอาญา  ในกรณีทุจริตระเบียบวินยัในการ
ละเลยหนา้ที�  มีการสอนในภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ในบางแห่ง  แต่ยงัไม่มีการศึกษาสภาพการนาํไป
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ปฏิบติัจริง  และยงัไม่มีหลกัเกณฑว์ดัผล  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯสมควรพิจารณาดาํเนินการ
ต่อไปในดา้นนี�    
 

การนําจรรยาบรรณบรรณารักษ์ไปใช้กบัจริยธรรมนักสารนิเทศ 
 วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์   มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัวิชาชีพสารนิเทศศาสตร์  ดงันั�นจึงอาจ 
ใชจ้รรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษส์าํหรับนกัสารนิเทศได ้
 

ประโยชน์ของจรรยาบรรณบรรณารักษ์ 
  จรรยาบรรณบรรณารักษไ์ม่ใช่กฎหมายที�ใชบ้งัคบับรรณารักษ ์ แต่เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพที� 
เกิดจากความตอ้งการของผูที้�อยูใ่นวงการบรรณารักษร่์วมกนัสร้างจรรยาบรรณเพื�อควบคุมกนัเอง ไม่ใช่
ขอ้บงัคบัจากภายนอก  แต่เป็นอุดมคติที�สูงกวา่ขอ้บงัคบัของกฎหมาย  เพราะกฏหมายเป็นเพยีงฃอ้บงัคบั 
ขั�นตํ�าที�ทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม   
  จรรยาบรรณบรรณารักษมี์ประโยชน์ทั�งผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษเ์อง  และต่อผูรั้บบริการ 
และต่อสงัคมเป็นส่วนรวม 
 

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพบรรณารักษ์ 
 ผูย้ึดถือจรรยาบรรณบรรณารักษ์จะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ฏิบติัเอง  คือ สร้างความภาคภูมิใจ 
ในตวัเอง  และวิชาชีพบรรณารักษ ์  มีอาชีพการงาน  มีผลตอบแทนเพื�อเลี�ยงตนเองและครอบครัวได ้
อยา่งดี  ยอ่มตอ้งการใหค้นในวงการและสงัคมยอมรับ ไม่เพียงแต่มีวิชาความรู้เท่านั�น  แต่ยงัมีอุดมคติ
และหลกัการแห่งวิชาชีพซึ�งกคื็อเป็นผูมี้จรรยาบรรณนั�นเอง 
 

ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการวชิาชีพ 
 ผูม้ารับบริการจะมอบความไวว้างใจและเกิดความศรัทธา  ต่อบรรณารักษผ์ูใ้หบ้ริการอยา่งสูง 
 

ประโยชน์ต่อสังคม 
  นอกจากจรรยาบรรณบรรณารักษจ์ะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบวิชาชีพและผูรั้บบริการแลว้   
การมีจรรยาบรรณยงัเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกดว้ย  กล่าวคือ  สังคมให้ความไวว้างใจต่อ
สถาบนัหอ้งสมุดที�ผูน้ั�นรับผดิชอบ  และเกิดภาพลกัษณ์ที�ดีโยส่วนรวมดว้ย  สถาบนัหอ้งสมุด  กจ็ะเป็น
สถาบนัที�มีประโยชน์  เป็นที�พึ�งแก่สงัคมได ้
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สถานภาพของบรรณารักษ์ 
 การต่อสูเ้พื�อสถานภาพบรรณารักษข์องสมาคมหอ้งสมุด  มีหลายวิธี  คือ  

1. ใหก้ารอบรมวชิาบรรณารักษศาสตร์เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  มีความสามารถในการปฏิบติังาน  
ที�จะส่งผลใหเ้กิดความตระหนกัในคุณค่า  และการยอมรับหอ้งสมุดวา่เป็นสถาบนัทางวิชาการ  มิใช่งาน
ธุรการ 
 2.  เสนอใหมี้การสอนวิชาวชิาหอ้งสมุด  ในหลกัสูตรวิทยาลยัครู  เพื�อผูที้�เป็นครูสามรถปฏิบติั 
งานในหอ้งสมุดไดด้ว้ย 
 3.  จดัสมัมนาทางวิชาการ  ผลิตตาํราทางบรรณารักษศาตร์ 
 4.  จดัทาํมาตรฐานหอ้งสมุด  และจดัประกวดหอ้งสมุดดีเด่น 
 5.  ประสานงานกบัหน่วยราชการและผูเ้กี�ยวขอ้ง  เพื�อใหเ้กิดความตระหนกัในคุณคา่  และเพื�อ 
ใหก้ารสนบัสนุนสถานภาพของหอ้งสมุดและบรรณารักษต์ามที�ควรจะเป็น 
 6.  ประกาศใชจ้รรยาบรรณบรรณรักษ ์ 
 7. โครงการวิจยัเพื�อพฒันาวชิาชีพ  ทาํใหท้ราบปัญหาและความตอ้งการของสมาชิกของสมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ฯ  แต่ละวาระ  
ไดน้าํปัญหามาแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาเพื�อสนองความตอ้งการของสมาชิกตามลาํดบั 
 

การพฒันาสถานภาพบรรณารักษ์ห้องสมุดในสังคม  
ความพยายามของหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ในการยกสถานภาพของหอ้งสมุดและบรรณารักษ ์

ดาํเนินการตั�งแต่  พ.ศ.  2517  โดยในแต่ละปีไดจ้ดักิจกรรมเพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�อง   
พ.ศ.  2536  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไดจ้ดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  เรื� อง   

“สภาพและสถานภาพของหอ้งสมุดในประเทศไทย : ปัจจุบนัและอนาคต” โดยเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงของ
หน่วยราชการบงัคบับญัชาหอ้งสมุดทุกประเภท  กล่าวถึงนโยบายและแนวทางพฒันาหอ้งสมุดในสงักดั 
ทุกคนเห็นความสาํคญัของหอ้งสมุด การยกสถานภาพตามที�ควรจะเป็นในระดบัมาตรฐานสากล  จะเห็น
ไดจ้ากหอสมุดแห่งชาติ  ไดรั้บความสาํเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร  คือไดรั้บการยกฐานะจาก  
“กอง”  เป็น  “สาํนกั”  มีผูอ้าํนวยการระดบั 9   
           พ.ศ. 2538 สาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ไดแ้ต่งตั� งคณะผูท้รงคุณวุฒิ สาขา
การศึกษา  ศิลปะศาสตร์ และสงัคมศาสตร์อื�น ๆ เพื�อพิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ ์ และวิธีประเมินบุคคล
เพื�อแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาชีพโดยเฉพาะ ซึ�งมีสายงานสารบรรณอยูด่ว้ย  ไดก้าํหนดหนา้ที�
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ปฏิบติัจริง  และยงัไม่มีหลกัเกณฑว์ดัผล  สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯสมควรพิจารณาดาํเนินการ
ต่อไปในดา้นนี�    
 

การนําจรรยาบรรณบรรณารักษ์ไปใช้กบัจริยธรรมนักสารนิเทศ 
 วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์   มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัวิชาชีพสารนิเทศศาสตร์  ดงันั�นจึงอาจ 
ใชจ้รรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษส์าํหรับนกัสารนิเทศได ้
 

ประโยชน์ของจรรยาบรรณบรรณารักษ์ 
  จรรยาบรรณบรรณารักษไ์ม่ใช่กฎหมายที�ใชบ้งัคบับรรณารักษ ์ แต่เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพที� 
เกิดจากความตอ้งการของผูที้�อยูใ่นวงการบรรณารักษร่์วมกนัสร้างจรรยาบรรณเพื�อควบคุมกนัเอง ไม่ใช่
ขอ้บงัคบัจากภายนอก  แต่เป็นอุดมคติที�สูงกวา่ขอ้บงัคบัของกฎหมาย  เพราะกฏหมายเป็นเพยีงฃอ้บงัคบั 
ขั�นตํ�าที�ทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม   
  จรรยาบรรณบรรณารักษมี์ประโยชน์ทั�งผูป้ระกอบอาชีพบรรณารักษเ์อง  และต่อผูรั้บบริการ 
และต่อสงัคมเป็นส่วนรวม 
 

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพบรรณารักษ์ 
 ผูย้ึดถือจรรยาบรรณบรรณารักษ์จะเป็นประโยชน์แก่ผูป้ฏิบติัเอง  คือ สร้างความภาคภูมิใจ 
ในตวัเอง  และวิชาชีพบรรณารักษ ์  มีอาชีพการงาน  มีผลตอบแทนเพื�อเลี�ยงตนเองและครอบครัวได ้
อยา่งดี  ยอ่มตอ้งการใหค้นในวงการและสงัคมยอมรับ ไม่เพียงแต่มีวิชาความรู้เท่านั�น  แต่ยงัมีอุดมคติ
และหลกัการแห่งวิชาชีพซึ�งกคื็อเป็นผูมี้จรรยาบรรณนั�นเอง 
 

ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการวชิาชีพ 
 ผูม้ารับบริการจะมอบความไวว้างใจและเกิดความศรัทธา  ต่อบรรณารักษผ์ูใ้หบ้ริการอยา่งสูง 
 

ประโยชน์ต่อสังคม 
  นอกจากจรรยาบรรณบรรณารักษจ์ะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบวิชาชีพและผูรั้บบริการแลว้   
การมีจรรยาบรรณยงัเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกดว้ย  กล่าวคือ  สังคมให้ความไวว้างใจต่อ
สถาบนัหอ้งสมุดที�ผูน้ั�นรับผดิชอบ  และเกิดภาพลกัษณ์ที�ดีโยส่วนรวมดว้ย  สถาบนัหอ้งสมุด  กจ็ะเป็น
สถาบนัที�มีประโยชน์  เป็นที�พึ�งแก่สงัคมได ้
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สถานภาพของบรรณารักษ์ 
 การต่อสูเ้พื�อสถานภาพบรรณารักษข์องสมาคมหอ้งสมุด  มีหลายวิธี  คือ  

1. ใหก้ารอบรมวชิาบรรณารักษศาสตร์เพื�อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  มีความสามารถในการปฏิบติังาน  
ที�จะส่งผลใหเ้กิดความตระหนกัในคุณค่า  และการยอมรับหอ้งสมุดวา่เป็นสถาบนัทางวิชาการ  มิใช่งาน
ธุรการ 
 2.  เสนอใหมี้การสอนวิชาวชิาหอ้งสมุด  ในหลกัสูตรวิทยาลยัครู  เพื�อผูที้�เป็นครูสามรถปฏิบติั 
งานในหอ้งสมุดไดด้ว้ย 
 3.  จดัสมัมนาทางวิชาการ  ผลิตตาํราทางบรรณารักษศาตร์ 
 4.  จดัทาํมาตรฐานหอ้งสมุด  และจดัประกวดหอ้งสมุดดีเด่น 
 5.  ประสานงานกบัหน่วยราชการและผูเ้กี�ยวขอ้ง  เพื�อใหเ้กิดความตระหนกัในคุณคา่  และเพื�อ 
ใหก้ารสนบัสนุนสถานภาพของหอ้งสมุดและบรรณารักษต์ามที�ควรจะเป็น 
 6.  ประกาศใชจ้รรยาบรรณบรรณรักษ ์ 
 7. โครงการวิจยัเพื�อพฒันาวชิาชีพ  ทาํใหท้ราบปัญหาและความตอ้งการของสมาชิกของสมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ฯ  แต่ละวาระ  
ไดน้าํปัญหามาแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาเพื�อสนองความตอ้งการของสมาชิกตามลาํดบั 
 

การพฒันาสถานภาพบรรณารักษ์ห้องสมุดในสังคม  
ความพยายามของหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ในการยกสถานภาพของหอ้งสมุดและบรรณารักษ ์

ดาํเนินการตั�งแต่  พ.ศ.  2517  โดยในแต่ละปีไดจ้ดักิจกรรมเพื�อพฒันางานอยา่งต่อเนื�อง   
พ.ศ.  2536  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไดจ้ดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  เรื� อง   

“สภาพและสถานภาพของหอ้งสมุดในประเทศไทย : ปัจจุบนัและอนาคต” โดยเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงของ
หน่วยราชการบงัคบับญัชาหอ้งสมุดทุกประเภท  กล่าวถึงนโยบายและแนวทางพฒันาหอ้งสมุดในสงักดั 
ทุกคนเห็นความสาํคญัของหอ้งสมุด การยกสถานภาพตามที�ควรจะเป็นในระดบัมาตรฐานสากล  จะเห็น
ไดจ้ากหอสมุดแห่งชาติ  ไดรั้บความสาํเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร  คือไดรั้บการยกฐานะจาก  
“กอง”  เป็น  “สาํนกั”  มีผูอ้าํนวยการระดบั 9   
           พ.ศ. 2538 สาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ไดแ้ต่งตั� งคณะผูท้รงคุณวุฒิ สาขา
การศึกษา  ศิลปะศาสตร์ และสงัคมศาสตร์อื�น ๆ เพื�อพิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ ์ และวิธีประเมินบุคคล
เพื�อแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาชีพโดยเฉพาะ ซึ�งมีสายงานสารบรรณอยูด่ว้ย  ไดก้าํหนดหนา้ที�
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ความรับผดิชอบของสายงานวา่มี  4  ลกัษณะ  ในลกัษณะที� 4  คือ  งานใหค้าํปรึกษา  แนะนาํ อยูใ่นระดบั 
9  ระดบั 10  และระดบั  11 
 

            วิชาชีพครูบรรณารักษ ์ พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  ไดส่้งผล 
ให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในวิชาชีพทางการศึกษา   จากเดิมเป็นวิชาชีพที�ไม่จาํกดัมาเป็นวิชาชีพชั�นสูง 
ประเภทหนึ�ง    เช่นเดียวกบัแพทย ์  วิศวกร  สถาปนิก  ทนายความ  พยาบาล  สตัวพทย ์ ฯลฯ  ส่งผลให้
ตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   โดยคุรุสภาดาํเนินการออกและเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื�น (ศึกษานิเทศก์)  ในสถานศึกษา
ปฐมวยั  ขั�นพื�นฐาน  และอุดมศึกษาที�ต ํ�ากวา่ปริญญาทั�งของรัฐและเอกชน  รวมทั�งการบริหารการศึกษา 
นอกสถานศึกษาในระดบัเขตพื�นที�การศึกษา  ทั�งนี� คุรุสภาไดก้าํหนดมาตรฐานวิชาชีพออกเป็นขอ้บงัคบั 
คุรุสภาวา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.  2548  โดยกาํหนด  3  หมวด  ไดแ้ก่   

หมวด 1  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ   
หมวด 2  มาตรฐานการปฏิบติังาน   
หมวด 3  จรรยาบรรณวิชาชีพ   
อยา่งไรกต็ามหลกัเกณฑด์งักล่าวไดมี้ผลบงัคบัใชแ้ลว้  วชิาชีพครูบรรณารักษก์ถู็กกระทบดว้ย  

จึงเป็นเรื�องที�ทุกฝ่าย  ตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจ  และหาหนทางแกไ้ชปัญหาโดยเร็ว 
 บรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียนมีสถานภาพเป็นครูบรรณารักษ ์ มีตาํแหน่ง  อาจารย ์1  ระดบั 3-4  
อาจารย ์2   ระดบั  5-7   สามารถนาํเสนอผลงานทางวิชาการเพื�อขอเลื�อนระดบัมีวิทยะฐานะที�สูงขึ�น  เป็น
อาจารย ์3  ระดบั 8-10 (ไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งและค่าตอบแทนตามลาํดบั) เมื�อมีการเปลี�ยนสถานภาพ
จากตาํแหน่งเดิมเป็น  ครูผูช่้วย  ครูชาํนาญการ ครูชาํนาญการพิเศษ  ครูเชี�ยวชาญ  ครูเชี�ยวชาญพิเศษ 
(ไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่งและค่าตอบแทนตามลาํดบั)  หากมีเงินเดือนเตม็ขั�นของแท่งเงินเดือนที�ไดรั้บจะ
ไดรั้บการปรับเงินเดือนใหไ้ดรั้บในแท่งของระดบัที�สูงขึ�น  แต่รับเงินประจาํตาํแหน่งและค่าตอบแทนใน
ระดบัเดิม 

พ.ศ. 2555 สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ไดม้อบหมายใหป้ระธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ 
เชิญประธานชมรมสังกดัสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ทุกชมรม   และผูท้รงคุณวุฒิที�เกี�ยวขอ้ง
จดัประชุมเพื�อรวบรวมปัญหาและขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัสถานภาพของบรรณารักษใ์ห้สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ เพื�อผลกัดนัต่อไป  โดยเฉพาะบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนที�มีปัญหาในเรื� อง

74 
 

การสอนวิชาห้องสมุด  ไม่มีระบุไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พ.ศ. 255 1ทาํให้
ผูบ้ริหารบางโรงเรียนไม่เปิดวิชาหอ้งสมุดใหบ้รรณารักษส์อน บรรณารักษต์อ้งสอนวิชาอื�น หรือเปิดสอน 
แต่ไปอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบา้ง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยบีา้ง   กลุ่ม
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนบา้ง   ทาํใหบ้รรณารักษต์อ้งไปทาํงานใหก้ลุ่มสาระที�ไปสงักดั  ไม่สามารถทาํงาน
ห้องสมุดได้ บางโรงเรียนนาํครูที�ไม่จบบรรณารักษศาสตร์มาทาํงานหอ้งสมุด ทาํใหส้ภาพหอ้งสมุด
โรงเรียนอยูใ่นขั�นวิกฤตค่อนขา้งน่าเป็นห่วง 
 สรุป 
 คณะกรรมการบริหารสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ตอ้งนาํเรื�องสถานภาพของบรรณารักษ ์
หอ้งสมุดแต่ละประเภทมาทบทวนปัญหาต่าง ๆ โดยจดัประชุมบรรณารักษแ์ละเชิญผูเ้กี�ยวขอ้งมารับทราบ
ปัญหาและให้ขอ้เสนอแนะในการนาํปัญหาดงักล่าวมาดาํเนินการเสนอต่อผูรั้บผิดชอบเพื�อยกระดบั
สถานภาพของบรรณารักษใ์ห้มีใบประกอบวิชาชีพและไดรั้บเงินวิทยฐานะเช่นเดียวกบัวิชาชีพอื�น ๆ  
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ความรับผดิชอบของสายงานวา่มี  4  ลกัษณะ  ในลกัษณะที� 4  คือ  งานใหค้าํปรึกษา  แนะนาํ อยูใ่นระดบั 
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ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย                                                                             
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 

เรื�องมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549 

มาตรฐานหอ้งสมุด พ.ศ.2549 จดัทาํขึ�นเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาเพื�อพฒันา
สงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ 
ที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที�2) พ.ศ.2545 เพื�อการตอบสนองการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลย ีความตอ้งการของบุคคลและสงัคม เพื�อส่งเสริมคุณภาพและพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเกณฑแ์ละแนวทางการบริหารจดัการหอ้งสมุดสู่มาตราฐานสากล สมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี จึงกาํหนด
มาตรฐานหอ้งสมุดไวด้งันี�  

ขอ้ 1 ประกาศนี� เรียกวา่ "ประกาศสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี เรื�อง มาตรฐานหอ้งสมุด พ.ศ.2549 

ขอ้ 2 ใหใ้ชป้ระกาศนี�  ถดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ในประกาศนี�  
ห้องสมุด หมายถึง แหล่งการเรียนรู้ทั�งภาครัฐและเอกชน ที�จดัตั�งเพื�อเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

ใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ อาจมีชื�อเรียกวา่ หอสมุด หอ้งสมุด สาํนกัหอสมุด สถาบนัวิทยบริการ 
ศูนยบ์รรณสาร ศูนยส์ารสนเทศ สาํนกัวิทยบริการ หรือชื�ออื�นใดที�มีภารกิิจในทาํนองเดียวกนั 

บุคลากร หมายถึง บุคคลที�ปฎิบติังานในหอ้งสมุด มีหนา้ที�แตกต่างกนัตามภาระงาน มีจุดมุ่ง 
หมายในการปฎิบติังาน เพื�อจดัเกบ็ รวบรวม ดาํเนินงานดา้นเทคนิคและบริการสารสนเทศ บุคลากรที�
จาํเป็นประกอบดว้ย ผูบ้ริหารหอ้งสมุด ผูป้ฎิบติังานในระดบัวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ 
สารสนเทศศาสตร์ หรือชื�ออื�นใดดา้นหอ้งสมุด และผูอื้�นใดที�มีพื�นฐานความรู้ทางวิชาการดา้นอื�นที�จาํเป็น 
สาํหรับการปฎิบติังานในหอ้งสมุด 

ผู้รับบริการ หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที�หอ้งสมุดตอ้งใหบ้ริการ 
ขอ้ 4 กาํหนดมาตราฐานหอ้งสมุด พ.ศ.2549 ดงัต่อไปนี�  

หมวด 1 
วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 

วสัิยทศัน์ 
หอ้งสมุดเป็นพลงัขบัเคลื�อนสงัคม ไปสู่สงัคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ 
พนัธกจิ 
1.  พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.  พฒันาบุคลากรหอ้งสมุดใหมี้ศกัยภาพ และสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพ 
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3.  พฒันาทรัพยากรสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ และความตอ้งการของสงัคม 
4.  พฒันาบริการสารสนเทศใหมี้คุณภาพ และส่งเสริมทกัษะการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศของ   
     ผูรั้บบริการ 
5.  พฒันาการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป้าหมาย 
1.  เพื�อใหมี้บริการหอ้งสมุดอยา่งทั�วถึงและผูรั้บบริการพึงพอใจ 
2.  เพื�อใหมี้บุคลากรที�มีศกัยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพที�เหมาะสมตาม   
     อตัราส่วนที�สอดคลอ้งกบัลกัษณะและปริมาณงาน 
3.  เพื�อใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษา เพื�อ 
    สร้างสงัคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ 
4.  เพื�อใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา 
    ตนและสงัคม 
5.  เพื�อใหมี้การจดัการทรัพยากรดา้นอาคาร สถานที� และสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆแก่ 
     ผูรั้บบริการ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ 
1.  จดักิจกรรม บรืการและส่งเสริมการอ่านอยา่งเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐ 
2.  เสนอใหมี้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการสร้าง สนบัสนุนและพฒันาหอ้งสมุด 
3.  กาํหนดมาตราฐานหอ้งสมุดทั�งมาตราฐานกลาง มาตราฐานหอ้งสมุดแต่ละประเภทมาตราฐาน 
     งานเทคนิค และทางเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 
4.  พฒันาศกัยภาพและสมรรถภาพของบุคลากรหอ้งสมุดอยา่งติ่อเนื�อง 
5.  พฒันาเครือข่ายและความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด 
6.  ส่งเสริมใหมี้การประกนัคุณภาพหอ้งสมุด 
7.  สร้างและส่งเสริมกลไกการตลาด การสื�อสาร และการประชาสมัพนัธ์หอ้งสมุด 

หมวด 2  
การบริหาร 

หอ้งสมุดมีหนา้ที�หลกัในการบริหารจดัการทรัพยากร และบริการสารสนเทศตามนโยบาย
เป้าหมายและโครงสร้างขององคก์ร โดยมีคณะกรรมการกาํหนดนโยบายในการพฒันาและประเมิณผล
การดาํเนินงาน มีผูบ้ริหารหอ้งสมุดและบุคลากรหอ้งสมุดทาํหนา้ที�ตามภาระงานหอ้งสมุด คณะกรรมการ
บริหารหอ้งสมุดประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ผูป้ฎิบติังาน และผูรั้บบริการหอ้งสมุดหรือชุมชน เพื�อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการที�ดี โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูใ้หบ้ริการและ
ผูรั้บบริการ 
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ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย                                                                             
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 

เรื�องมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549 

มาตรฐานหอ้งสมุด พ.ศ.2549 จดัทาํขึ�นเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาเพื�อพฒันา
สงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ 
ที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที�2) พ.ศ.2545 เพื�อการตอบสนองการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลย ีความตอ้งการของบุคคลและสงัคม เพื�อส่งเสริมคุณภาพและพฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเกณฑแ์ละแนวทางการบริหารจดัการหอ้งสมุดสู่มาตราฐานสากล สมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี จึงกาํหนด
มาตรฐานหอ้งสมุดไวด้งันี�  

ขอ้ 1 ประกาศนี� เรียกวา่ "ประกาศสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี เรื�อง มาตรฐานหอ้งสมุด พ.ศ.2549 

ขอ้ 2 ใหใ้ชป้ระกาศนี�  ถดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ในประกาศนี�  
ห้องสมุด หมายถึง แหล่งการเรียนรู้ทั�งภาครัฐและเอกชน ที�จดัตั�งเพื�อเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

ใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ อาจมีชื�อเรียกวา่ หอสมุด หอ้งสมุด สาํนกัหอสมุด สถาบนัวิทยบริการ 
ศูนยบ์รรณสาร ศูนยส์ารสนเทศ สาํนกัวิทยบริการ หรือชื�ออื�นใดที�มีภารกิิจในทาํนองเดียวกนั 

บุคลากร หมายถึง บุคคลที�ปฎิบติังานในหอ้งสมุด มีหนา้ที�แตกต่างกนัตามภาระงาน มีจุดมุ่ง 
หมายในการปฎิบติังาน เพื�อจดัเกบ็ รวบรวม ดาํเนินงานดา้นเทคนิคและบริการสารสนเทศ บุคลากรที�
จาํเป็นประกอบดว้ย ผูบ้ริหารหอ้งสมุด ผูป้ฎิบติังานในระดบัวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ 
สารสนเทศศาสตร์ หรือชื�ออื�นใดดา้นหอ้งสมุด และผูอื้�นใดที�มีพื�นฐานความรู้ทางวิชาการดา้นอื�นที�จาํเป็น 
สาํหรับการปฎิบติังานในหอ้งสมุด 

ผู้รับบริการ หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที�หอ้งสมุดตอ้งใหบ้ริการ 
ขอ้ 4 กาํหนดมาตราฐานหอ้งสมุด พ.ศ.2549 ดงัต่อไปนี�  

หมวด 1 
วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 

วสัิยทศัน์ 
หอ้งสมุดเป็นพลงัขบัเคลื�อนสงัคม ไปสู่สงัคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ 
พนัธกจิ 
1.  พฒันาหอ้งสมุดใหเ้ป็นแหล่งความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.  พฒันาบุคลากรหอ้งสมุดใหมี้ศกัยภาพ และสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพ 
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3.  พฒันาทรัพยากรสารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ และความตอ้งการของสงัคม 
4.  พฒันาบริการสารสนเทศใหมี้คุณภาพ และส่งเสริมทกัษะการเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศของ   
     ผูรั้บบริการ 
5.  พฒันาการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป้าหมาย 
1.  เพื�อใหมี้บริการหอ้งสมุดอยา่งทั�วถึงและผูรั้บบริการพึงพอใจ 
2.  เพื�อใหมี้บุคลากรที�มีศกัยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพที�เหมาะสมตาม   
     อตัราส่วนที�สอดคลอ้งกบัลกัษณะและปริมาณงาน 
3.  เพื�อใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ สอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษา เพื�อ 
    สร้างสงัคมแห่งความรู้และการเรียนรู้ 
4.  เพื�อใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา 
    ตนและสงัคม 
5.  เพื�อใหมี้การจดัการทรัพยากรดา้นอาคาร สถานที� และสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆแก่ 
     ผูรั้บบริการ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยุทธศาสตร์ 
1.  จดักิจกรรม บรืการและส่งเสริมการอ่านอยา่งเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐ 
2.  เสนอใหมี้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการสร้าง สนบัสนุนและพฒันาหอ้งสมุด 
3.  กาํหนดมาตราฐานหอ้งสมุดทั�งมาตราฐานกลาง มาตราฐานหอ้งสมุดแต่ละประเภทมาตราฐาน 
     งานเทคนิค และทางเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 
4.  พฒันาศกัยภาพและสมรรถภาพของบุคลากรหอ้งสมุดอยา่งติ่อเนื�อง 
5.  พฒันาเครือข่ายและความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด 
6.  ส่งเสริมใหมี้การประกนัคุณภาพหอ้งสมุด 
7.  สร้างและส่งเสริมกลไกการตลาด การสื�อสาร และการประชาสมัพนัธ์หอ้งสมุด 

หมวด 2  
การบริหาร 

หอ้งสมุดมีหนา้ที�หลกัในการบริหารจดัการทรัพยากร และบริการสารสนเทศตามนโยบาย
เป้าหมายและโครงสร้างขององคก์ร โดยมีคณะกรรมการกาํหนดนโยบายในการพฒันาและประเมิณผล
การดาํเนินงาน มีผูบ้ริหารหอ้งสมุดและบุคลากรหอ้งสมุดทาํหนา้ที�ตามภาระงานหอ้งสมุด คณะกรรมการ
บริหารหอ้งสมุดประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ผูป้ฎิบติังาน และผูรั้บบริการหอ้งสมุดหรือชุมชน เพื�อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการที�ดี โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูใ้หบ้ริการและ
ผูรั้บบริการ 
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หมวด 3  
งบประมาณ 

หอ้งสมุดควรไดรั้บงบประมาณจากองคก์รเจา้สงักดัอยา่งพอเพียง และจดัหารายไดอื้�นให้
สามารถดาํเนินงานตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ งบประมาณของหอ้งสมุดควรแยกเป็นอิสระจาก
งบประมาณส่วนรวมของพระองค ์รายไดที้�ไดจ้ากกิจกรรมและบริการของหอ้งสมุดควรสงวนไวเ้ป็น
ค่าใชจ่้าย เพื�อการพฒันาหอ้งสมุดนอกเหนือจากงบประมาณที�ไดรั้บจากเจา้สงักดั 

หมวด 4 
บุคลากร 

หอ้งสมุดควรมีบุคลากรที�มีวฒิุ คุณสมบติั และอตัรากาํลงัตามความจาํเป็น สอดคลอ้งกบันโยบาย
เป้าหมายขององคก์ร การพิจารณาจาํนวนและคุณสมบติัของบุคลากร ตอ้งคาํนึงถึงจาํนวนผูรั้บบริการ 
ทรัพยากร เทคโนโลย ีและบริการสารสนเทศของหอ้งสมุด การกาํหนดคุณวฒิุ คุณสมบติั หนา้ที�ความ
รับผดิชอบและจาํนวนบุคลากร ใหเ้ป็นไปตามประกาศมาตราฐานของหอ้งสมุดแต่ละประเภท ควร
พิจารณาใหมี้ตาํแหน่งบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร เพื�อพฒันาระบบงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมุด และกาํหนดใหมี้การพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง ทนัต่อ
ความกา้วหนา้ทางวิชาการและเทคโนโลย ี

หมวด 5 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

หอ้งสมุดควรกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจดัหา เพื�อเพิ�มจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศ
อยา่งมีระบบและต่อเนื�อง สอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายขององคก์รภายใตบ้ริบทของชุมชนและ
สงัคม หอ้งสมุดตอ้งจดัหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบทั�งสื�อสิ�งพิมพ ์สื�อโสต
ทศัน์ และสื�อโสตอิเลกทรอนิกส์ ใหค้รอบคลุมและทนัต่อความกา้วหนา้ทางวิชาการและเทคโนโลย ีและ
มีการจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ เพื�อใหผู้รั้บบริการสามารถสืบคน้และเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 

หมวด 6 
อาคาร สถานที�และครุภัณฑ์ 

อาคาร สถานที�หอ้งสมุดควรตั�งอยูบ่ริเวณศูนยก์ลางชุมชน มีการออกแบบอยา่งเหมาะสมตาม
มาตราฐานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม บุคลากรหอ้งสมุดมีส่วนร่วมในการออกแบบ โดยคาํนึงถึง
ความตอ้งการของผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการทุกกลุ่มเป้าหมายและการขยายพื�นที�ในอนาคต ควรมีพื�นที�
ปฎิบติัการและพื�นที�บริการดา้นเทคโนโลย ีหอ้งเกบ็วสัดุอุปกรณ์ หอ้งนํ�าและอื�นๆตามความเหมาะสม 
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ครุภณัฑห์อ้งสมุดควรไดม้าตราฐานและเพยีงพอสาํหรับการปฎิบติังานและการจดัเกบ็ทรัพยากร
สารสนเทศ มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื�น การระบายอากาศ แสงสวา่ง เสียง ระบบป้องกนัสาธารณะ
ภยัอยา่งเหมาะสมและไดม้าตราฐาน เพื�อป้องกนัและบาํรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศมิใหเ้กิดชาํรุด
เสียหายก่อนเวลาอนัสมควร 

หมวด 7 
การบริการ 

หอ้งสมุดควรมีบริการพื�นฐาน และบริการอื�นๆ ตามความเหมาะสม ในรูปแบบที�หลากหลาย มี
ระเบียบการใหบ้ริการเพื�อใหผู้น้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการบริการอยา่งเสมอภาค สามารถ
เขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็วตามความตอ้งการ โดยใชเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมยั มีการนาํกล
ยทุธ์การตลาดและการประชาสมัพนัธ์มาใชใ้นการจดับริการและกิจกรรมหอ้งสมุดเชิงรุก 

หมวด 8  
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

หอ้งสมุดควรสร้างพนัธมิตร และเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดและการเรียนรุ้อื�น เพื�อ
สนบัสนุนแห่งความรู้และการเรียนรู้ และการใชท้รัพยากรสารสนเทศร่วมกนั 

หมวด 9  
การประเมิณคุณภาพห้องสมุด 

หอ้งสมุดควรมีระบบประกนัคุณภาพและตวัชี�วดั เพื�อใชใ้นการประเมิณคุณภาพและพฒันา
ศกัยภาพในการบริหารจดัการหอ้งสมุด 

 

ประกาศ ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 

 

                                                  (ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต) 
                                                     นายกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
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หมวด 3  
งบประมาณ 

หอ้งสมุดควรไดรั้บงบประมาณจากองคก์รเจา้สงักดัอยา่งพอเพียง และจดัหารายไดอื้�นให้
สามารถดาํเนินงานตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ งบประมาณของหอ้งสมุดควรแยกเป็นอิสระจาก
งบประมาณส่วนรวมของพระองค ์รายไดที้�ไดจ้ากกิจกรรมและบริการของหอ้งสมุดควรสงวนไวเ้ป็น
ค่าใชจ่้าย เพื�อการพฒันาหอ้งสมุดนอกเหนือจากงบประมาณที�ไดรั้บจากเจา้สงักดั 

หมวด 4 
บุคลากร 

หอ้งสมุดควรมีบุคลากรที�มีวฒิุ คุณสมบติั และอตัรากาํลงัตามความจาํเป็น สอดคลอ้งกบันโยบาย
เป้าหมายขององคก์ร การพิจารณาจาํนวนและคุณสมบติัของบุคลากร ตอ้งคาํนึงถึงจาํนวนผูรั้บบริการ 
ทรัพยากร เทคโนโลย ีและบริการสารสนเทศของหอ้งสมุด การกาํหนดคุณวฒิุ คุณสมบติั หนา้ที�ความ
รับผดิชอบและจาํนวนบุคลากร ใหเ้ป็นไปตามประกาศมาตราฐานของหอ้งสมุดแต่ละประเภท ควร
พิจารณาใหมี้ตาํแหน่งบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร เพื�อพฒันาระบบงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมุด และกาํหนดใหมี้การพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื�อง ทนัต่อ
ความกา้วหนา้ทางวิชาการและเทคโนโลย ี

หมวด 5 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

หอ้งสมุดควรกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจดัหา เพื�อเพิ�มจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศ
อยา่งมีระบบและต่อเนื�อง สอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายขององคก์รภายใตบ้ริบทของชุมชนและ
สงัคม หอ้งสมุดตอ้งจดัหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบทั�งสื�อสิ�งพิมพ ์สื�อโสต
ทศัน์ และสื�อโสตอิเลกทรอนิกส์ ใหค้รอบคลุมและทนัต่อความกา้วหนา้ทางวิชาการและเทคโนโลย ีและ
มีการจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบ เพื�อใหผู้รั้บบริการสามารถสืบคน้และเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 

หมวด 6 
อาคาร สถานที�และครุภัณฑ์ 

อาคาร สถานที�หอ้งสมุดควรตั�งอยูบ่ริเวณศูนยก์ลางชุมชน มีการออกแบบอยา่งเหมาะสมตาม
มาตราฐานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม บุคลากรหอ้งสมุดมีส่วนร่วมในการออกแบบ โดยคาํนึงถึง
ความตอ้งการของผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการทุกกลุ่มเป้าหมายและการขยายพื�นที�ในอนาคต ควรมีพื�นที�
ปฎิบติัการและพื�นที�บริการดา้นเทคโนโลย ีหอ้งเกบ็วสัดุอุปกรณ์ หอ้งนํ�าและอื�นๆตามความเหมาะสม 
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ครุภณัฑห์อ้งสมุดควรไดม้าตราฐานและเพยีงพอสาํหรับการปฎิบติังานและการจดัเกบ็ทรัพยากร
สารสนเทศ มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื�น การระบายอากาศ แสงสวา่ง เสียง ระบบป้องกนัสาธารณะ
ภยัอยา่งเหมาะสมและไดม้าตราฐาน เพื�อป้องกนัและบาํรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศมิใหเ้กิดชาํรุด
เสียหายก่อนเวลาอนัสมควร 

หมวด 7 
การบริการ 

หอ้งสมุดควรมีบริการพื�นฐาน และบริการอื�นๆ ตามความเหมาะสม ในรูปแบบที�หลากหลาย มี
ระเบียบการใหบ้ริการเพื�อใหผู้น้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการบริการอยา่งเสมอภาค สามารถ
เขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็วตามความตอ้งการ โดยใชเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมยั มีการนาํกล
ยทุธ์การตลาดและการประชาสมัพนัธ์มาใชใ้นการจดับริการและกิจกรรมหอ้งสมุดเชิงรุก 

หมวด 8  
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

หอ้งสมุดควรสร้างพนัธมิตร และเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดและการเรียนรุ้อื�น เพื�อ
สนบัสนุนแห่งความรู้และการเรียนรู้ และการใชท้รัพยากรสารสนเทศร่วมกนั 

หมวด 9  
การประเมิณคุณภาพห้องสมุด 

หอ้งสมุดควรมีระบบประกนัคุณภาพและตวัชี�วดั เพื�อใชใ้นการประเมิณคุณภาพและพฒันา
ศกัยภาพในการบริหารจดัการหอ้งสมุด 

 

ประกาศ ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 

 

                                                  (ศาสตราจารยพ์ิเศษ คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต) 
                                                     นายกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
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ประกาศ 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย                                                                                    

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรํตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี                                                        
เรื�อง  มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553 

 ตามที� ได้มีประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เรื�อง มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2544  และสมาชิกของสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ซึ� งเป็นผูป้ฏิบติังานห้องสมุดเฉพาะประเภทต่าง ๆ ไดน้าํไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานเพื�อยกระดบัการดาํเนินงานให้มีมาตรฐาน นั�น  เนื�องจากปัจจุบนัไดมี้การมุ่งเนน้การ
พฒันาองคก์รเพื�อเขา้สู่ระบบมาตรฐานสากล  คณะกรรมการบริหารชมรมหอ้งสมุดเฉพาะ จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ.ศ.  2544 ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาดงักล่าว และใหเ้ป็นไป
ตามการเปลี�ยนแปลงของห้องสมุดยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสนองตามประกาศพระราชบญัญติั
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ประกาศพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   และ
แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 10   รวมทั�งสอดคลอ้งกบัประกาศสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ  เรื�องมาตรฐานหอ้งสมุด พ.ศ. 2549   จึงไดจ้ดัทาํมาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ. ศ. 2552  
ฉบบันี� ขึ�น  ซึ� งไดผ้่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการมาตรฐานห้องสมุด และ
คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุารี แลว้ 

ขอ้ 1  ประกาศนี�  เรียกวา่  “ประกาศสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  เรื�อง มาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553” 
            ขอ้  2 ใหย้กเลิก “ประกาศสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  เรื�อง มาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2544”  และใหใ้ชป้ระกาศนี�
นบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศต่อไป 
  ขอ้  3  ในประกาศนี�  
 หอ้งสมุดเฉพาะ หมายถึง หอ้งสมุด ศูนยเ์อกสาร ศูนยบ์รรณสาร หรือเรียกชื�ออื�นที�ใหบ้ริการ
ทรัพยากรสารสนเทศในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ�ง หอ้งสมุดเฉพาะแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้
ดงัต่อไปนี�  

o หอ้งสมุดในหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอิสระ คือ หอ้งสมุดกระทรวง กรม กอง  
o หอ้งสมุดรัฐวสิาหกิจ และ หอ้งสมุดเอกชน  
o หอ้งสมุดสมาคม  ชมรมวิชาชีพ และหอ้งสมุดมูลนิธิ 
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o หอ้งสมุดธนาคารและสถาบนัการเงิน 
o หอ้งสมุดสถาบนัวิจยั  
o หอ้งสมุดคณะในมหาวิทยาลยั 
o หอ้งสมุดองคก์รระหวา่งประเทศ และ สถาบนันานาชาติ  
o หอ้งสมุดเฉพาะอื�นๆ เช่น หอ้งสมุดโรงเรียนคนตาบอด เป็นตน้ 

           ขอ้  4  กาํหนดมาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ.ศ.2553   ดงันี�  

หมวดที� 1                                                                                                       
วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 

วสัิยทศัน์  
              หอ้งสมุดเฉพาะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นหน่วยส่งเสริมการจดัการความรู้ขององคก์ร 
และเป็นพลงัขบัเคลื�อนการเรียนรู้ขององคก์รและสงัคม  เพื�อพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชา 

พนัธกจิ   
๑. เป็นแหล่งพฒันาความรู้ และทกัษะของบุคลากรเพื�อการปฏิบติังานในองคก์ร 
๒. ประสานความร่วมมือระหวา่งบุคลากรในวชิาชีพ  และแหล่งสารสนเทศ เพื�อการจดัการ

ความรู้ร่วมกนั 
๓. สร้างเครือข่ายระหวา่งองคก์รในวิชาชีพ 

วตัถุประสงค์ 
หอ้งสมุดเฉพาะมีวตัถุประสงคเ์พื�อเป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะดา้น/สาขาวิชา  และเป็นหน่วยงาน

ดาํเนินการดา้นเทคนิคและบริการสารสนเทศในสาขาวชิาเฉพาะแก่องคก์รที�สงักดั ชุมชน และสงัคม 

เป้าหมาย 
หอ้งสมุดเฉพาะมีเป้าหมายเป็นแหล่งสะสมทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะดา้น/สาขาวิชา   
ดาํเนินการดา้นเทคนิคและใหบ้ริการสารสนเทศสาขาวิชาเฉพาะแก่องคก์รตน้สงักดั  ตลอดจน

เป็นแหล่งเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะนั�นแก่ชุมชนและสงัคม 
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ประกาศ 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย                                                                                    

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรํตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี                                                        
เรื�อง  มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553 

 ตามที� ได้มีประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เรื�อง มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2544  และสมาชิกของสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ซึ� งเป็นผูป้ฏิบติังานห้องสมุดเฉพาะประเภทต่าง ๆ ไดน้าํไปใชเ้ป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานเพื�อยกระดบัการดาํเนินงานให้มีมาตรฐาน นั�น  เนื�องจากปัจจุบนัไดมี้การมุ่งเนน้การ
พฒันาองคก์รเพื�อเขา้สู่ระบบมาตรฐานสากล  คณะกรรมการบริหารชมรมหอ้งสมุดเฉพาะ จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงแกไ้ขมาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ.ศ.  2544 ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาดงักล่าว และใหเ้ป็นไป
ตามการเปลี�ยนแปลงของห้องสมุดยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสนองตามประกาศพระราชบญัญติั
ขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ประกาศพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   และ
แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 10   รวมทั�งสอดคลอ้งกบัประกาศสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ  เรื�องมาตรฐานหอ้งสมุด พ.ศ. 2549   จึงไดจ้ดัทาํมาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ. ศ. 2552  
ฉบบันี� ขึ�น  ซึ� งไดผ้่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการมาตรฐานห้องสมุด และ
คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุารี แลว้ 

ขอ้ 1  ประกาศนี�  เรียกวา่  “ประกาศสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  เรื�อง มาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553” 
            ขอ้  2 ใหย้กเลิก “ประกาศสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  เรื�อง มาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2544”  และใหใ้ชป้ระกาศนี�
นบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศต่อไป 
  ขอ้  3  ในประกาศนี�  
 หอ้งสมุดเฉพาะ หมายถึง หอ้งสมุด ศูนยเ์อกสาร ศูนยบ์รรณสาร หรือเรียกชื�ออื�นที�ใหบ้ริการ
ทรัพยากรสารสนเทศในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ�ง หอ้งสมุดเฉพาะแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้
ดงัต่อไปนี�  

o หอ้งสมุดในหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอิสระ คือ หอ้งสมุดกระทรวง กรม กอง  
o หอ้งสมุดรัฐวสิาหกิจ และ หอ้งสมุดเอกชน  
o หอ้งสมุดสมาคม  ชมรมวิชาชีพ และหอ้งสมุดมูลนิธิ 
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o หอ้งสมุดธนาคารและสถาบนัการเงิน 
o หอ้งสมุดสถาบนัวิจยั  
o หอ้งสมุดคณะในมหาวิทยาลยั 
o หอ้งสมุดองคก์รระหวา่งประเทศ และ สถาบนันานาชาติ  
o หอ้งสมุดเฉพาะอื�นๆ เช่น หอ้งสมุดโรงเรียนคนตาบอด เป็นตน้ 

           ขอ้  4  กาํหนดมาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ.ศ.2553   ดงันี�  

หมวดที� 1                                                                                                       
วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 

วสัิยทศัน์  
              หอ้งสมุดเฉพาะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นหน่วยส่งเสริมการจดัการความรู้ขององคก์ร 
และเป็นพลงัขบัเคลื�อนการเรียนรู้ขององคก์รและสงัคม  เพื�อพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชา 

พนัธกจิ   
๑. เป็นแหล่งพฒันาความรู้ และทกัษะของบุคลากรเพื�อการปฏิบติังานในองคก์ร 
๒. ประสานความร่วมมือระหวา่งบุคลากรในวชิาชีพ  และแหล่งสารสนเทศ เพื�อการจดัการ

ความรู้ร่วมกนั 
๓. สร้างเครือข่ายระหวา่งองคก์รในวิชาชีพ 

วตัถุประสงค์ 
หอ้งสมุดเฉพาะมีวตัถุประสงคเ์พื�อเป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะดา้น/สาขาวิชา  และเป็นหน่วยงาน

ดาํเนินการดา้นเทคนิคและบริการสารสนเทศในสาขาวชิาเฉพาะแก่องคก์รที�สงักดั ชุมชน และสงัคม 

เป้าหมาย 
หอ้งสมุดเฉพาะมีเป้าหมายเป็นแหล่งสะสมทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะดา้น/สาขาวิชา   
ดาํเนินการดา้นเทคนิคและใหบ้ริการสารสนเทศสาขาวิชาเฉพาะแก่องคก์รตน้สงักดั  ตลอดจน

เป็นแหล่งเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะนั�นแก่ชุมชนและสงัคม 
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หมวดที� 2                                                                                                       
การบริหาร 

ตอนที� 1  โครงสร้างการบริหาร  
 เนื�องดว้ยหอ้งสมุดเฉพาะมีความหลากหลาย ทั�งในเชิงปริมาณของหอ้งสมุดและในสาขาวิชานั�น 
จึงควรมีโครงสร้างการบริหารดงันี�   
 2.1  หอ้งสมุดเฉพาะมีหนา้ที�โดยตรงในการใหบ้ริการทางวิชาการ เพื�อสนบัสนุนส่งเสริม 
การบริหาร การปฏิบติังาน การศึกษา การวจิยั และ การพฒันาใหแ้ก่บุคลากร และ องคก์รตน้สงักดั  
 2.2  หอ้งสมุดเฉพาะควรเป็นหน่วยงานเอกเทศ มีสายการบงัคบับญัชาขึ�นตรงกบัผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์ร เพื�อสะดวกในการบริหารงาน และ เป็นศูนยก์ลางที�ผูป้ฏิบติังานในองคก์รสามารถ 
ใชบ้ริการได ้ 
 2.3  หอ้งสมุดเฉพาะควรมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานทางวชิาการในองคก์รหรือในสงักดัเดียวกนั 
เช่น หอ้งสมุดของกรมควรมีฐานะเป็นกองหรือสาํนกั หรือ เรียกชื�ออยา่งอื�นที�เทียบเท่า หอ้งสมุดกอง 
ควรมีฐานะเป็นกลุ่มงานหรือหน่วยงานที�เทียบเท่า  เป็นตน้ 
 2.4  องคก์รตน้สงักดัควรแต่งตั�งคณะกรรมการหอ้งสมุดทาํหนา้ที�กาํหนดนโยบายและแผนการ
ดาํเนินงานห้องสมุดรวมทั�งการพิจารณาติดต่อแหล่งทุนสนับสนุนกิจการห้องสมุด คณะกรรมการ
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ ผูบ้ริหารและหวัหนา้หน่วยงานทางวิชาการในองคก์รร่วมเป็นกรรมการโดยมี
หวัหนา้หอ้งสมุดเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื�อทาํหนา้ที�ร่วมกาํหนดนโยบายในการดาํเนินงานหอ้งสมุด 

ตอนที� 2  
หน้าที�ความรับผดิชอบ  

หอ้งสมุดเฉพาะมีหนา้ที�จดัหา  จดัเกบ็ รวบรวม  และพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ที�หน่วยงาน 
ตน้สงักดัเป็นผูจ้ดัทาํ  สารสนเทศ ไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร รายงานวจิยั รายงานการประชุมทางวิชาการ 
เอกสาร  สิ�งพิมพ ์ วสัดุย่อส่วน  ตน้ฉบบั  ตวัเขียน โสตทศันวสัดุ  ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส์ ทั�งในสาขาวชิาเฉพาะและในสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้ง  

หอ้งสมุดเฉพาะจึงเป็นแหล่งใหบ้ริการความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที�ตอ้งมีบรรณารักษ ์หรือนกัเอก
สารสนเทศ หรือนกัวิชาการที�มีความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะเพื�อให้บริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตรงกบั
ความตอ้งการของผูใ้ช ้และห้องสมุดเฉพาะควรจดัทาํรายงานสรุปภารกิจและกิจกรรมประจาํปีเสนอต่อ
องคก์รตน้สงักดั และเผยแพร่ต่อสมาชิกและผูใ้ชบ้ริการ  

หมวดที� 3                                                                                                       
งบประมาณ 

  หอ้งสมุดเฉพาะควรไดรั้บการจดัสรรงบประมาณสาํหรับการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  
สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และงบประมาณดาํเนินการอยา่งเพียงพอเป็นประจาํทุกปีจากองคก์รตน้สงักดั  และ
หอ้งสมุดควรพยายามจดัหากองทุนสนบัสนุนพฒันาหอ้งสมุดจากแหล่งทุนอื�นตามความเหมาะสม  
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หมวดที� 4                                                                                                       
บุคลากร 

หอ้งสมุดเฉพาะควรมีบุคลากรวิชาชีพ   และบุคลากรสายสนบัสนุนการดาํเนินงาน  ไดแ้ก่  
  4.1  หอ้งสมุดเฉพาะควรมีตาํแหน่งบรรณารักษว์ิชาชีพ อยา่งนอ้ย 1 อตัรา  และ/หรือนกัเอก
สารสนเทศ หรือนกัวิชาการ อยา่งนอ้ย 1 อตัรา และตาํแหน่งเจา้หนา้ที�หอ้งสมุดหรือเจา้หนา้ที�อื�น ๆ  
ตามความจาํเป็น 
  4.2  บุคลากรหอ้งสมุดเฉพาะควรมีคุณวฒิุดงันี�   

     4.2.1 บรรณารักษต์อ้งมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ในสาขา             
                     บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

      4.2.2 นกัเอกสารสนเทศและนกัวิชาการตอ้งมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 
               ในสาขาวิชาเฉพาะ  

     4.2.3  เจา้หนา้ที�หอ้งสมุดหรือเจา้หนา้ที�อื�น ๆ ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบ 
   ไดไ้ม่ตํ�ากวา่นี� ในสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้ง  

       4.3  บุคลากรหอ้งสมุดเฉพาะสมควรไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้พิ�มพนูความสามารถทางวิชาชีพ 
โดยใหเ้ขา้ร่วมการสมัมนาทางวิชาการ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ หรือเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสต ร์ ทั�งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  เพื�อให้มีความรู้ความสามารถทนัต่อ
ความกา้วหนา้โดยเฉพาะทางวิชาการสารสนเทศ 
 4.4  บุคลากรหอ้งสมุดเฉพาะควรไดรั้บโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานและกิจกรรมทาง
วิชาการขององคก์รตน้สงักดัอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อเรียนรู้ภารกิจของหน่วยงาน  และนาํมาประยกุตใ์ชก้บั 
การปฏิบติังานในหอ้งสมุด  
 4.5  การเพิ�มอตัราบุคลากรควรพิจารณาใหเ้ป็นอตัราส่วนที�เหมาะสมกบับริการหรือภารกิจพิเศษ
ที�เพิ�มขึ�นตามการมอบหมายขององคก์รตน้สงักดั  

หมวดที� 5                                                                                                       
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 5.1 ห้องสมุดเฉพาะตอ้งจดัหา จดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ รวบรวมและ/หรือ
พฒันาฐานขอ้มูลเฉพาะสาขาวิชาที�เป็นประโยชน์และทนัต่อความกา้วหนา้ทางวิทยาการให้เพียงพอกบั
ผูใ้ชบ้ริการ เพื�อการศึกษาคน้ควา้สาขาวิชาเฉพาะ และสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้งใหค้รบถว้น และตรงตามความ
ตอ้งการของหน่วยงาน  
              ห้องสมุดเฉพาะควรมีเกณฑ์การเพิ�มทรัพยากรห้องสมุดให้เหมาะสม  โดยควรมีทรัพยากร
สารสนเทศในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้ง รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของทรัพยากร
สารสนเทศทั�งหมดที�มีอยู ่ ในประเภทต่าง ๆ  ดงันี�  
   - หนงัสือวิชาการและหนงัสืออา้งอิง  รายงานการวจิยั และรายงานการประชุมทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้ง 
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หมวดที� 2                                                                                                       
การบริหาร 

ตอนที� 1  โครงสร้างการบริหาร  
 เนื�องดว้ยหอ้งสมุดเฉพาะมีความหลากหลาย ทั�งในเชิงปริมาณของหอ้งสมุดและในสาขาวิชานั�น 
จึงควรมีโครงสร้างการบริหารดงันี�   
 2.1  หอ้งสมุดเฉพาะมีหนา้ที�โดยตรงในการใหบ้ริการทางวิชาการ เพื�อสนบัสนุนส่งเสริม 
การบริหาร การปฏิบติังาน การศึกษา การวจิยั และ การพฒันาใหแ้ก่บุคลากร และ องคก์รตน้สงักดั  
 2.2  หอ้งสมุดเฉพาะควรเป็นหน่วยงานเอกเทศ มีสายการบงัคบับญัชาขึ�นตรงกบัผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์ร เพื�อสะดวกในการบริหารงาน และ เป็นศูนยก์ลางที�ผูป้ฏิบติังานในองคก์รสามารถ 
ใชบ้ริการได ้ 
 2.3  หอ้งสมุดเฉพาะควรมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานทางวชิาการในองคก์รหรือในสงักดัเดียวกนั 
เช่น หอ้งสมุดของกรมควรมีฐานะเป็นกองหรือสาํนกั หรือ เรียกชื�ออยา่งอื�นที�เทียบเท่า หอ้งสมุดกอง 
ควรมีฐานะเป็นกลุ่มงานหรือหน่วยงานที�เทียบเท่า  เป็นตน้ 
 2.4  องคก์รตน้สงักดัควรแต่งตั�งคณะกรรมการหอ้งสมุดทาํหนา้ที�กาํหนดนโยบายและแผนการ
ดาํเนินงานห้องสมุดรวมทั�งการพิจารณาติดต่อแหล่งทุนสนับสนุนกิจการห้องสมุด คณะกรรมการ
ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ ผูบ้ริหารและหวัหนา้หน่วยงานทางวิชาการในองคก์รร่วมเป็นกรรมการโดยมี
หวัหนา้หอ้งสมุดเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื�อทาํหนา้ที�ร่วมกาํหนดนโยบายในการดาํเนินงานหอ้งสมุด 

ตอนที� 2  
หน้าที�ความรับผดิชอบ  

หอ้งสมุดเฉพาะมีหนา้ที�จดัหา  จดัเกบ็ รวบรวม  และพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ ที�หน่วยงาน 
ตน้สงักดัเป็นผูจ้ดัทาํ  สารสนเทศ ไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร รายงานวจิยั รายงานการประชุมทางวิชาการ 
เอกสาร  สิ�งพิมพ ์ วสัดุย่อส่วน  ตน้ฉบบั  ตวัเขียน โสตทศันวสัดุ  ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส์ ทั�งในสาขาวชิาเฉพาะและในสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้ง  

หอ้งสมุดเฉพาะจึงเป็นแหล่งใหบ้ริการความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที�ตอ้งมีบรรณารักษ ์หรือนกัเอก
สารสนเทศ หรือนกัวิชาการที�มีความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะเพื�อให้บริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตรงกบั
ความตอ้งการของผูใ้ช ้และห้องสมุดเฉพาะควรจดัทาํรายงานสรุปภารกิจและกิจกรรมประจาํปีเสนอต่อ
องคก์รตน้สงักดั และเผยแพร่ต่อสมาชิกและผูใ้ชบ้ริการ  

หมวดที� 3                                                                                                       
งบประมาณ 

  หอ้งสมุดเฉพาะควรไดรั้บการจดัสรรงบประมาณสาํหรับการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  
สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ และงบประมาณดาํเนินการอยา่งเพียงพอเป็นประจาํทุกปีจากองคก์รตน้สงักดั  และ
หอ้งสมุดควรพยายามจดัหากองทุนสนบัสนุนพฒันาหอ้งสมุดจากแหล่งทุนอื�นตามความเหมาะสม  
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หมวดที� 4                                                                                                       
บุคลากร 

หอ้งสมุดเฉพาะควรมีบุคลากรวิชาชีพ   และบุคลากรสายสนบัสนุนการดาํเนินงาน  ไดแ้ก่  
  4.1  หอ้งสมุดเฉพาะควรมีตาํแหน่งบรรณารักษว์ิชาชีพ อยา่งนอ้ย 1 อตัรา  และ/หรือนกัเอก
สารสนเทศ หรือนกัวิชาการ อยา่งนอ้ย 1 อตัรา และตาํแหน่งเจา้หนา้ที�หอ้งสมุดหรือเจา้หนา้ที�อื�น ๆ  
ตามความจาํเป็น 
  4.2  บุคลากรหอ้งสมุดเฉพาะควรมีคุณวฒิุดงันี�   

     4.2.1 บรรณารักษต์อ้งมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ในสาขา             
                     บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

      4.2.2 นกัเอกสารสนเทศและนกัวิชาการตอ้งมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 
               ในสาขาวิชาเฉพาะ  

     4.2.3  เจา้หนา้ที�หอ้งสมุดหรือเจา้หนา้ที�อื�น ๆ ตอ้งไดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบ 
   ไดไ้ม่ตํ�ากวา่นี� ในสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้ง  

       4.3  บุคลากรหอ้งสมุดเฉพาะสมควรไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้พิ�มพนูความสามารถทางวิชาชีพ 
โดยใหเ้ขา้ร่วมการสมัมนาทางวิชาการ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ หรือเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสต ร์ ทั�งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  เพื�อให้มีความรู้ความสามารถทนัต่อ
ความกา้วหนา้โดยเฉพาะทางวิชาการสารสนเทศ 
 4.4  บุคลากรหอ้งสมุดเฉพาะควรไดรั้บโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานและกิจกรรมทาง
วิชาการขององคก์รตน้สงักดัอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อเรียนรู้ภารกิจของหน่วยงาน  และนาํมาประยกุตใ์ชก้บั 
การปฏิบติังานในหอ้งสมุด  
 4.5  การเพิ�มอตัราบุคลากรควรพิจารณาใหเ้ป็นอตัราส่วนที�เหมาะสมกบับริการหรือภารกิจพิเศษ
ที�เพิ�มขึ�นตามการมอบหมายขององคก์รตน้สงักดั  

หมวดที� 5                                                                                                       
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 5.1 ห้องสมุดเฉพาะตอ้งจดัหา จดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ รวบรวมและ/หรือ
พฒันาฐานขอ้มูลเฉพาะสาขาวิชาที�เป็นประโยชน์และทนัต่อความกา้วหนา้ทางวิทยาการให้เพียงพอกบั
ผูใ้ชบ้ริการ เพื�อการศึกษาคน้ควา้สาขาวิชาเฉพาะ และสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้งใหค้รบถว้น และตรงตามความ
ตอ้งการของหน่วยงาน  
              ห้องสมุดเฉพาะควรมีเกณฑ์การเพิ�มทรัพยากรห้องสมุดให้เหมาะสม  โดยควรมีทรัพยากร
สารสนเทศในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้ง รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของทรัพยากร
สารสนเทศทั�งหมดที�มีอยู ่ ในประเภทต่าง ๆ  ดงันี�  
   - หนงัสือวิชาการและหนงัสืออา้งอิง  รายงานการวจิยั และรายงานการประชุมทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้ง 
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   - วารสาร และ สิ�งพิมพต่์อเนื�องในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้ง 
   - ฐานขอ้มูลเฉพาะสาขาวิชา  สื�อสารสนเทศอื�นๆ  และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ 
  5.2  หอ้งสมุดเฉพาะตอ้งจดัหาและจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศและสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ที�องคก์ร
หรือหน่วยงานตน้สงักดัจดัทาํขึ�นใหค้รบถว้น 
  5.3  หอ้งสมุดเฉพาะตอ้งบริหารจดัการทรัพยากรสารสนเทศตามขอ้ 5.1  และ 5.2  อยา่งมีระบบ
และมีประสิทธิภาพทนัต่อพฒันาการทางวชิาชีพ   
            5.4   หอ้งสมุดเฉพาะตอ้งใชห้ลกัเกณฑม์าตรฐานสากลในการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ 
การวิเคราะห์หมวดหมู่ การทาํรายการบรรณานุกรม การทาํดรรชนี สาระสงัเขป และงานเทคนิคอื�น ๆ 
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศช่วยในการปฏิบติังาน 

หมวดที� 6                                                                                                       
อาคารสถานที� และครุภัณฑ์ 

  6.1  หอ้งสมุดเฉพาะ ควรเป็นอาคารเอกเทศหรือเป็นส่วนหนึ�งของอาคาร ตั�งอยูใ่นพื�นที�ที�สะดวก
แก่การใหบ้ริการ  และตอ้งคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้ถึงของผูใ้ชบ้ริการที�เป็นผูด้อ้ยโอกาส 
            6.2  หอ้งสมุดเฉพาะ  ควรมีเนื�อที�เพยีงพอสาํหรับการจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศ  การบริการผูใ้ช ้
และการปฏิบติังานของบุคลากร  ดงันี�    
                      - พื�นที�จดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศ ควรมีเพียงพอสาํหรับจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศทั�งที�
เป็นสิ�งพิมพ ์ สื�ออิเลก็ทรอนิกส์  และโสตทศันวสัดุ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
         - พื�นที�สาํหรับบริการผูใ้ช ้  ควรมีเพียงพอสาํหรับ  การบริการการอ่าน   การบริการสื�อ
อิเลก็ทรอนิกส์และโสตทศันวสัดุ  การบริการสืบคน้ขอ้มูล  การบริการยมื-คืน  การบริการถ่ายสาํเนา
เอกสาร  เป็นตน้ 
       -   พื�นที�สาํหรับการปฏิบติังานของบุคลากร  ควรมีเพยีงพอสาํหรับ  การจดัวางโตะ๊-เกา้อี�
ทาํงานของเจา้หนา้ที�   การประชุม   การซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัเกบ็สมัภาระ  
เป็นตน้ 
    6.3   ห้องสมุดเฉพาะ ควรมีแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ ระบบเสียง ระบบควบคุมความชื�น 
ระบบรักษาความปลอดภยั และระบบป้องกนัสาธารณภยั ที�เหมาะสมและไดม้าตรฐาน  เพื�อความปลอดภยั
และสุขภาพอนามยัที�ดีของผูใ้ชบ้ริการและผูป้ฏิบติังาน  รวมทั�งเพื�ออนุรักษท์รัพยากรสารสนเทศให้ 
อยู่ในสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยั 
 6.4  หอ้งสมุดเฉพาะควรมีครุภณัฑที์�จาํเป็นในการปฏิบติังานและการบริการอยา่งเพยีงพอ  และ
จดัหาเพิ�มใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศ  ผูใ้ชบ้ริการ และบุคลากรที�เพิ�มขึ�น ครุภณัฑที์� 
ใชค้วรมีลกัษณะและขนาดมาตรฐานตามที�สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ กาํหนดไว ้
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หมวดที� 7                                                                                                       
การบริการ 

ห้องสมุดเฉพาะตอ้งมีบริการสารสนเทศที�จาํเป็น ไดแ้ก่ บริการสืบคน้สารสนเทศดว้ยสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ บริการข่าวสารทนัสมยั  บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล  บริการตอบคาํถาม 
และช่วยคน้ควา้ทางวิชาการ บริการรวบรวมบรรณานุกรม บริการแนะนาํแหล่งสารสนเทศ บริการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ และ บริการยมืคืนระหวา่งหอ้งสมุด ส่วนบริการอื�น ๆ เช่น การเผยแพร่สารสนเทศ 
ใหพ้ิจารณาจดัใหต้ามความเหมาะสมทนัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  

หมวดที� 8                                                                                                       
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

 หอ้งสมุดเฉพาะควรใหค้วามร่วมมือกนัระหวา่งหอ้งสมุดและหน่วยงานอื�น ๆ ในดา้นต่าง ๆ ที�จะ
ก่อประโยชนต่์อหน่วยงานทั�งภายในและภายนอกสงักดั ในการผลิตสื�อสารสนเทศตลอดจนใหบ้ริการใน
ระบบเครือข่ายเพื�อประโยชน์ในการแลกเปลี�ยนสารสนเทศ เพื�อใหคุ้ม้ค่าในเชิงเศรษฐกิจ  
       ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด   ควรครอบคลุมทั� งด้านการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  
การดาํเนินงานดา้นเทคนิค  และการบริการสารสนเทศ  เช่น  การจดัหาและใชท้รัพยากรสารสนเทศทั�งที�
เป็นสิ�งพิมพแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกนั การดาํเนินงานดา้นเทคนิคที�เป็นไปตามระบบมาตรฐาน การจดัทาํ
ดรรชนีวารสาร/ฐานขอ้มูลดรรชนีวารสาร   และบริการยมืและบริการสาํเนาเอกสารระหว่างหอ้งสมุด 
  ทั�งนี�  ความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด เป็นไดท้ั�งเครือข่ายระหวา่งหอ้งสมุดเฉพาะในสาขา 
วิชาเฉพาะเดียวกนั และกบัหอ้งสมุดประเภทอื�น ตลอดจนความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศ
ระดบัประเทศและต่างประเทศ 

หมวดที� 9                                                                                                       
การประเมินคุณภาพห้องสมุด 

 หอ้งสมุดเฉพาะพึงประเมินผลงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานสากล 
ที�เป็นที�ยอมรับ  หรือเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนดโดยแต่ละหน่วยงาน 

             ประกาศ ณ วนัที�    30  มกราคม  พ.ศ.  2553 
 
 

                                                                 
                             (ศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต) 

                                                                              นายกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
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   - วารสาร และ สิ�งพิมพต่์อเนื�องในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้ง 
   - ฐานขอ้มูลเฉพาะสาขาวิชา  สื�อสารสนเทศอื�นๆ  และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ 
  5.2  หอ้งสมุดเฉพาะตอ้งจดัหาและจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศและสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ที�องคก์ร
หรือหน่วยงานตน้สงักดัจดัทาํขึ�นใหค้รบถว้น 
  5.3  หอ้งสมุดเฉพาะตอ้งบริหารจดัการทรัพยากรสารสนเทศตามขอ้ 5.1  และ 5.2  อยา่งมีระบบ
และมีประสิทธิภาพทนัต่อพฒันาการทางวชิาชีพ   
            5.4   หอ้งสมุดเฉพาะตอ้งใชห้ลกัเกณฑม์าตรฐานสากลในการจดัการทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ 
การวิเคราะห์หมวดหมู่ การทาํรายการบรรณานุกรม การทาํดรรชนี สาระสงัเขป และงานเทคนิคอื�น ๆ 
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศช่วยในการปฏิบติังาน 

หมวดที� 6                                                                                                       
อาคารสถานที� และครุภัณฑ์ 

  6.1  หอ้งสมุดเฉพาะ ควรเป็นอาคารเอกเทศหรือเป็นส่วนหนึ�งของอาคาร ตั�งอยูใ่นพื�นที�ที�สะดวก
แก่การใหบ้ริการ  และตอ้งคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้ถึงของผูใ้ชบ้ริการที�เป็นผูด้อ้ยโอกาส 
            6.2  หอ้งสมุดเฉพาะ  ควรมีเนื�อที�เพยีงพอสาํหรับการจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศ  การบริการผูใ้ช ้
และการปฏิบติังานของบุคลากร  ดงันี�    
                      - พื�นที�จดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศ ควรมีเพียงพอสาํหรับจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศทั�งที�
เป็นสิ�งพิมพ ์ สื�ออิเลก็ทรอนิกส์  และโสตทศันวสัดุ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
         - พื�นที�สาํหรับบริการผูใ้ช ้  ควรมีเพียงพอสาํหรับ  การบริการการอ่าน   การบริการสื�อ
อิเลก็ทรอนิกส์และโสตทศันวสัดุ  การบริการสืบคน้ขอ้มูล  การบริการยมื-คืน  การบริการถ่ายสาํเนา
เอกสาร  เป็นตน้ 
       -   พื�นที�สาํหรับการปฏิบติังานของบุคลากร  ควรมีเพยีงพอสาํหรับ  การจดัวางโตะ๊-เกา้อี�
ทาํงานของเจา้หนา้ที�   การประชุม   การซ่อมแซมบาํรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัเกบ็สมัภาระ  
เป็นตน้ 
    6.3   ห้องสมุดเฉพาะ ควรมีแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ ระบบเสียง ระบบควบคุมความชื�น 
ระบบรักษาความปลอดภยั และระบบป้องกนัสาธารณภยั ที�เหมาะสมและไดม้าตรฐาน  เพื�อความปลอดภยั
และสุขภาพอนามยัที�ดีของผูใ้ชบ้ริการและผูป้ฏิบติังาน  รวมทั�งเพื�ออนุรักษท์รัพยากรสารสนเทศให้ 
อยู่ในสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยั 
 6.4  หอ้งสมุดเฉพาะควรมีครุภณัฑที์�จาํเป็นในการปฏิบติังานและการบริการอยา่งเพยีงพอ  และ
จดัหาเพิ�มใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนทรัพยากรสารสนเทศ  ผูใ้ชบ้ริการ และบุคลากรที�เพิ�มขึ�น ครุภณัฑที์� 
ใชค้วรมีลกัษณะและขนาดมาตรฐานตามที�สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ กาํหนดไว ้
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หมวดที� 7                                                                                                       
การบริการ 

ห้องสมุดเฉพาะตอ้งมีบริการสารสนเทศที�จาํเป็น ไดแ้ก่ บริการสืบคน้สารสนเทศดว้ยสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ บริการข่าวสารทนัสมยั  บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล  บริการตอบคาํถาม 
และช่วยคน้ควา้ทางวิชาการ บริการรวบรวมบรรณานุกรม บริการแนะนาํแหล่งสารสนเทศ บริการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ และ บริการยมืคืนระหวา่งหอ้งสมุด ส่วนบริการอื�น ๆ เช่น การเผยแพร่สารสนเทศ 
ใหพ้ิจารณาจดัใหต้ามความเหมาะสมทนัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  

หมวดที� 8                                                                                                       
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

 หอ้งสมุดเฉพาะควรใหค้วามร่วมมือกนัระหวา่งหอ้งสมุดและหน่วยงานอื�น ๆ ในดา้นต่าง ๆ ที�จะ
ก่อประโยชนต่์อหน่วยงานทั�งภายในและภายนอกสงักดั ในการผลิตสื�อสารสนเทศตลอดจนใหบ้ริการใน
ระบบเครือข่ายเพื�อประโยชน์ในการแลกเปลี�ยนสารสนเทศ เพื�อใหคุ้ม้ค่าในเชิงเศรษฐกิจ  
       ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด   ควรครอบคลุมทั� งด้านการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  
การดาํเนินงานดา้นเทคนิค  และการบริการสารสนเทศ  เช่น  การจดัหาและใชท้รัพยากรสารสนเทศทั�งที�
เป็นสิ�งพิมพแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์ร่วมกนั การดาํเนินงานดา้นเทคนิคที�เป็นไปตามระบบมาตรฐาน การจดัทาํ
ดรรชนีวารสาร/ฐานขอ้มูลดรรชนีวารสาร   และบริการยมืและบริการสาํเนาเอกสารระหว่างหอ้งสมุด 
  ทั�งนี�  ความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด เป็นไดท้ั�งเครือข่ายระหวา่งหอ้งสมุดเฉพาะในสาขา 
วิชาเฉพาะเดียวกนั และกบัหอ้งสมุดประเภทอื�น ตลอดจนความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศ
ระดบัประเทศและต่างประเทศ 

หมวดที� 9                                                                                                       
การประเมินคุณภาพห้องสมุด 

 หอ้งสมุดเฉพาะพึงประเมินผลงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานสากล 
ที�เป็นที�ยอมรับ  หรือเกณฑม์าตรฐานที�กาํหนดโดยแต่ละหน่วยงาน 

             ประกาศ ณ วนัที�    30  มกราคม  พ.ศ.  2553 
 
 

                                                                 
                             (ศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต) 

                                                                              นายกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
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ประกาศ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี                                                         

เรื�อง  มาตรฐานห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2550 
  

   การจดัการศึกษาตลอดชีวติและการสร้างสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมการเรียนรู้ เป็นหลกัการสาํคญั
ในการจดัการศึกษาของชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  ต่างมี
หลกัการจดัการศึกษาเพื�อพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งความรู้   ใหค้นไทยทั�งปวงไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนั 
ทางการศึกษา พฒันาคนไดอ้ยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต อนัเป็นเงื�อนไขสู่ระบบเศรษฐกิจฐาน   ความรู้ที�พึงประสงค ์
และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติมาตรา 25  ระบุว่า รัฐตอ้งส่งเสริมการดาํเนิน งานและการจดัตั� ง 
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอยา่งพอเพียง  และมีประสิทธิภาพ โดยรวมหอ้งสมุดประชาชนซึ�งเป็น 
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที�สาํคญัไวด้ว้ย การที�ห้องสมุดประชาชนจะมีบทบาทสาํคญัและมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัการในการจดัการศึกษาตามบท บญัญติัที�กาํหนด ตลอดจน 
ก้าวทันกระแสการเปลี�ยนแปลงของสังคมโลกที� มี เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพลังขับเคลื�อน  
ที�สาํคญั  ตลอดจนให้มีแนวทางและเกณฑก์ารบริหารจดัการและการดาํเนินงานหอ้งสมุดประชาชนใน 
ประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  โดยความร่วมมือของสาํนกังาน 
เลขาธิการสภาการศึกษา  จึงกาํหนดมาตรฐานหอ้งสมุดประชาชน ไวด้งันี�   
 ขอ้ 1  ประกาศนี�  เรียกวา่  “ประกาศสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  เรื�อง มาตรฐานหอ้งสมุดประชาชน พ.ศ. 2550” 
             ขอ้  2 ใหย้กเลิก“ประกาศสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  เรื�อง มาตรฐานหอ้งสมุดประชาชน พ.ศ.  2533” และใหใ้ชป้ระกาศนี�  
นบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศต่อไป 
           ขอ้  3  กาํหนดมาตรฐานหอ้งสมุดประชาชน พ.ศ.2550   ดงันี�  

หมวด  1    
ปรัชญา พนัธกจิ   และวตัถุประสงค์                                                                                  

1.1 ปรัชญา   
                   หอ้งสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ จดัใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ ขอ้มูล 
ข่าวสาร ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส  ผูอ้ยูใ่นเขตทุรกนัดารห่างไกล และชน
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กลุ่มนอ้ย  เป็นบริการพื�นฐานที�ไม่คิดมูลค่า โดยหลกัการการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ความเท่าเทียมและความ
ทั�วถึง ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  สิทธิเสรีภาพทางปัญญาและเสรีภาพในการอ่าน  เคารพสิทธิส่วน
บุคคล  ความหลากหลายทางวฒันธรรม และภาษา สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิ�น พฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้    

 1.2  พนัธกจิ 
                        หอ้งสมุดประชาชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนยข์อ้มูลข่าวสารและศูนยแ์นะแนวการศึกษา
และอาชีพของชุมชน เป็นหอ้งสมุดมีชีวิต  และสถาบนัทางสงัคมเพื�อการศึกษาและวฒันธรรม หอ้งสมุด
ประชาชนรับผดิชอบการดาํเนินการ  ส่งเสริม สนบัสนุนพนัธกิจต่อไปนี�    
                      ส่งเสริมการรู้หนงัสือ  และทกัษะการเรียนรู้ การเขา้ถึงและขยายโอกาสการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชน     
                    สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นผูรู้้สารสนเทศ   มีความใฝ่รู้    รักการอ่าน การเรียนรู้   รู้ทนั
โลก   มีทกัษะการแสวงหา  การเขา้ถึงและการใชส้ารสนเทศ แหล่งความรู้ และอินเทอร์เน็ต     
                    ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย   
                   ส่งเสริมและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาของทอ้งถิ�น 

1.3 วตัถุประสงค์ 
        หอ้งสมุดประชาชนมีวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั�งเพื�อบริการขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้   ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  การศึกษา คน้ควา้  ความบนัเทิง  พกัผ่อนหย่อนใจ  จรรโลงใจ   วฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

หมวด  2    
การบริหาร 

        การบริหารองคก์รเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาหอ้งสมุดประชาชนใหท้นับริบทของการ 
เปลี�ยนแปลง และความทา้ทายขององคก์ร  หอ้งสมุดประชาชนควรอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยงาน
ของรัฐ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หรือองคก์ารเอกชนซึ�งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย   
         2.1   รัฐตอ้งส่งเสริมการจดัตั�ง  การบริหารจดัการและการดาํเนินงานหอ้งสมุดประชาชนให้
ไดม้าตรฐาน      
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ประกาศ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี                                                         

เรื�อง  มาตรฐานห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2550 
  

   การจดัการศึกษาตลอดชีวติและการสร้างสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมการเรียนรู้ เป็นหลกัการสาํคญั
ในการจดัการศึกษาของชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  ต่างมี
หลกัการจดัการศึกษาเพื�อพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งความรู้   ใหค้นไทยทั�งปวงไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนั 
ทางการศึกษา พฒันาคนไดอ้ยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต อนัเป็นเงื�อนไขสู่ระบบเศรษฐกิจฐาน   ความรู้ที�พึงประสงค ์
และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติมาตรา 25  ระบุว่า รัฐตอ้งส่งเสริมการดาํเนิน งานและการจดัตั� ง 
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอยา่งพอเพียง  และมีประสิทธิภาพ โดยรวมหอ้งสมุดประชาชนซึ�งเป็น 
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที�สาํคญัไวด้ว้ย การที�ห้องสมุดประชาชนจะมีบทบาทสาํคญัและมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัการในการจดัการศึกษาตามบท บญัญติัที�กาํหนด ตลอดจน 
ก้าวทันกระแสการเปลี�ยนแปลงของสังคมโลกที� มี เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพลังขับเคลื�อน  
ที�สาํคญั  ตลอดจนให้มีแนวทางและเกณฑก์ารบริหารจดัการและการดาํเนินงานหอ้งสมุดประชาชนใน 
ประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  โดยความร่วมมือของสาํนกังาน 
เลขาธิการสภาการศึกษา  จึงกาํหนดมาตรฐานหอ้งสมุดประชาชน ไวด้งันี�   
 ขอ้ 1  ประกาศนี�  เรียกวา่  “ประกาศสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  เรื�อง มาตรฐานหอ้งสมุดประชาชน พ.ศ. 2550” 
             ขอ้  2 ใหย้กเลิก“ประกาศสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี  เรื�อง มาตรฐานหอ้งสมุดประชาชน พ.ศ.  2533” และใหใ้ชป้ระกาศนี�  
นบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศต่อไป 
           ขอ้  3  กาํหนดมาตรฐานหอ้งสมุดประชาชน พ.ศ.2550   ดงันี�  

หมวด  1    
ปรัชญา พนัธกจิ   และวตัถุประสงค์                                                                                  

1.1 ปรัชญา   
                   หอ้งสมุดประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ จดัใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ ขอ้มูล 
ข่าวสาร ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส  ผูอ้ยูใ่นเขตทุรกนัดารห่างไกล และชน
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กลุ่มนอ้ย  เป็นบริการพื�นฐานที�ไม่คิดมูลค่า โดยหลกัการการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ความเท่าเทียมและความ
ทั�วถึง ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  สิทธิเสรีภาพทางปัญญาและเสรีภาพในการอ่าน  เคารพสิทธิส่วน
บุคคล  ความหลากหลายทางวฒันธรรม และภาษา สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิ�น พฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้    

 1.2  พนัธกจิ 
                        หอ้งสมุดประชาชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนยข์อ้มูลข่าวสารและศูนยแ์นะแนวการศึกษา
และอาชีพของชุมชน เป็นหอ้งสมุดมีชีวิต  และสถาบนัทางสงัคมเพื�อการศึกษาและวฒันธรรม หอ้งสมุด
ประชาชนรับผดิชอบการดาํเนินการ  ส่งเสริม สนบัสนุนพนัธกิจต่อไปนี�    
                      ส่งเสริมการรู้หนงัสือ  และทกัษะการเรียนรู้ การเขา้ถึงและขยายโอกาสการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
และการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชน     
                    สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นผูรู้้สารสนเทศ   มีความใฝ่รู้    รักการอ่าน การเรียนรู้   รู้ทนั
โลก   มีทกัษะการแสวงหา  การเขา้ถึงและการใชส้ารสนเทศ แหล่งความรู้ และอินเทอร์เน็ต     
                    ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย   
                   ส่งเสริมและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาของทอ้งถิ�น 

1.3 วตัถุประสงค์ 
        หอ้งสมุดประชาชนมีวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัตั�งเพื�อบริการขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้   ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  การศึกษา คน้ควา้  ความบนัเทิง  พกัผ่อนหย่อนใจ  จรรโลงใจ   วฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

หมวด  2    
การบริหาร 

        การบริหารองคก์รเป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาหอ้งสมุดประชาชนใหท้นับริบทของการ 
เปลี�ยนแปลง และความทา้ทายขององคก์ร  หอ้งสมุดประชาชนควรอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยงาน
ของรัฐ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หรือองคก์ารเอกชนซึ�งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย   
         2.1   รัฐตอ้งส่งเสริมการจดัตั�ง  การบริหารจดัการและการดาํเนินงานหอ้งสมุดประชาชนให้
ไดม้าตรฐาน      
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                     2.2   หอ้งสมุดประชาชนควรกาํหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์นโยบาย การบริหารงาน   
เป้าประสงค ์   แผนยุทธศาสตร์และแผนดาํเนินงาน/โครงการที�สอดคลอ้งและสนับสนุนยุทธศาสตร์
การพฒันาของรัฐและของหน่วยงานเจา้สงักดั 
                    2.3   หอ้งสมุดประชาชนควรจดัใหมี้ระบบการบริหารงานเชิงกลยทุธ์และการจดัโครงสร้าง
องคก์รในเชิงบูรณาการ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื�นที� พนัธกิจ  ความตอ้งการของชุมชนและประชาชนใน
ทอ้งถิ�น   โดยยดึหลกัความคล่องตวัและยดืหยุน่   การมีส่วนร่วม  ประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล  คุณภาพ
การใหบ้ริการ และการพฒันาองคก์ร 
                   2.4  หอ้งสมุดประชาชนควรนาํระบบการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ� มาใช ้และปฏิบติัหนา้ที�
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี  
                   2.5  หอ้งสมุดประชาชนควรจดัใหมี้การบริหารความรู้ในองคก์ร  การพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการ  ระบบการประเมินผลและการประกนัคุณภาพ  และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื�อสารเป็นส่วนหนึ�งของการบริหารและดาํเนินงานหอ้งสมุดประชาชน 
       2.6  การบริหารงานหอ้งสมุดประชาชนควรเนน้การมีส่วนร่วมโดยจดัการบริหารงานในรูป
คณะกรรมการ  ประกอบดว้ยคณะกรรมการอาํนวยการและคณะกรรมการบริหารงาน 
                             2.6.1 คณะกรรมการอาํนวยการหอ้งสมุดประชาชน มีหนา้ที�กาํหนดนโยบายและ
ประเมินผล หอ้งสมุดประชาชน  มีจาํนวนรวมไม่เกิน 12 คน  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน
เจา้สงักดัซึ�งทาํหนา้ที�กาํกบัดูแลห้องสมุดประชาชนในทอ้งถิ�นที�ห้องสมุดประชาชนนั�น ๆ รับผิดชอบ
เป็นประธาน  ผูบ้ริหารผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ผูแ้ทนองค์กรเอกชนในทอ้งถิ�น  ผูแ้ทน
องค์กรชุมชน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นบรรณารักษศาสตร์   สารสนเทศศาสตร์และการศึกษา   ผูแ้ทน
ประชาชนในทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมหรือมีความสนใจในกิจการหอ้งสมุดประชาชนเป็นกรรมการและ
หวัหนา้หอ้งสมุดทาํหนา้ที�เป็นเลขานุการ  

2.6 .2  คณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดประชาชนมีอาํนาจหน้าที�กาํหนด  
 เป้าหมาย   แผนยทุธศาสตร์ และแผนดาํเนินงานประจาํปี  บริหารจดัการ  ดาํเนินงานและการประกนั 
คุณภาพหอ้งสมุดประชาชนมีจาํนวนรวมไม่เกิน 12 คนประกอบดว้ย หวัหนา้หอ้งสมุด   เป็นประธาน   
บรรณารักษ ์  ผูแ้ทนบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน  ผูท้รงคุณวฒิุและบุคคลอื�นตามความเหมาะสม  
เป็นกรรมการ 
                2.7  ผูบ้ริหารหอ้งสมุดประชาชนควรไดรั้บการแต่งตั�งจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ใหมี้
ส่วนร่วมหรืออยูใ่นเครือข่ายการบริหาร ดาํเนินงานและพฒันาทอ้งถิ�น 
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หมวด  3    
ความร่วมมือและเครือข่าย 

       ความร่วมมือและเครือข่ายควรเป็นกลยุทธ์การบริหารจดัการ และการดาํเนินงานของ
หอ้งสมุดประชาชน เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการและบทบาทของหอ้งสมุดประชาชนให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละความคาดหวงัของสงัคม   การใชท้รัพยากรร่วมกนัและ
คุณภาพการใหบ้ริการประชาชน   ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งประชาชนและองคก์รกบั
หอ้งสมุดประชาชน 
                    3.1  รัฐควรจดัใหมี้ความร่วมมือและเครือข่ายหอ้งสมุดประชาชนทั�วประเทศไม่วา่จะเป็น
หอ้งสมุดประชาชนสงักดัเดียวกนัหรือต่างสงักดั   

3.2 ห้องสมุดประชาชนควรมีความร่วมมือหรือดาํเนินการให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 
หอ้งสมุดประชาชนกบัหอ้งสมุดประเภทอื�น  แหล่งเรียนรู้อื�นหรือองคก์รอื�นโดยเฉพาะในทอ้งถิ�น     
                     3.3   หอ้งสมุดประชาชนควรเขา้ร่วมหรือดาํเนินการใหเ้กิดเครือข่ายการเรียนรู้  เครือข่ายทาง
วิชาการวิชาชีพ เครือข่ายบุคคล /ชุมชน  เครือข่ายภูมิปัญญาหรือเครือข่ายทอ้งถิ�นตามความพร้อมและ 
ลกัษณะเด่นของทอ้งถิ�น 
      3.4  หอ้งสมุดประชาชนควรมีควรมีความร่วมมือกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลและจดัรวมกลุ่ม
ประชาชนในทอ้งถิ�นหรือสมาชิก  ในรูปชมรมหรือโครงการเพื�อนหอ้งสมุดหรืออาสาสมคัร 

    3.5  รัฐควรจดัสรรงบประมาณเพื�อกิจกรรมความร่วมมือและเครือข่ายไวโ้ดยเฉพาะ  และ
ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารมาใชเ้พื�อเสริมสร้างศกัยภาพในการบริหาร
จดัการและดาํเนินงานความร่วมมือและเครือข่าย 
 

หมวด 4   
งบประมาณและการเงิน 

                 งบประมาณของหอ้งสมุดประชาชนควรมีแหล่งที�มาจากงบประมาณแผน่ดินเป็นหลกัและ 
ห้องสมุดประชาชนควรไดรั้บงบประมาณอย่างเพียงพอที�จะสามารถดาํเนินพนัธกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                4.1   รัฐควรจดัสรรงบประมาณใหห้อ้งสมุดประชาชนตามมาตรฐานที�กาํหนดอยา่งต่อเนื�อง 
สมํ�าเสมอและเพิ�มขึ�นทุกปี 
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                     2.2   หอ้งสมุดประชาชนควรกาํหนดวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์นโยบาย การบริหารงาน   
เป้าประสงค ์   แผนยุทธศาสตร์และแผนดาํเนินงาน/โครงการที�สอดคลอ้งและสนับสนุนยุทธศาสตร์
การพฒันาของรัฐและของหน่วยงานเจา้สงักดั 
                    2.3   หอ้งสมุดประชาชนควรจดัใหมี้ระบบการบริหารงานเชิงกลยทุธ์และการจดัโครงสร้าง
องคก์รในเชิงบูรณาการ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพื�นที� พนัธกิจ  ความตอ้งการของชุมชนและประชาชนใน
ทอ้งถิ�น   โดยยดึหลกัความคล่องตวัและยดืหยุน่   การมีส่วนร่วม  ประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล  คุณภาพ
การใหบ้ริการ และการพฒันาองคก์ร 
                   2.4  หอ้งสมุดประชาชนควรนาํระบบการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ� มาใช ้และปฏิบติัหนา้ที�
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี  
                   2.5  หอ้งสมุดประชาชนควรจดัใหมี้การบริหารความรู้ในองคก์ร  การพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการ  ระบบการประเมินผลและการประกนัคุณภาพ  และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื�อสารเป็นส่วนหนึ�งของการบริหารและดาํเนินงานหอ้งสมุดประชาชน 
       2.6  การบริหารงานหอ้งสมุดประชาชนควรเนน้การมีส่วนร่วมโดยจดัการบริหารงานในรูป
คณะกรรมการ  ประกอบดว้ยคณะกรรมการอาํนวยการและคณะกรรมการบริหารงาน 
                             2.6.1 คณะกรรมการอาํนวยการหอ้งสมุดประชาชน มีหนา้ที�กาํหนดนโยบายและ
ประเมินผล หอ้งสมุดประชาชน  มีจาํนวนรวมไม่เกิน 12 คน  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน
เจา้สงักดัซึ�งทาํหนา้ที�กาํกบัดูแลห้องสมุดประชาชนในทอ้งถิ�นที�ห้องสมุดประชาชนนั�น ๆ รับผิดชอบ
เป็นประธาน  ผูบ้ริหารผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ผูแ้ทนองค์กรเอกชนในทอ้งถิ�น  ผูแ้ทน
องค์กรชุมชน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นบรรณารักษศาสตร์   สารสนเทศศาสตร์และการศึกษา   ผูแ้ทน
ประชาชนในทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมหรือมีความสนใจในกิจการหอ้งสมุดประชาชนเป็นกรรมการและ
หวัหนา้หอ้งสมุดทาํหนา้ที�เป็นเลขานุการ  

2.6 .2  คณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดประชาชนมีอาํนาจหน้าที�กาํหนด  
 เป้าหมาย   แผนยทุธศาสตร์ และแผนดาํเนินงานประจาํปี  บริหารจดัการ  ดาํเนินงานและการประกนั 
คุณภาพหอ้งสมุดประชาชนมีจาํนวนรวมไม่เกิน 12 คนประกอบดว้ย หวัหนา้หอ้งสมุด   เป็นประธาน   
บรรณารักษ ์  ผูแ้ทนบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน  ผูท้รงคุณวฒิุและบุคคลอื�นตามความเหมาะสม  
เป็นกรรมการ 
                2.7  ผูบ้ริหารหอ้งสมุดประชาชนควรไดรั้บการแต่งตั�งจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ใหมี้
ส่วนร่วมหรืออยูใ่นเครือข่ายการบริหาร ดาํเนินงานและพฒันาทอ้งถิ�น 
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หมวด  3    
ความร่วมมือและเครือข่าย 

       ความร่วมมือและเครือข่ายควรเป็นกลยุทธ์การบริหารจดัการ และการดาํเนินงานของ
หอ้งสมุดประชาชน เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการและบทบาทของหอ้งสมุดประชาชนให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละความคาดหวงัของสงัคม   การใชท้รัพยากรร่วมกนัและ
คุณภาพการใหบ้ริการประชาชน   ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งประชาชนและองคก์รกบั
หอ้งสมุดประชาชน 
                    3.1  รัฐควรจดัใหมี้ความร่วมมือและเครือข่ายหอ้งสมุดประชาชนทั�วประเทศไม่วา่จะเป็น
หอ้งสมุดประชาชนสงักดัเดียวกนัหรือต่างสงักดั   

3.2 ห้องสมุดประชาชนควรมีความร่วมมือหรือดาํเนินการให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 
หอ้งสมุดประชาชนกบัหอ้งสมุดประเภทอื�น  แหล่งเรียนรู้อื�นหรือองคก์รอื�นโดยเฉพาะในทอ้งถิ�น     
                     3.3   หอ้งสมุดประชาชนควรเขา้ร่วมหรือดาํเนินการใหเ้กิดเครือข่ายการเรียนรู้  เครือข่ายทาง
วิชาการวิชาชีพ เครือข่ายบุคคล /ชุมชน  เครือข่ายภูมิปัญญาหรือเครือข่ายทอ้งถิ�นตามความพร้อมและ 
ลกัษณะเด่นของทอ้งถิ�น 
      3.4  หอ้งสมุดประชาชนควรมีควรมีความร่วมมือกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลและจดัรวมกลุ่ม
ประชาชนในทอ้งถิ�นหรือสมาชิก  ในรูปชมรมหรือโครงการเพื�อนหอ้งสมุดหรืออาสาสมคัร 

    3.5  รัฐควรจดัสรรงบประมาณเพื�อกิจกรรมความร่วมมือและเครือข่ายไวโ้ดยเฉพาะ  และ
ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารมาใชเ้พื�อเสริมสร้างศกัยภาพในการบริหาร
จดัการและดาํเนินงานความร่วมมือและเครือข่าย 
 

หมวด 4   
งบประมาณและการเงิน 

                 งบประมาณของหอ้งสมุดประชาชนควรมีแหล่งที�มาจากงบประมาณแผน่ดินเป็นหลกัและ 
ห้องสมุดประชาชนควรไดรั้บงบประมาณอย่างเพียงพอที�จะสามารถดาํเนินพนัธกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                4.1   รัฐควรจดัสรรงบประมาณใหห้อ้งสมุดประชาชนตามมาตรฐานที�กาํหนดอยา่งต่อเนื�อง 
สมํ�าเสมอและเพิ�มขึ�นทุกปี 

8786



89 
 

                4.2   หอ้งสมุดประชาชนควรแสวงหาและระดมทุนจากแหล่งทุนอื�นเพื�อสนบัสนุนการพฒันา
หอ้งสมุดประชาชน 
   4.3  รายไดข้องหอ้งสมุดจากแหล่งอื�น ๆ หรือในลกัษณะพิเศษอื�น ๆ  เช่น  การบริจาค การบาํรุง
หอ้งสมุดจากสมาชิก  การดาํเนินกิจกรรมของหอ้งสมุดประชาชน  ใหส้งวนไวเ้ป็นคา่ใชจ่้ายของหอ้งสมุด  
เพิ�มเติมจากงบประมาณที�หอ้งสมุดไดรั้บ 

หมวด  5    
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 หอ้งสมุดประชาชนควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ครอบคลุมเนื�อหาที�สนองความ
ตอ้งการของประชาชนและสภาพทอ้งถิ�น  มีการดาํเนินการจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบตามหลกัวิชาการและมี
เครื�องมือสืบคน้เพื�ออาํนวยความสะดวกแกผู้ใ้ชโ้ดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้
  5.1  หอ้งสมุดประชาชนควรมีนโยบายการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศซึ�งครอบคลุมการเลือก  
การจดัหาและการจาํหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศที�สะทอ้นความตอ้งการของชุมชนและประชาชนใน
ทอ้งถิ�น  สิทธิเสรีภาพตามหลกัการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและปฎิญญาสากล 
  5.2  หอ้งสมุดประชาชนควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมกาํหนดนโยบายและ
ดาํเนินการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ และมีการศึกษาความตอ้งการสารสนเทศของประชาชนใน
ทอ้งถิ�นเป็นขอ้มูลประกอบการกาํหนดนโยบายและการดาํเนินการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
   5.3 หอ้งสมุดประชาชนควรมีทรัพยากรสารสนเทศทั�งวิชาการ สารคดี  บนัเทิงคดี    หนงัสือ
สาํหรับเดก็  และสื�ออา้งอิง  ครอบคลุมเนื�อหาที�ส่งเสริมความรู้ทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  การพฒันาคุณภาพชีวิต   ความเป็น
พลเมืองดี   ความจรรโลงใจ บนัเทิงใจ พกัผอ่นหยอ่นใจ   การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของประชาชน
ในทอ้งถิ�น  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  และสิ�งแวดลอ้ม 
  5.4    หอ้งสมุดประชาชนควรจดัหาและจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศที�ผลิตในทอ้งถิ�น ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น และหนงัสือพิมพท์อ้งถิ�น รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศเกี�ยวกบัทอ้งถิ�นเพื�อไวใ้หบ้ริการดว้ย 
              5.5    หอ้งสมุดประชาชนควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ทั�งสื�อสิ�งพิมพ ์ สื�อโสตทศัน์
และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ โดยคาํนวณจาํนวนตามรายหวัประชากรในทอ้งถิ�นที�รับผดิชอบการบริการ หนงัสือ
กาํหนดจาํนวน 1.5 – 2.5 เล่มต่อรายหวัประชากร  ทรัพยากรสารสนเทศในรูป สื�ออื�น ๆ ที�คน้ไดฉ้บบัเตม็
นบัเท่ากบัจาํนวนเล่มของหนงัสือหรือจาํนวนรายการวารสารและหนงัสือพิมพ ์  หอ้งสมุดประชาชนที�
บริการประชาชนจาํนวนนอ้ยที�สุด ควรมีหนงัสือจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2,500 เล่ม   
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 5.6   หอ้งสมุดประชาชนควรจดัหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�องทุกปี   หอ้งสมุด
ประชาชนที�รับผดิชอบบริการประชาชนตํ�ากวา่ 25,000 คน ควรจดัหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ�มขึ�น 0.25  
รายการต่อรายหวัประชากร  จาํนวนประชาชน 25,000 -  50,000 คน  ควรจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
เพิ�มขึ�น 0.225  รายการ  ต่อรายหวัประชากร   จาํนวนประชาชนเกิน  50,000  คน  ควรจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศเพิ�มขึ�น 0.20 รายการ  ต่อรายหวัประชากร 
 5.7   ห้องสมุดที�มีทรัพยากรสารสนเทศจาํนวนน้อย  อตัราส่วนของทรัพยากรสารสนเทศ 
สาํหรับเดก็  สารคดีและนวนิยายสาํหรับผูใ้หญ่ควรเท่ากนั ส่วนหอ้งสมุดที�มีทรัพยากรสารสนเทศจาํนวน 
มากขึ�น อตัราส่วนของสารคดีควรเพิ�มขึ�น ทั�งนี� ใหพ้ิจารณาตามความตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั          
             5.8   หอ้งสมุดประชาชนควรจดัหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ และจดัทาํ
เครื�องมือสืบคน้ในรูปฐานขอ้มูล 
 5.9   หอ้งสมุดประชาชนควรจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศใหส้ะดวกแก่การใชบ้ริการและ
บาํรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

5.10  หอ้งสมุดประชาชนควรสาํรวจหนงัสือและจาํหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศของ 
หอ้งสมุดเป็นประจาํอยา่งนอ้ยทุก  5  ปี 

หมวด  6    
การบริการ 

 การบริการคือหวัใจของการบริหารจดัการและการดาํเนินงานของหอ้งสมุดประชาชน โดยเนน้
ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
 6.1  หอ้งสมุดประชาชน ควรจดับริการและกิจกรรมเชิงรุก โดยหลกัการความเท่าเทียมและทั�วถึง  
ใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนและสภาพทอ้งถิ�น  และมี
การพฒันาคุณภาพการบริการอยา่งต่อเนื�อง  
             6.2   หอ้งสมุดประชาชนควรกาํหนดชั�วโมงบริการอยา่งสมํ�าเสมอและเหมาะสม  ใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพของทอ้งถิ�นและความตอ้งการของชุมชน โดยใหค้รอบคลุมวนัหยดุสุดสปัดาห์ 
            6.3   หอ้งสมุดประชาชนควรมีระเบียบการบริการ เป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศใหเ้ป็นที�
ทราบโดยทั�วกนั 

6.4  ห้องสมุดประชาชนควรจดับริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบทั�งสื�อสิ�งพิมพ ์สื�อ  
โสตทศัน์และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์    
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                4.2   หอ้งสมุดประชาชนควรแสวงหาและระดมทุนจากแหล่งทุนอื�นเพื�อสนบัสนุนการพฒันา
หอ้งสมุดประชาชน 
   4.3  รายไดข้องหอ้งสมุดจากแหล่งอื�น ๆ หรือในลกัษณะพิเศษอื�น ๆ  เช่น  การบริจาค การบาํรุง
หอ้งสมุดจากสมาชิก  การดาํเนินกิจกรรมของหอ้งสมุดประชาชน  ใหส้งวนไวเ้ป็นคา่ใชจ่้ายของหอ้งสมุด  
เพิ�มเติมจากงบประมาณที�หอ้งสมุดไดรั้บ 

หมวด  5    
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 หอ้งสมุดประชาชนควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ครอบคลุมเนื�อหาที�สนองความ
ตอ้งการของประชาชนและสภาพทอ้งถิ�น  มีการดาํเนินการจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบตามหลกัวิชาการและมี
เครื�องมือสืบคน้เพื�ออาํนวยความสะดวกแกผู้ใ้ชโ้ดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้
  5.1  หอ้งสมุดประชาชนควรมีนโยบายการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศซึ�งครอบคลุมการเลือก  
การจดัหาและการจาํหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศที�สะทอ้นความตอ้งการของชุมชนและประชาชนใน
ทอ้งถิ�น  สิทธิเสรีภาพตามหลกัการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและปฎิญญาสากล 
  5.2  หอ้งสมุดประชาชนควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมกาํหนดนโยบายและ
ดาํเนินการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ และมีการศึกษาความตอ้งการสารสนเทศของประชาชนใน
ทอ้งถิ�นเป็นขอ้มูลประกอบการกาํหนดนโยบายและการดาํเนินการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
   5.3 หอ้งสมุดประชาชนควรมีทรัพยากรสารสนเทศทั�งวิชาการ สารคดี  บนัเทิงคดี    หนงัสือ
สาํหรับเดก็  และสื�ออา้งอิง  ครอบคลุมเนื�อหาที�ส่งเสริมความรู้ทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  การพฒันาคุณภาพชีวิต   ความเป็น
พลเมืองดี   ความจรรโลงใจ บนัเทิงใจ พกัผอ่นหยอ่นใจ   การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของประชาชน
ในทอ้งถิ�น  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  และสิ�งแวดลอ้ม 
  5.4    หอ้งสมุดประชาชนควรจดัหาและจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศที�ผลิตในทอ้งถิ�น ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น และหนงัสือพิมพท์อ้งถิ�น รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศเกี�ยวกบัทอ้งถิ�นเพื�อไวใ้หบ้ริการดว้ย 
              5.5    หอ้งสมุดประชาชนควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ทั�งสื�อสิ�งพิมพ ์ สื�อโสตทศัน์
และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ โดยคาํนวณจาํนวนตามรายหวัประชากรในทอ้งถิ�นที�รับผดิชอบการบริการ หนงัสือ
กาํหนดจาํนวน 1.5 – 2.5 เล่มต่อรายหวัประชากร  ทรัพยากรสารสนเทศในรูป สื�ออื�น ๆ ที�คน้ไดฉ้บบัเตม็
นบัเท่ากบัจาํนวนเล่มของหนงัสือหรือจาํนวนรายการวารสารและหนงัสือพิมพ ์  หอ้งสมุดประชาชนที�
บริการประชาชนจาํนวนนอ้ยที�สุด ควรมีหนงัสือจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2,500 เล่ม   
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 5.6   หอ้งสมุดประชาชนควรจดัหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�องทุกปี   หอ้งสมุด
ประชาชนที�รับผดิชอบบริการประชาชนตํ�ากวา่ 25,000 คน ควรจดัหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ�มขึ�น 0.25  
รายการต่อรายหวัประชากร  จาํนวนประชาชน 25,000 -  50,000 คน  ควรจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
เพิ�มขึ�น 0.225  รายการ  ต่อรายหวัประชากร   จาํนวนประชาชนเกิน  50,000  คน  ควรจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศเพิ�มขึ�น 0.20 รายการ  ต่อรายหวัประชากร 
 5.7   ห้องสมุดที�มีทรัพยากรสารสนเทศจาํนวนน้อย  อตัราส่วนของทรัพยากรสารสนเทศ 
สาํหรับเดก็  สารคดีและนวนิยายสาํหรับผูใ้หญ่ควรเท่ากนั ส่วนหอ้งสมุดที�มีทรัพยากรสารสนเทศจาํนวน 
มากขึ�น อตัราส่วนของสารคดีควรเพิ�มขึ�น ทั�งนี� ใหพ้ิจารณาตามความตอ้งการของชุมชนเป็นหลกั          
             5.8   หอ้งสมุดประชาชนควรจดัหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ และจดัทาํ
เครื�องมือสืบคน้ในรูปฐานขอ้มูล 
 5.9   หอ้งสมุดประชาชนควรจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศใหส้ะดวกแก่การใชบ้ริการและ
บาํรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

5.10  หอ้งสมุดประชาชนควรสาํรวจหนงัสือและจาํหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศของ 
หอ้งสมุดเป็นประจาํอยา่งนอ้ยทุก  5  ปี 

หมวด  6    
การบริการ 

 การบริการคือหวัใจของการบริหารจดัการและการดาํเนินงานของหอ้งสมุดประชาชน โดยเนน้
ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
 6.1  หอ้งสมุดประชาชน ควรจดับริการและกิจกรรมเชิงรุก โดยหลกัการความเท่าเทียมและทั�วถึง  
ใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บความสะดวก รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนและสภาพทอ้งถิ�น  และมี
การพฒันาคุณภาพการบริการอยา่งต่อเนื�อง  
             6.2   หอ้งสมุดประชาชนควรกาํหนดชั�วโมงบริการอยา่งสมํ�าเสมอและเหมาะสม  ใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพของทอ้งถิ�นและความตอ้งการของชุมชน โดยใหค้รอบคลุมวนัหยดุสุดสปัดาห์ 
            6.3   หอ้งสมุดประชาชนควรมีระเบียบการบริการ เป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศใหเ้ป็นที�
ทราบโดยทั�วกนั 

6.4  ห้องสมุดประชาชนควรจดับริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบทั�งสื�อสิ�งพิมพ ์สื�อ  
โสตทศัน์และสื�ออิเลก็ทรอนิกส์    
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              6.5   หอ้งสมุดประชาชนควรจดัใหมี้บริการสืบคน้ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ไดอ้ยา่งสะดวกโดยคาํนวณ
จาํนวนคอมพิวเตอร์ตามรายหวัประชากรในทอ้งถิ�นที�รับผิดชอบการบริการ  จาํนวนประชากรตํ�ากว่า 
50,000 คน ควรมีคอมพิวเตอร์พีซี 1 เครื�องต่อจาํนวนประชากร  5,000  คน  ถา้จาํนวนประชากรเกิน 
50,000  คน  ควรมีคอมพิวเตอร์พีซี 1 เครื�อง  ต่อจาํนวนประชากร  5,000  คน  ในจาํนวนประชากร 
50,000 คนแรก ส่วนที�เกิน 50,000 คนให้คาํนวณ คอมพิวเตอร์พีซี 1 เครื�องต่อจาํนวนประชากรที�
รับผิดชอบ  10,000  คน และอย่างนอ้ยครึ� งหนึ� งของจาํนวนคอมพิวเตอร์ที�มี ควรเชื�อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและเครื�องพิมพ ์
           6.6   หอ้งสมุดประชาชน ควรจดับริการและกิจกรรมที�หลากหลายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ของชุมชน   ทั�งภายในและภายนอกสถานที�  โดยคาํนึงถึงทั�งกลุ่มผูม้าใช ้ และผูไ้ม่มีโอกาสมาใช ้    
          6.7   บริการพื�นฐานที�หอ้งสมุดประชาชนควรจดัใหมี้  ไดแ้ก่  บริการการอ่าน  บริการการยมื-คืน  
บริการตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้  บริการแนะนาํการใชห้อ้งสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ บริการ
แนะแนวและส่งเสริมการอ่าน  บริการหอ้งสมุดเคลื�อนที�   บริการสนบัสนุนการจดัการศึกษา บริการยมื
ระหว่างห้องสมุด  บริการนาํส่งเอกสาร บริการข่าวสารทนัสมยั บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
และการให้คาํปรึกษาแก่บุคคลและชุมชน   บริการใชส้ถานที�ห้องสมุด และบริการอื�น ๆ ที�สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของทอ้งถิ�น 
          6.8   กิจกรรมพื�นฐานของห้องสมุดประชาชน   ควรเนน้กิจกรรมเพื�อส่งเสริมการอ่าน  การใช้
ทรัพยากรสารสนเทศและหอ้งสมุด   โดยใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
          6.9   หอ้งสมุดประชาชนควรเนน้การใหก้ารศึกษาผูใ้ช ้  ใหมี้ความสามารถในการแสวงหา  เขา้ถึง  
สืบคน้และใชส้ารสนเทศ  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผูรู้้สารสนเทศตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
  6.10  หอ้งสมุดประชาชนควรจดัประเมินคุณภาพการบริการอยา่งต่อเนื�องเพื�อนาํผลมาใชใ้น 
การบริหารจดัการและพฒันาคุณภาพการบริการของหอ้งสมุดประชาชน 

หมวด 7   
บุคลากรห้องสมุด 

               บุคลากรคือทรัพยากรสาํคญัของการบริหารจดัการหอ้งสมุดประชาชน  หอ้งสมุดประชาชนจะ
สามารถดาํเนินพนัธกิจไดต้ามปรัชญา วตัถุประสงคแ์ละเป้าประสงคที์�กาํหนดไว ้ จะตอ้งมีบุคลากรที�มี
ความรู้ และขีดความสามารถที�จาํเป็น  มีจาํนวนเพียงพอและมีระบบบริหารงานบุคคลที�มีประสิทธิภาพ 
               7.1   ประเภทของบุคลากรหอ้งสมุดประชาชน อาจจาํแนกไดเ้ป็นบุคลากรวชิาชีพ และบุคลากร
สนบัสนุนวิชาชีพ   
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                    บุคลากรวิชาชีพ ควรประกอบดว้ยบรรณารักษ ์และบุคลากรในตาํแหน่งอื�น ๆ ไดแ้ก่   
นกัวิชาการโสตทศันศึกษา  นกัคอมพิวเตอร์   ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาตามความเหมาะสม 
                     บุคลากรสนบัสนุนวิชาชีพ  ไดแ้ก่   เจา้หนา้ที�หอ้งสมุด  เจา้หนา้ที�โสตทศันศึกษา ช่างศิลป์  
พนกังานธุรการ   พนกังานบนัทึกขอ้มูล  ภารโรง และอื�น ๆ 

7.2  หวัหนา้หอ้งสมุดประชาชน   ควรมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี�  
         7.2.1 ปริญญาโทสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ 
และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานหอ้งสมุดมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
         7.2.2 ปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์
และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานหอ้งสมุดมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 
         7.2.3  ปริญญาโทสาขาวิชาอื�นที�เกี�ยวขอ้งและผา่นการพฒันาทางวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 120 ชั�วโมงหรือมีประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบั
หอ้งสมุดมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี 
     7.3   บุคลากรหอ้งสมุดควรไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานของหอ้งสมุดประชาชนอนัประกอบ 
ดว้ยงานหลกัคือ งานบริหารและธุรการ  งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  งานวิเคราะห์สารสนเทศ   งานบริการ  
งานวารสารและหนงัสือพิมพ ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานส่งเสริมการอ่านและการคน้ควา้  การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และใหก้ารศึกษาผูใ้ช ้ งานหอ้งสมุดเคลื�อนที�  งานบริการชุมชน  งานขอ้มูล
ทอ้งถิ�นและงานสิ�งพิมพล์กัษณะพเิศษ  โดยคาํนึงถึงความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล 
         7.4 จาํนวนบุคลากรหอ้งสมุดประชาชน คาํนวณตามรายหวัประชากรในทอ้งถิ�นที�รับผดิชอบ
ชอบการบริการ   จาํนวนประชากร  2,500 คนต่อบุคลากรเตม็เวลา   1 คน  และในจาํนวนนี�หนึ�งในสาม
ควรเป็นบรรณารักษว์ิชาชีพ ทั�งนี� จาํนวนอาจแตกต่างกนัไปตามปัจจยัดา้นระบบการบริหารและโครงสร้าง   
จาํนวนและขนาดของอาคาร   การออกแบบอาคาร  บริการที�มี   จาํนวนผูใ้ชแ้ละการใชห้อ้งสมุดประชาชน
แต่ละแห่ง 
                7.5   หอ้งสมุดประชาชนควรมีระบบการบริหารงานบุคคล  มีกลไกและกระบวนการดาํเนินงาน
การคดัเลือก บรรจุ แต่งตั�งและประเมินผลบุคลากรอยา่งมีระบบตามมาตรฐานการกาํหนดตาํแหน่งและ
ความตอ้งการของหน่วยงานเจา้สงักดัโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลและผลิตภาพของบุคลากร  

 7.6   บุคลากรวิชาชีพควรมีโอกาสความกา้วหนา้เท่าเทียมกบับุคลากรวิชาชีพในลกัษณะงาน
เดียวกนัในสงักดัหน่วยงานอื�นและควรไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ 
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              6.5   หอ้งสมุดประชาชนควรจดัใหมี้บริการสืบคน้ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ไดอ้ยา่งสะดวกโดยคาํนวณ
จาํนวนคอมพิวเตอร์ตามรายหวัประชากรในทอ้งถิ�นที�รับผิดชอบการบริการ  จาํนวนประชากรตํ�ากว่า 
50,000 คน ควรมีคอมพิวเตอร์พีซี 1 เครื�องต่อจาํนวนประชากร  5,000  คน  ถา้จาํนวนประชากรเกิน 
50,000  คน  ควรมีคอมพิวเตอร์พีซี 1 เครื�อง  ต่อจาํนวนประชากร  5,000  คน  ในจาํนวนประชากร 
50,000 คนแรก ส่วนที�เกิน 50,000 คนให้คาํนวณ คอมพิวเตอร์พีซี 1 เครื�องต่อจาํนวนประชากรที�
รับผิดชอบ  10,000  คน และอย่างนอ้ยครึ� งหนึ� งของจาํนวนคอมพิวเตอร์ที�มี ควรเชื�อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและเครื�องพิมพ ์
           6.6   หอ้งสมุดประชาชน ควรจดับริการและกิจกรรมที�หลากหลายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ของชุมชน   ทั�งภายในและภายนอกสถานที�  โดยคาํนึงถึงทั�งกลุ่มผูม้าใช ้ และผูไ้ม่มีโอกาสมาใช ้    
          6.7   บริการพื�นฐานที�หอ้งสมุดประชาชนควรจดัใหมี้  ไดแ้ก่  บริการการอ่าน  บริการการยมื-คืน  
บริการตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้  บริการแนะนาํการใชห้อ้งสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ บริการ
แนะแนวและส่งเสริมการอ่าน  บริการหอ้งสมุดเคลื�อนที�   บริการสนบัสนุนการจดัการศึกษา บริการยมื
ระหว่างห้องสมุด  บริการนาํส่งเอกสาร บริการข่าวสารทนัสมยั บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
และการให้คาํปรึกษาแก่บุคคลและชุมชน   บริการใชส้ถานที�ห้องสมุด และบริการอื�น ๆ ที�สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของทอ้งถิ�น 
          6.8   กิจกรรมพื�นฐานของห้องสมุดประชาชน   ควรเนน้กิจกรรมเพื�อส่งเสริมการอ่าน  การใช้
ทรัพยากรสารสนเทศและหอ้งสมุด   โดยใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
          6.9   หอ้งสมุดประชาชนควรเนน้การใหก้ารศึกษาผูใ้ช ้  ใหมี้ความสามารถในการแสวงหา  เขา้ถึง  
สืบคน้และใชส้ารสนเทศ  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผูรู้้สารสนเทศตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
  6.10  หอ้งสมุดประชาชนควรจดัประเมินคุณภาพการบริการอยา่งต่อเนื�องเพื�อนาํผลมาใชใ้น 
การบริหารจดัการและพฒันาคุณภาพการบริการของหอ้งสมุดประชาชน 

หมวด 7   
บุคลากรห้องสมุด 

               บุคลากรคือทรัพยากรสาํคญัของการบริหารจดัการหอ้งสมุดประชาชน  หอ้งสมุดประชาชนจะ
สามารถดาํเนินพนัธกิจไดต้ามปรัชญา วตัถุประสงคแ์ละเป้าประสงคที์�กาํหนดไว ้ จะตอ้งมีบุคลากรที�มี
ความรู้ และขีดความสามารถที�จาํเป็น  มีจาํนวนเพียงพอและมีระบบบริหารงานบุคคลที�มีประสิทธิภาพ 
               7.1   ประเภทของบุคลากรหอ้งสมุดประชาชน อาจจาํแนกไดเ้ป็นบุคลากรวชิาชีพ และบุคลากร
สนบัสนุนวิชาชีพ   
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                    บุคลากรวิชาชีพ ควรประกอบดว้ยบรรณารักษ ์และบุคลากรในตาํแหน่งอื�น ๆ ไดแ้ก่   
นกัวิชาการโสตทศันศึกษา  นกัคอมพิวเตอร์   ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาตามความเหมาะสม 
                     บุคลากรสนบัสนุนวิชาชีพ  ไดแ้ก่   เจา้หนา้ที�หอ้งสมุด  เจา้หนา้ที�โสตทศันศึกษา ช่างศิลป์  
พนกังานธุรการ   พนกังานบนัทึกขอ้มูล  ภารโรง และอื�น ๆ 

7.2  หวัหนา้หอ้งสมุดประชาชน   ควรมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี�  
         7.2.1 ปริญญาโทสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ 
และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานหอ้งสมุดมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
         7.2.2 ปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์
และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานหอ้งสมุดมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 
         7.2.3  ปริญญาโทสาขาวิชาอื�นที�เกี�ยวขอ้งและผา่นการพฒันาทางวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ไม่นอ้ยกวา่ 120 ชั�วโมงหรือมีประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบั
หอ้งสมุดมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี 
     7.3   บุคลากรหอ้งสมุดควรไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานของหอ้งสมุดประชาชนอนัประกอบ 
ดว้ยงานหลกัคือ งานบริหารและธุรการ  งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  งานวิเคราะห์สารสนเทศ   งานบริการ  
งานวารสารและหนงัสือพิมพ ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานส่งเสริมการอ่านและการคน้ควา้  การจดั
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และใหก้ารศึกษาผูใ้ช ้ งานหอ้งสมุดเคลื�อนที�  งานบริการชุมชน  งานขอ้มูล
ทอ้งถิ�นและงานสิ�งพิมพล์กัษณะพเิศษ  โดยคาํนึงถึงความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล 
         7.4 จาํนวนบุคลากรหอ้งสมุดประชาชน คาํนวณตามรายหวัประชากรในทอ้งถิ�นที�รับผดิชอบ
ชอบการบริการ   จาํนวนประชากร  2,500 คนต่อบุคลากรเตม็เวลา   1 คน  และในจาํนวนนี�หนึ�งในสาม
ควรเป็นบรรณารักษว์ิชาชีพ ทั�งนี� จาํนวนอาจแตกต่างกนัไปตามปัจจยัดา้นระบบการบริหารและโครงสร้าง   
จาํนวนและขนาดของอาคาร   การออกแบบอาคาร  บริการที�มี   จาํนวนผูใ้ชแ้ละการใชห้อ้งสมุดประชาชน
แต่ละแห่ง 
                7.5   หอ้งสมุดประชาชนควรมีระบบการบริหารงานบุคคล  มีกลไกและกระบวนการดาํเนินงาน
การคดัเลือก บรรจุ แต่งตั�งและประเมินผลบุคลากรอยา่งมีระบบตามมาตรฐานการกาํหนดตาํแหน่งและ
ความตอ้งการของหน่วยงานเจา้สงักดัโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลและผลิตภาพของบุคลากร  

 7.6   บุคลากรวิชาชีพควรมีโอกาสความกา้วหนา้เท่าเทียมกบับุคลากรวิชาชีพในลกัษณะงาน
เดียวกนัในสงักดัหน่วยงานอื�นและควรไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ 
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              7.7   หอ้งสมุดประชาชนควรมีแผนพฒันาบุคลากรเชิงยทุธศาสตร์ โดยมีการจดัสรรงบประมาณ
เพื�อการพฒันาบุคลากรแต่ละปีร้อยละ 0.5 – 1 ของงบประมาณที�ไดรั้บ รวมทั�งบุคลากรทุกคนควรมี
โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาบุคลากรไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 ครั� ง เพื�อใหบุ้คลากรสามารถติดตามทนัการ
เปลี�ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพและความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี
  7.8   หอ้งสมุดประชาชนควรมีอาสาสมคัรซึ�งเป็นประชาชนในทอ้งถิ�น ช่วยการดาํเนินงานหอ้งสมุด
ประชาชนตามความเหมาะสมกบัความรู้  ความสามารถของอาสาสมคัร  และความตอ้งการของหอ้งสมุด
ประชาชนแต่ละแห่ง  โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายสมาชิกสัมพนัธ์ ทั�งนี�ห้องสมุดประชาชนควรจดัให้
ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบังานหอ้งสมุดประชาชนก่อนปฏิบติังาน 

หมวด 8   
อาคาร สถานที�และ ครุภณัฑ ์

อาคารสถานที� และครุภณัฑข์องหอ้งสมุดประชาชนช่วยสร้างบรรยากาศส่งเสริมการใชบ้ริการ
ของหอ้งสมุดและการเรียนรู้  และเอื�ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช ้  
   8.1  หอ้งสมุดประชาชนควรตั�งอยูใ่นศนูยก์ลางของชุมชน   การคมนาคมสะดวก  อาจเป็นอาคาร
เอกเทศหรือเป็นส่วนหนึ�งของอาคาร สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพของหอ้งสมุดมีความสวยงาม มีพื�นที�
เพียงพอต่อการจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศ  การบริการผูใ้ชแ้ละการปฏิบติังานของบุคลากร 

8.2   การออกแบบอาคาร สถานที�และครุภณัฑ์ ควรคาํนึงถึงลกัษณะพิเศษของห้องสมุด  
ความเหมาะสมและการอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการโดยเฉพาะกลุ่มเดก็ ผูสู้งอาย ุ ผูด้อ้ยโอกาส 
ตลอดจนความสวยงาม และความตอ้งการใชง้านในอนาคต 

8.3  หอ้งสมุดประชาชน ควรดาํเนินการดา้นอาคาร สถานที�และครุภณัฑอ์ยา่งเหมาะสมโดยใช้
มาตรฐานดา้นการก่อสร้างและการออกแบบอาคาร และมาตรฐานครุภณัฑที์�เกี�ยวขอ้งเป็นหลกั ควบคู่กบั
หลกัการทางวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยคาํนึงถึงความกา้วหนา้ตลอดจนการ
เปลี�ยนแปลงดา้นเทคโนโลย ี

8.4   อาคารหอ้งสมุดควรประกอบดว้ยพื�นที�สาํหรับจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศ  มุมทรัพยากร
สารสนเทศเฉพาะ หอ้งปฏิบติังานและที�นั�งทาํงานของบุคลากร  พื�นที�บริการ  และที�นั�งอ่านสาํหรับเดก็  
เยาวชนและผูใ้หญ่ ที�นั�งศึกษาเดี�ยว หอ้งศึกษากลุ่ม หอ้งประชุม  พื�นที�สาํหรับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ เครื�องมือและสิ�งอาํนวยความสะดวกในการบริการ มุมอเนกประสงค ์ หอ้งนํ�าและพื�นที�วา่ง 
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              8.5   อาคารหอ้งสมุดประชาชนควรมีระบบการรักษาความปลอดภยั  ระบบป้องกนัสาธารณภยั  
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื�นและแสงสวา่งอยา่งเหมาะสม 

8.6  หอ้งสมุดประชาชนควรมีครุภณัฑที์�จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานของบุคลากรและการ 
บริการผูใ้ชอ้ยา่งเพียงพอและจดัหาเพิ�มตามความเหมาะสม โดยใหมี้ลกัษณะและขนาดตามมาตรฐาน   

8.7 บรรณารักษค์วรมีส่วนร่วมในการออกแบบ การจดัพื�นที�อาคารสถานที� การจดัซื�อจดัจา้ง 
หรือตรวจรับอาคาร สถานที�และครุภณัฑแ์ละการจดัสภาพแวดลอ้มของหอ้งสมุดประชาชน 

หมวด  9  
 การสื�อสารและประชาสัมพนัธ์ 

การสื�อสารและการประชาสมัพนัธ์เป็นเครื�องมือสาํคญัในการบริหารจดัการ  ช่วยสร้างความเขา้ใจ
อนัดีและความร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคลากรห้องสมุด  และห้องสมุดประชาชนกบัชุมชน  ตลอดจน
ภาพลกัษณ์ที�ดีของหอ้งสมุด   หอ้งสมุดประชาชนควรเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนในทอ้งถิ�นและ
ประชาชนตอ้งการเป็นสมาชิก 
              9.1   หอ้งสมุดประชาชนควรจดัระบบการสื�อสารและประชาสมัพนัธ์  ทั�งภายในและภายนอก
องคก์ร  และจดัทาํแผนการสื�อสารและประชาสมัพนัธ์เป็นส่วนหนึ�งของแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รให้
สอดคลอ้งกบัหน่วยงานเจา้สงักดัและองคก์รส่วนทอ้งถิ�น 
 9.2  หอ้งสมุดประชาชนควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหาร
จดัการและการดาํเนินงานหอ้งสมุดประชาชน  
             9.3  หอ้งสมุดประชาชนควรประชาสมัพนัธ์การบริการและกิจกรรมหอ้งสมุดในเชิงรุก ผา่นสื�อ
ทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะสื�อชุมชน  วิทยชุุมชนและหนงัสือพิมพท์อ้งถิ�น   
              9.4   หอ้งสมุดประชาชนควรจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ที�หลากหลาย  และต่อเนื�องโดยคาํนึงถึง
ความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและสภาพของทอ้งถิ�น  

9.5   หอ้งสมุดประชาชนควรสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย ประชาชน และองคก์ร โดยเฉพาะสถานศึกษาในทอ้งถิ�น  

 

                      ประกาศ ณ วนัที�  7  กรกฎาคม   พ. ศ . 2550 

                      
                   (รองศาสตราจารย ์ดร. ชุติมา  สจัจานนัท)์                                                                    
                    นายกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
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              7.7   หอ้งสมุดประชาชนควรมีแผนพฒันาบุคลากรเชิงยทุธศาสตร์ โดยมีการจดัสรรงบประมาณ
เพื�อการพฒันาบุคลากรแต่ละปีร้อยละ 0.5 – 1 ของงบประมาณที�ไดรั้บ รวมทั�งบุคลากรทุกคนควรมี
โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาบุคลากรไม่นอ้ยกวา่ปีละ 2 ครั� ง เพื�อใหบุ้คลากรสามารถติดตามทนัการ
เปลี�ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพและความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี
  7.8   หอ้งสมุดประชาชนควรมีอาสาสมคัรซึ�งเป็นประชาชนในทอ้งถิ�น ช่วยการดาํเนินงานหอ้งสมุด
ประชาชนตามความเหมาะสมกบัความรู้  ความสามารถของอาสาสมคัร  และความตอ้งการของหอ้งสมุด
ประชาชนแต่ละแห่ง  โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายสมาชิกสัมพนัธ์ ทั�งนี�ห้องสมุดประชาชนควรจดัให้
ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบังานหอ้งสมุดประชาชนก่อนปฏิบติังาน 

หมวด 8   
อาคาร สถานที�และ ครุภณัฑ ์

อาคารสถานที� และครุภณัฑข์องหอ้งสมุดประชาชนช่วยสร้างบรรยากาศส่งเสริมการใชบ้ริการ
ของหอ้งสมุดและการเรียนรู้  และเอื�ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช ้  
   8.1  หอ้งสมุดประชาชนควรตั�งอยูใ่นศนูยก์ลางของชุมชน   การคมนาคมสะดวก  อาจเป็นอาคาร
เอกเทศหรือเป็นส่วนหนึ�งของอาคาร สภาพแวดลอ้มทางดา้นกายภาพของหอ้งสมุดมีความสวยงาม มีพื�นที�
เพียงพอต่อการจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศ  การบริการผูใ้ชแ้ละการปฏิบติังานของบุคลากร 

8.2   การออกแบบอาคาร สถานที�และครุภณัฑ์ ควรคาํนึงถึงลกัษณะพิเศษของห้องสมุด  
ความเหมาะสมและการอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการโดยเฉพาะกลุ่มเดก็ ผูสู้งอาย ุ ผูด้อ้ยโอกาส 
ตลอดจนความสวยงาม และความตอ้งการใชง้านในอนาคต 

8.3  หอ้งสมุดประชาชน ควรดาํเนินการดา้นอาคาร สถานที�และครุภณัฑอ์ยา่งเหมาะสมโดยใช้
มาตรฐานดา้นการก่อสร้างและการออกแบบอาคาร และมาตรฐานครุภณัฑที์�เกี�ยวขอ้งเป็นหลกั ควบคู่กบั
หลกัการทางวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยคาํนึงถึงความกา้วหนา้ตลอดจนการ
เปลี�ยนแปลงดา้นเทคโนโลย ี

8.4   อาคารหอ้งสมุดควรประกอบดว้ยพื�นที�สาํหรับจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศ  มุมทรัพยากร
สารสนเทศเฉพาะ หอ้งปฏิบติังานและที�นั�งทาํงานของบุคลากร  พื�นที�บริการ  และที�นั�งอ่านสาํหรับเดก็  
เยาวชนและผูใ้หญ่ ที�นั�งศึกษาเดี�ยว หอ้งศึกษากลุ่ม หอ้งประชุม  พื�นที�สาํหรับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ เครื�องมือและสิ�งอาํนวยความสะดวกในการบริการ มุมอเนกประสงค ์ หอ้งนํ�าและพื�นที�วา่ง 
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              8.5   อาคารหอ้งสมุดประชาชนควรมีระบบการรักษาความปลอดภยั  ระบบป้องกนัสาธารณภยั  
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื�นและแสงสวา่งอยา่งเหมาะสม 

8.6  หอ้งสมุดประชาชนควรมีครุภณัฑที์�จาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานของบุคลากรและการ 
บริการผูใ้ชอ้ยา่งเพียงพอและจดัหาเพิ�มตามความเหมาะสม โดยใหมี้ลกัษณะและขนาดตามมาตรฐาน   

8.7 บรรณารักษค์วรมีส่วนร่วมในการออกแบบ การจดัพื�นที�อาคารสถานที� การจดัซื�อจดัจา้ง 
หรือตรวจรับอาคาร สถานที�และครุภณัฑแ์ละการจดัสภาพแวดลอ้มของหอ้งสมุดประชาชน 

หมวด  9  
 การสื�อสารและประชาสัมพนัธ์ 

การสื�อสารและการประชาสมัพนัธ์เป็นเครื�องมือสาํคญัในการบริหารจดัการ  ช่วยสร้างความเขา้ใจ
อนัดีและความร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคลากรห้องสมุด  และห้องสมุดประชาชนกบัชุมชน  ตลอดจน
ภาพลกัษณ์ที�ดีของหอ้งสมุด   หอ้งสมุดประชาชนควรเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนในทอ้งถิ�นและ
ประชาชนตอ้งการเป็นสมาชิก 
              9.1   หอ้งสมุดประชาชนควรจดัระบบการสื�อสารและประชาสมัพนัธ์  ทั�งภายในและภายนอก
องคก์ร  และจดัทาํแผนการสื�อสารและประชาสมัพนัธ์เป็นส่วนหนึ�งของแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รให้
สอดคลอ้งกบัหน่วยงานเจา้สงักดัและองคก์รส่วนทอ้งถิ�น 
 9.2  หอ้งสมุดประชาชนควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหาร
จดัการและการดาํเนินงานหอ้งสมุดประชาชน  
             9.3  หอ้งสมุดประชาชนควรประชาสมัพนัธ์การบริการและกิจกรรมหอ้งสมุดในเชิงรุก ผา่นสื�อ
ทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะสื�อชุมชน  วิทยชุุมชนและหนงัสือพิมพท์อ้งถิ�น   
              9.4   หอ้งสมุดประชาชนควรจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ที�หลากหลาย  และต่อเนื�องโดยคาํนึงถึง
ความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและสภาพของทอ้งถิ�น  

9.5   หอ้งสมุดประชาชนควรสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย ประชาชน และองคก์ร โดยเฉพาะสถานศึกษาในทอ้งถิ�น  

 

                      ประกาศ ณ วนัที�  7  กรกฎาคม   พ. ศ . 2550 

                      
                   (รองศาสตราจารย ์ดร. ชุติมา  สจัจานนัท)์                                                                    
                    นายกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
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หมวดที� 1 มาตรฐานด้านผู้บริหาร มี 3 มาตรฐาน ดังนี� 
มาตรฐานที� 1 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการ 
มาตรฐานที� 2 ผูบ้ริหารส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาหอ้งสมุด 
มาตรฐานที� 3 ผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่งในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
หมวดที� 2 มาตรฐานด้านครู 
ครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์ มี 5 มาตรฐาน ดังนี� 
มาตรฐานที� 4  ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษมี์ความสามารถในการบริหารงานหอ้งสมุด 
มาตรฐานที� 5 ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษมี์ความสามารถในการปฏิบติังานเทคนิค 
มาตรฐานที� 6 ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษมี์ความสามารถในการใหบ้ริการ 
มาตรฐานที� 7 ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษมี์ความสามารถในการจดักิจกรรม 
มาตรฐานที� 8 ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษมี์การพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 
ครูผู้สอน มี 2 มาตรฐาน ดังนี� 
มาตรฐานที� 9 ครูผูส้อนใชห้อ้งสมุดเพื�อการเรียนการสอน 
มาตรฐานที� 10 ครูผูส้นอมีการจดักิจกรรมส่งสเรมนิสยัรักการอ่านแก่นกัเรียน 
หมวดที� 3 มาตรฐานด้านนักเรียน มี 2 มาตรฐาน ดังนี� 
มาตรฐานที� 11 นกัเรียนมีความาสามารถในการรับรู้ เขา้ถึง และใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศ 
มาตรฐานที� 12 นกัเรียนมีควาใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีนิสยัรักการอ่าน 
หมวดที� 4 มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ มี 3 มาตรฐาน ดังนี� 
มาตรฐานที� 13 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวสัดุตีพิมพ ์
มาตรฐานที� 14 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวสัดุไม่ตีพิมพ ์
มาตรฐานที� 15 การจดัการทรัพยากรสารสนเทศโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
หมวดที� 5 มาตรฐานด้านอาคารสถานที� และสัสดุครุภัณฑ์ มี 2 มาตรฐาน ดงันี� 
มาตรฐานที� 16 อาคารสถานที� 
มาตรฐานที� 17 วสัดุครุภณัฑ ์

องค์ประกอบ 
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน 
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มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
ตัวบ่งชี�ในแต่ละมาตรฐาน มีดังนี� 
มาตรฐานที� 1 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ มี 6 ตัวบ่งชี� 
1.1  ผูบ้ริหารมีการกาํหนดนโยบายและแผนการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียน 
 1.1.1   มีแผนการพฒันาหอ้งสมุดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 1.1.2   มีการกาํหนดนโยบายใหค้รูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดัการเรียนการสอนโดยให ้

หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 1.1.3   มีการกาํหนดนโยบายการใชห้อ้งสมุดเพื�อส่งเสริมนิสยัรักการอ่านของนกัเรียน ครู  

บุคลากร และชุมชน 
1.2  ผูบ้ริหารจดัใหมี้โครงการบริหารงานที�ชดัเจน 
 1.2.1 มีการกาํหนดโครงสร้างการบริหารงานหอ้งสมุด แต่งตั�งคณะกรรมการบริหารงาน 

หอ้งสมุดและคณะกรรมการดาํเนินงานหอ้งสมุด 
 1.2.2  มีการกาํหนดบทบาทหนา้ที�ของบุคลากรตามโครงสร้างและส่งเสริมใหมี้การดาํเนินงาน 

ตามบทบาทหนา้ที� 
 1.2.3 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหอ้งสมุดและคณะกรรมการดาํเนินงานหอ้งสมุด  

อยา่งนอย้ภาคเรียนละ 1 ครั� ง 
 1.2.4 มีการแต่งตั�งครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษเ์ป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
1.3  ผูบ้ริหารจดัใหมี้ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์และเจา้หนา้ที�หอ้งสมุด 
 1.3.1 มีการแต่งตั�งครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์และเจา้หนา้ที�หอ้งสมุด 
 1.3.2  มีการเสริมแรง ใหข้วญัและกาํลงัใจแก่ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์และ 
                          เจา้หนา้ที�หอ้งสมุด 
 1.3.3 มีการส่งเสริมสนบัสนุน และใหโ้อกาสแก่ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์และ 
                           เจา้หนา้หอ้งสมุดไดรั้บการพฒันา 
1.4  ผูบ้ริหารจดัใหมี้งบประมาณสาํหรับการดาํเนินงานและพฒันาหอ้งสมุด 
 1.4.1 มีการจดัสรรงบประมาณประจาํปี เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานและการพฒันาหอ้งสมุด 
 1.4.2 มีการจดัหางบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากแหล่งทุนภายในและ 

ภายนอก เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานและการพฒันาหอ้งสมุด 
1.5  ผูบ้ริหารจดัใหมี้หอ้งสมุดโรงเรียนที�ไดม้าตรฐานไวบ้ริการนกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร บุคลากร 
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หมวดที� 1 มาตรฐานด้านผู้บริหาร มี 3 มาตรฐาน ดังนี� 
มาตรฐานที� 1 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการ 
มาตรฐานที� 2 ผูบ้ริหารส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาหอ้งสมุด 
มาตรฐานที� 3 ผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่งในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
หมวดที� 2 มาตรฐานด้านครู 
ครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์ มี 5 มาตรฐาน ดังนี� 
มาตรฐานที� 4  ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษมี์ความสามารถในการบริหารงานหอ้งสมุด 
มาตรฐานที� 5 ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษมี์ความสามารถในการปฏิบติังานเทคนิค 
มาตรฐานที� 6 ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษมี์ความสามารถในการใหบ้ริการ 
มาตรฐานที� 7 ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษมี์ความสามารถในการจดักิจกรรม 
มาตรฐานที� 8 ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษมี์การพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 
ครูผู้สอน มี 2 มาตรฐาน ดังนี� 
มาตรฐานที� 9 ครูผูส้อนใชห้อ้งสมุดเพื�อการเรียนการสอน 
มาตรฐานที� 10 ครูผูส้นอมีการจดักิจกรรมส่งสเรมนิสยัรักการอ่านแก่นกัเรียน 
หมวดที� 3 มาตรฐานด้านนักเรียน มี 2 มาตรฐาน ดังนี� 
มาตรฐานที� 11 นกัเรียนมีความาสามารถในการรับรู้ เขา้ถึง และใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศ 
มาตรฐานที� 12 นกัเรียนมีควาใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีนิสยัรักการอ่าน 
หมวดที� 4 มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ มี 3 มาตรฐาน ดังนี� 
มาตรฐานที� 13 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวสัดุตีพิมพ ์
มาตรฐานที� 14 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวสัดุไม่ตีพิมพ ์
มาตรฐานที� 15 การจดัการทรัพยากรสารสนเทศโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
หมวดที� 5 มาตรฐานด้านอาคารสถานที� และสัสดุครุภัณฑ์ มี 2 มาตรฐาน ดงันี� 
มาตรฐานที� 16 อาคารสถานที� 
มาตรฐานที� 17 วสัดุครุภณัฑ ์

องค์ประกอบ 
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน 
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มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
ตัวบ่งชี�ในแต่ละมาตรฐาน มีดังนี� 
มาตรฐานที� 1 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ มี 6 ตัวบ่งชี� 
1.1  ผูบ้ริหารมีการกาํหนดนโยบายและแผนการดาํเนินงานหอ้งสมุดโรงเรียน 
 1.1.1   มีแผนการพฒันาหอ้งสมุดไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 1.1.2   มีการกาํหนดนโยบายใหค้รูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จดัการเรียนการสอนโดยให ้

หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 1.1.3   มีการกาํหนดนโยบายการใชห้อ้งสมุดเพื�อส่งเสริมนิสยัรักการอ่านของนกัเรียน ครู  

บุคลากร และชุมชน 
1.2  ผูบ้ริหารจดัใหมี้โครงการบริหารงานที�ชดัเจน 
 1.2.1 มีการกาํหนดโครงสร้างการบริหารงานหอ้งสมุด แต่งตั�งคณะกรรมการบริหารงาน 

หอ้งสมุดและคณะกรรมการดาํเนินงานหอ้งสมุด 
 1.2.2  มีการกาํหนดบทบาทหนา้ที�ของบุคลากรตามโครงสร้างและส่งเสริมใหมี้การดาํเนินงาน 

ตามบทบาทหนา้ที� 
 1.2.3 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหอ้งสมุดและคณะกรรมการดาํเนินงานหอ้งสมุด  

อยา่งนอย้ภาคเรียนละ 1 ครั� ง 
 1.2.4 มีการแต่งตั�งครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษเ์ป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
1.3  ผูบ้ริหารจดัใหมี้ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์และเจา้หนา้ที�หอ้งสมุด 
 1.3.1 มีการแต่งตั�งครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์และเจา้หนา้ที�หอ้งสมุด 
 1.3.2  มีการเสริมแรง ใหข้วญัและกาํลงัใจแก่ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์และ 
                          เจา้หนา้ที�หอ้งสมุด 
 1.3.3 มีการส่งเสริมสนบัสนุน และใหโ้อกาสแก่ครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์และ 
                           เจา้หนา้หอ้งสมุดไดรั้บการพฒันา 
1.4  ผูบ้ริหารจดัใหมี้งบประมาณสาํหรับการดาํเนินงานและพฒันาหอ้งสมุด 
 1.4.1 มีการจดัสรรงบประมาณประจาํปี เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานและการพฒันาหอ้งสมุด 
 1.4.2 มีการจดัหางบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากแหล่งทุนภายในและ 

ภายนอก เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานและการพฒันาหอ้งสมุด 
1.5  ผูบ้ริหารจดัใหมี้หอ้งสมุดโรงเรียนที�ไดม้าตรฐานไวบ้ริการนกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร บุคลากร 
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        ภายในโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
 1.5.1 จดัใหมี้หอ้งสมุดโรงเรียนที�มีขนาดเหมาะสม 
 1.5.2 หอ้งสมุดตั�งอยูใ่นตาํแหน่งที�เหมาะสม เป็นศูนยก์ลางสะดวกต่อการเขา้ไปใชบ้ริการ 
 1.5.3 หอ้งสมุดมีภาพดี 
 1.5.4 หอ้งสมุดมีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้ 
 1.5.5 จดัใหมี้วสัดุครุภณัฑเ์พียงพอกบัการใชบ้ริการ 
 1.5.6 จดัใหมี้วสัดุครุภณัฑเ์หมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
 1.5.7 จดัใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศที�เพียงพอกบัการใชบ้ริการ 
 1.5.8 จดัใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
1.6  ผูบ้ริหารนิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงาน 
 1.6.1 มีแผนการนิเทศงานหอ้งสมุด 
 1.6.2 มีการนิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงาน 
 1.6.3 มีการรายงานผลการดาํเนินงานต่อหน่วยงานตน้สงักดัและผูเ้กี�ยวขอ้ง 
 1.6.4 มีการนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาหอ้งสมุด 
 1.6.5 มีการนาํมาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียนของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นบาน 

มาใชใ้นการบริหารงานหอ้งสมุด 
มารตรฐานที� 2 ผู้บริหารส่งเสริมความสัมพนัธและความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาห้องสมุด 
2.1   ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหชุ้มชนมาใชบ้ริการหอ้งสมุดเพื�อการเรียนรู้ 
2.2   ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 
2.3   ผูบ้ริหารสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแสวงหาความช่วยเหลือจากหน่วยงานและองคก์รอื�น ๆ  

ทั�งภาครัฐและเอกชน เพื�อพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 
มาตรฐานที� 3 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ผูบ้ริหารเขา้รับการอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน และแลกเปลี�ยนประสบการณ์ดา้นหอ้งสมุด อยา่ง 

นอ้ยปีละ 1 ครั� ง 
3.2 ผูบ้ริหารใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้เพื�อพฒันาตนเองและพฒันางาน 
3.3 ผูบ้ริหารมีนิสยัรักการอ่าน แสวงหาความรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 
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มารตรฐานด้านครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์ 
ตัวบ่งชี�ในแต่ละมาตรฐาน มีดังนี� 
มาตรฐานที� 4 ครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์มีความสามารถในการบริหารงานห้องสมุด 
4.1 มีการกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจของหอ้งสมุดโรงเรียน 
4.2 มีการจดัทาํแผนงาน โครงการหอ้งสมุดที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน 
4.3 มีการจดัทาํโครงสร้างการบริหารงานหอ้งสมุด 
4.4 มีการจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของหอ้งสมุดใหเ้อื�อต่อการจดัการเรียนรู้ 
4.5 มีการประเมินผลการดาํเนินงาน 
4.6 มีการนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันางานหอ้งสมุด 
4.7 มีการนาํมาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียนของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานมาใชใ้น 

การบริหารงานหอ้งสมุด 
 

มาตรฐานที� 5  ครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัตงิาน 
                       ด้านเทคนิค 
5.1       จดัใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศที�มีเนื�อหาสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
5.2       จดัใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศที�มีเนื�อหาเหมาะสม  และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
5.3       มีการจดัหมวดหมู่และทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลกัสากล 
5.4       มีการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื�อใหบ้ริการ 
5.5       ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัเกบ็และสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศอยา่งเหมาระสม 
            ตามสภาพของโรงเรียน  สะดวกต่อการเขา้ถึงและใชบ้ริการ 
5.6       มีการสาํรวจทรัพยากรสารสนเทศประจาํปี 
5.7       มีการบาํรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใหบ้ริการ 
 

มาตรฐานที� 6  ครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์มีความสามารถในการให้บริการ 
6.1      มีการจดัทาํระเบียบการใชห้อ้งสมุด 
6.2      มีการจดัทาํตารางการใชห้อ้งสมุดที�ชดัเจน 
6.3       มีการแนะนาํการใชห้อ้งสมุด  และการรับรู้  เขา้ถึง  และใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศ 
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        ภายในโรงเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
 1.5.1 จดัใหมี้หอ้งสมุดโรงเรียนที�มีขนาดเหมาะสม 
 1.5.2 หอ้งสมุดตั�งอยูใ่นตาํแหน่งที�เหมาะสม เป็นศูนยก์ลางสะดวกต่อการเขา้ไปใชบ้ริการ 
 1.5.3 หอ้งสมุดมีภาพดี 
 1.5.4 หอ้งสมุดมีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรียนรู้ 
 1.5.5 จดัใหมี้วสัดุครุภณัฑเ์พียงพอกบัการใชบ้ริการ 
 1.5.6 จดัใหมี้วสัดุครุภณัฑเ์หมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
 1.5.7 จดัใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศที�เพียงพอกบัการใชบ้ริการ 
 1.5.8 จดัใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
1.6  ผูบ้ริหารนิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงาน 
 1.6.1 มีแผนการนิเทศงานหอ้งสมุด 
 1.6.2 มีการนิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงาน 
 1.6.3 มีการรายงานผลการดาํเนินงานต่อหน่วยงานตน้สงักดัและผูเ้กี�ยวขอ้ง 
 1.6.4 มีการนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาหอ้งสมุด 
 1.6.5 มีการนาํมาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียนของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นบาน 

มาใชใ้นการบริหารงานหอ้งสมุด 
มารตรฐานที� 2 ผู้บริหารส่งเสริมความสัมพนัธและความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาห้องสมุด 
2.1   ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหชุ้มชนมาใชบ้ริการหอ้งสมุดเพื�อการเรียนรู้ 
2.2   ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 
2.3   ผูบ้ริหารสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแสวงหาความช่วยเหลือจากหน่วยงานและองคก์รอื�น ๆ  

ทั�งภาครัฐและเอกชน เพื�อพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 
มาตรฐานที� 3 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ผูบ้ริหารเขา้รับการอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน และแลกเปลี�ยนประสบการณ์ดา้นหอ้งสมุด อยา่ง 

นอ้ยปีละ 1 ครั� ง 
3.2 ผูบ้ริหารใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้เพื�อพฒันาตนเองและพฒันางาน 
3.3 ผูบ้ริหารมีนิสยัรักการอ่าน แสวงหาความรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง 
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มารตรฐานด้านครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์ 
ตัวบ่งชี�ในแต่ละมาตรฐาน มีดังนี� 
มาตรฐานที� 4 ครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์มีความสามารถในการบริหารงานห้องสมุด 
4.1 มีการกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจของหอ้งสมุดโรงเรียน 
4.2 มีการจดัทาํแผนงาน โครงการหอ้งสมุดที�สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน 
4.3 มีการจดัทาํโครงสร้างการบริหารงานหอ้งสมุด 
4.4 มีการจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของหอ้งสมุดใหเ้อื�อต่อการจดัการเรียนรู้ 
4.5 มีการประเมินผลการดาํเนินงาน 
4.6 มีการนาํผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันางานหอ้งสมุด 
4.7 มีการนาํมาตรฐานหอ้งสมุดโรงเรียนของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานมาใชใ้น 

การบริหารงานหอ้งสมุด 
 

มาตรฐานที� 5  ครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบัตงิาน 
                       ด้านเทคนิค 
5.1       จดัใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศที�มีเนื�อหาสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
5.2       จดัใหมี้ทรัพยากรสารสนเทศที�มีเนื�อหาเหมาะสม  และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
5.3       มีการจดัหมวดหมู่และทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลกัสากล 
5.4       มีการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื�อใหบ้ริการ 
5.5       ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัเกบ็และสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศอยา่งเหมาระสม 
            ตามสภาพของโรงเรียน  สะดวกต่อการเขา้ถึงและใชบ้ริการ 
5.6       มีการสาํรวจทรัพยากรสารสนเทศประจาํปี 
5.7       มีการบาํรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใหบ้ริการ 
 

มาตรฐานที� 6  ครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์มีความสามารถในการให้บริการ 
6.1      มีการจดัทาํระเบียบการใชห้อ้งสมุด 
6.2      มีการจดัทาํตารางการใชห้อ้งสมุดที�ชดัเจน 
6.3       มีการแนะนาํการใชห้อ้งสมุด  และการรับรู้  เขา้ถึง  และใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศ 
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6.4       มีการสอนการใชห้อ้งสมุด  และการรับรู้  เขา้ถึง  และใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศ 
6.5       มีการจดับริการการอ่านและการศึกษาคน้ควา้ 
6.5       มีการจดับริการการอ่านและการศึกษาคน้ควา้ 
6.6       มีการจดับริการยมื-คืน 
6.7       มีการจดับริการตอบคาํถามและช่วยคน้ควา้ 
6.8       มีการจดับริการเชิงรุกอยา่งหลากหลาย 
6.9       มีการจดับริการสืบคน้ทางสื�ออิเลก็ทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ต 
6.10.    มีการจดัเกบ็สถิติและการใชบ้ริการ 
 

มาตรฐานที� 7  ครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์มีความสามารถในการจดักจิกรรม 
7.1   มีการจดักิจกรรมหอ้งสมุดเพื�อสนบัสนุนการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
7.2 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยา่งหลากหลายเพื�อปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน 
7.3 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยา่งต่อเนื�องเพื�อปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน 
 

มาตรฐานที� 8  ครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง 
8.1 มีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  และมีนิสยัรักการอ่าน 
8.2 มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ 
8.3 เขา้รับการอบรม  สมัมนา  ศึกษาดูงานอยา่งต่อเนื�อง  หรือศึกษาต่อ 
8.4  เป็นสมาชิกสมาคม  ชมรม  หรือกลุ่มวิชาชีพที�กี�ยวขอ้ง 
8.5  มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  และแลกเปลี�ยนประสบการณ์เกี�ยวกบัการดาํเนินงานหอ้งสมุด 
8.6 มีวฒิุบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์  หรือผา่นการศึกษาอบรมดา้นงานหอ้งสมุด 
 

มารตรฐานด้านครูผู้สอน 
ตวับ่งชี�ในแต่ละมาตรฐาน  มีดงันี� 
มาตรฐานที� 9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื�อการเรียนการสอน 
9.1 มีแผนการจดัการเรียนรู้ที�บูรณาการการใชห้อ้งสมุดในสาระการเรียนรู้ที�ตนเองรับผดิชอบ 
9.2 มีส่วนร่วมในการเสนอหรือคดัเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
9.3 มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
9.4 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใชห้อ้งสมุด 
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มาตรฐานที� 10  ครูผู้สอนมีการจดักจิกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน 
 10.1 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระการเรียนรู้ที�ตนรับผดิชอบอยา่งหลากหลาย 
10.2 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระการเรียนรู้ที�ตนรับผดิชอบอยา่งต่อเนื�อง 
10.3 มีการประสานความร่วมมือกบัครูบรรณารักษใ์นการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
10.4 มีการประเมินผลการจดักิจกรรทส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
10.5 มีการรายงานผลการประเมินผลการจดักิจกรรทส่งเสริมนิสยัรักการอ่านต่อผูบ้ริหารโรงเรียน 
10.6 มีการเผยแพร่ผลการประเมินใหผู้เ้กี�ยวขอ้งและสาธารณชนทราบ 
10.7 มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันากิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 

มารตรฐานด้านนักเรียน 
ตัวบ่งชี�ในแต่ละมาตรฐาน มีดังนี� 
มาตรฐานที�  11  นักเรียนมีความสามารถในการรับรู้  เข้าถงึ  และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ 
11.1 กาํหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศที�ตอ้งการได ้
11.2 คน้หาสารสนเทศที�ตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
11.3 ตดัสินใจเลือกสารสนเทศที�เขา้ถึงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
11.4 สรุป  เรียบเรียงแนวคิดจากสารสนเทศที�คน้พบได ้
11.5   จดัเกบ็และเผยแพร่สารสนเทศได ้
11.6 สร้างองคค์วามรู้จากการศึกษาคน้ควา้ได ้
11.7  มีจิตสาํนึกที�ดีในการใชท้รัพยากรสารสนเทศ 
11.8 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใชท้รัหพยากรสารสนเทศ 
 

มาตรฐานที�  12  นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และมีนิสัยรักการอ่าน 
12.1 นกัเรียนเขา้ใชห้อ้งสมุดอยา่งสมํ�าเสมอ 
12.2 นกัเรียนยมืหนงัสือหรือสื�อทรัพยากรสารสนเทศอื�นอยา่งสมํ�าเสมอ 
12.3 นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยา่งสมํ�าเสมอ 
12.4   นกัเรียนมีปริมาณการอ่านเหมาะสมกบัระดบัชั�น  ตามเกณฑก์ารอ่านขั�นตํ�าที�สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานกาํหนด 
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6.4       มีการสอนการใชห้อ้งสมุด  และการรับรู้  เขา้ถึง  และใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศ 
6.5       มีการจดับริการการอ่านและการศึกษาคน้ควา้ 
6.5       มีการจดับริการการอ่านและการศึกษาคน้ควา้ 
6.6       มีการจดับริการยมื-คืน 
6.7       มีการจดับริการตอบคาํถามและช่วยคน้ควา้ 
6.8       มีการจดับริการเชิงรุกอยา่งหลากหลาย 
6.9       มีการจดับริการสืบคน้ทางสื�ออิเลก็ทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ต 
6.10.    มีการจดัเกบ็สถิติและการใชบ้ริการ 
 

มาตรฐานที� 7  ครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์มีความสามารถในการจดักจิกรรม 
7.1   มีการจดักิจกรรมหอ้งสมุดเพื�อสนบัสนุนการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
7.2 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยา่งหลากหลายเพื�อปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน 
7.3 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยา่งต่อเนื�องเพื�อปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน 
 

มาตรฐานที� 8  ครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง 
8.1 มีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  และมีนิสยัรักการอ่าน 
8.2 มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ 
8.3 เขา้รับการอบรม  สมัมนา  ศึกษาดูงานอยา่งต่อเนื�อง  หรือศึกษาต่อ 
8.4  เป็นสมาชิกสมาคม  ชมรม  หรือกลุ่มวิชาชีพที�กี�ยวขอ้ง 
8.5  มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  และแลกเปลี�ยนประสบการณ์เกี�ยวกบัการดาํเนินงานหอ้งสมุด 
8.6 มีวฒิุบรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์  หรือผา่นการศึกษาอบรมดา้นงานหอ้งสมุด 
 

มารตรฐานด้านครูผู้สอน 
ตวับ่งชี�ในแต่ละมาตรฐาน  มีดงันี� 
มาตรฐานที� 9 ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื�อการเรียนการสอน 
9.1 มีแผนการจดัการเรียนรู้ที�บูรณาการการใชห้อ้งสมุดในสาระการเรียนรู้ที�ตนเองรับผดิชอบ 
9.2 มีส่วนร่วมในการเสนอหรือคดัเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
9.3 มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
9.4 มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใชห้อ้งสมุด 
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มาตรฐานที� 10  ครูผู้สอนมีการจดักจิกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน 
 10.1 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระการเรียนรู้ที�ตนรับผดิชอบอยา่งหลากหลาย 
10.2 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในสาระการเรียนรู้ที�ตนรับผดิชอบอยา่งต่อเนื�อง 
10.3 มีการประสานความร่วมมือกบัครูบรรณารักษใ์นการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
10.4 มีการประเมินผลการจดักิจกรรทส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
10.5 มีการรายงานผลการประเมินผลการจดักิจกรรทส่งเสริมนิสยัรักการอ่านต่อผูบ้ริหารโรงเรียน 
10.6 มีการเผยแพร่ผลการประเมินใหผู้เ้กี�ยวขอ้งและสาธารณชนทราบ 
10.7 มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันากิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 

มารตรฐานด้านนักเรียน 
ตัวบ่งชี�ในแต่ละมาตรฐาน มีดังนี� 
มาตรฐานที�  11  นักเรียนมีความสามารถในการรับรู้  เข้าถงึ  และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ 
11.1 กาํหนดลกัษณะและขอบเขตของสารสนเทศที�ตอ้งการได ้
11.2 คน้หาสารสนเทศที�ตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
11.3 ตดัสินใจเลือกสารสนเทศที�เขา้ถึงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
11.4 สรุป  เรียบเรียงแนวคิดจากสารสนเทศที�คน้พบได ้
11.5   จดัเกบ็และเผยแพร่สารสนเทศได ้
11.6 สร้างองคค์วามรู้จากการศึกษาคน้ควา้ได ้
11.7  มีจิตสาํนึกที�ดีในการใชท้รัพยากรสารสนเทศ 
11.8 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใชท้รัหพยากรสารสนเทศ 
 

มาตรฐานที�  12  นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และมีนิสัยรักการอ่าน 
12.1 นกัเรียนเขา้ใชห้อ้งสมุดอยา่งสมํ�าเสมอ 
12.2 นกัเรียนยมืหนงัสือหรือสื�อทรัพยากรสารสนเทศอื�นอยา่งสมํ�าเสมอ 
12.3 นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยา่งสมํ�าเสมอ 
12.4   นกัเรียนมีปริมาณการอ่านเหมาะสมกบัระดบัชั�น  ตามเกณฑก์ารอ่านขั�นตํ�าที�สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานกาํหนด 
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มารตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี�ในแต่ละมาตรฐาน มีดังนี� 
มาตรฐานที�  13  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวสัดุตพีมิพ์ 
13.1 หอ้งสมุดมีหนงัสืออา้งอิง  เช่น  หนงัสือพระราชนิพนธ์  พระนิพนธ์  สารานุกรมไทยสาํหรับ 

เยาวชนโดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  สารานุกรม  พจนานุกรมฉบบั 
ราชบณัฑิตยสถาน  เป็นตน้ 

13.2 หอ้งสมุดมีหนงัสือสารคดี  บนัเทิงคดี  หนงัสือภาษาต่างประเทศ  วารสาร  นิตยสาร   
หนงัสือพิมพ ์ จุลสาร  เอกสารหลกัสูตรที�เหมาะสม  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและความตอ้งการ 
ของผูใ้ชบ้ริการ 

13.3 หอ้งสมุดมีหนงัสืออยา่งนอ้ย  10  เล่ม  ต่อนกัเรียน  1  คน 
13.4 หอ้งสมุดมีวารสาร  นิตยสาร  หนงัสือพิมพไ์วใ้หบ้ริการอยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ 
 

มาตรฐานที�  14  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวสัดุไม่ตพีมิพ์ 
14.1 หอ้งสมุดมีวสัดุไม่ตีพิมพแ์ละสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ในปริมาณที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

หลกัสุตร  และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  เช่น 
 14.1.1  ลูกโลก 
 14.1.2 แผนที� 
 14.1.3 หุ่นจาํลอง  ของตวัอยา่ง 
 14.1.4 เกม  ของเล่นเสริมทกัษะ 
 14.1.5 วีดิทศัน์  ซีดี-รอม  ดีวีดี 
 14.1.6 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 14.1.7 หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 14.1.8 บทเรียนออนไลน์ 
      ฯลฯ 
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มาตรฐานที�  15  การจดัทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
15.1 หอ้งสมุดใชโ้ปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติั 
15.2 หอ้งสมุดมีการสืบคน้ออนไลน์ทางเวบ็ไซต ์
15.3 หอ้งสมุดเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพื�อสนบัสนุนการใชท้รัพยากรสารสนเทศ 
15.4 หอ้งสมุดมีการจดัฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมุด 

มาตรฐานด้านอาคารสถานที�  และวสัดุครุภณัฑ์ 
ตวับ่งชี�ในแต่ละมาตรฐาน  มีดงันี� 
มาตรฐานที� 16 อาคารสถานที� 
16.1 หอ้งสมุดตั�งอยูใ่นตาํแหน่งที�เหมาะสม  สะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ 
16.2 หอ้งสมุดมีการออกแบบและตกแต่งอยา่งเหมาะสมและสวยงาม 
16.3 หอ้งสมุดมีการจดัพื�นที�และบรรยากาศที�เอื�อต่อการอ่านและการเรียนรู้ 
16.4 หอ้งสมุดมีการจดัการดา้นสภาพแวดลอ้ม  (สะอาด  แสงสวา่ง  เสียง  และการถ่ายเทอากาศ)   

อยา่งเหมาะสม 
16.5 หอ้งสมุดมีมาตรการในการรักษาความปลอดภยัของหอ้งสมุดและผุใ้ชบ้ริการ 

มาตรฐานที� 17 วสัดุครุภณัฑ์ 
17.1 หอ้งสมุดมีครุภณัฑที์�เหมาะสมกบัขนาดของหอ้งและผูใ้ชย้ริการ 
17.2 หอ้งสมุดมีครุภณัฑเ์พียงพอและจดัวางไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานและใหบ้ริการ 
17.3 หอ้งสมุดมีครุภณัฑ ์ เครื�องมือ   วสัดุอุปกรณ์ที�รองรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมุด 
 (คอมพิวเตอร์เพื�อการสืบคน้  และคอมพิวเตอร์เพื�อการปฏิบติังาน) 
17.4 หอ้งสมุดมีเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ที�เหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบรรณารักษแ์ละการ 

ใหบ้ริการ 
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มารตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี�ในแต่ละมาตรฐาน มีดังนี� 
มาตรฐานที�  13  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวสัดุตพีมิพ์ 
13.1 หอ้งสมุดมีหนงัสืออา้งอิง  เช่น  หนงัสือพระราชนิพนธ์  พระนิพนธ์  สารานุกรมไทยสาํหรับ 

เยาวชนโดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  สารานุกรม  พจนานุกรมฉบบั 
ราชบณัฑิตยสถาน  เป็นตน้ 

13.2 หอ้งสมุดมีหนงัสือสารคดี  บนัเทิงคดี  หนงัสือภาษาต่างประเทศ  วารสาร  นิตยสาร   
หนงัสือพิมพ ์ จุลสาร  เอกสารหลกัสูตรที�เหมาะสม  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและความตอ้งการ 
ของผูใ้ชบ้ริการ 

13.3 หอ้งสมุดมีหนงัสืออยา่งนอ้ย  10  เล่ม  ต่อนกัเรียน  1  คน 
13.4 หอ้งสมุดมีวารสาร  นิตยสาร  หนงัสือพิมพไ์วใ้หบ้ริการอยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ 
 

มาตรฐานที�  14  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวสัดุไม่ตพีมิพ์ 
14.1 หอ้งสมุดมีวสัดุไม่ตีพิมพแ์ละสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ในปริมาณที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

หลกัสุตร  และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  เช่น 
 14.1.1  ลูกโลก 
 14.1.2 แผนที� 
 14.1.3 หุ่นจาํลอง  ของตวัอยา่ง 
 14.1.4 เกม  ของเล่นเสริมทกัษะ 
 14.1.5 วีดิทศัน์  ซีดี-รอม  ดีวีดี 
 14.1.6 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 14.1.7 หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
 14.1.8 บทเรียนออนไลน์ 
      ฯลฯ 
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มาตรฐานที�  15  การจดัทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
15.1 หอ้งสมุดใชโ้ปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติั 
15.2 หอ้งสมุดมีการสืบคน้ออนไลน์ทางเวบ็ไซต ์
15.3 หอ้งสมุดเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพื�อสนบัสนุนการใชท้รัพยากรสารสนเทศ 
15.4 หอ้งสมุดมีการจดัฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมุด 

มาตรฐานด้านอาคารสถานที�  และวสัดุครุภณัฑ์ 
ตวับ่งชี�ในแต่ละมาตรฐาน  มีดงันี� 
มาตรฐานที� 16 อาคารสถานที� 
16.1 หอ้งสมุดตั�งอยูใ่นตาํแหน่งที�เหมาะสม  สะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ 
16.2 หอ้งสมุดมีการออกแบบและตกแต่งอยา่งเหมาะสมและสวยงาม 
16.3 หอ้งสมุดมีการจดัพื�นที�และบรรยากาศที�เอื�อต่อการอ่านและการเรียนรู้ 
16.4 หอ้งสมุดมีการจดัการดา้นสภาพแวดลอ้ม  (สะอาด  แสงสวา่ง  เสียง  และการถ่ายเทอากาศ)   

อยา่งเหมาะสม 
16.5 หอ้งสมุดมีมาตรการในการรักษาความปลอดภยัของหอ้งสมุดและผุใ้ชบ้ริการ 

มาตรฐานที� 17 วสัดุครุภณัฑ์ 
17.1 หอ้งสมุดมีครุภณัฑที์�เหมาะสมกบัขนาดของหอ้งและผูใ้ชย้ริการ 
17.2 หอ้งสมุดมีครุภณัฑเ์พียงพอและจดัวางไดเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังานและใหบ้ริการ 
17.3 หอ้งสมุดมีครุภณัฑ ์ เครื�องมือ   วสัดุอุปกรณ์ที�รองรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของหอ้งสมุด 
 (คอมพิวเตอร์เพื�อการสืบคน้  และคอมพิวเตอร์เพื�อการปฏิบติังาน) 
17.4 หอ้งสมุดมีเครื�องมือและวสัดุอุปกรณ์ที�เหมาะสมกบัการปฏิบติังานของบรรณารักษแ์ละการ 

ใหบ้ริการ 
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หมวดที� 1  มาตรฐานด้านผู้บริหาร 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 1 
ผูบ้ริหารมี 
ความสามารถ 
ในการบริหาร 
จดัการ 

1.1 ผูบ้ริหารมีการกาํหนด
นโยบายและแผนการดาํเนิน 
งานหอ้งสมุดโรงเรียน 
     1.1.1 มีแผนการพฒันา
หอ้งสมุดไวใ้นแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
      1.1.2 มีการกาํหนด
นโยบายใหค้รูผุส้อนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
จดัการเรียนการสอนโดยใช้
หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการให้คะแนน 
มี 1 ขอ้  ได ้3  คะแนน 
มี 2 ขอ้  ได ้2 คะแนน 
มีครบทุกขอ้ได ้3 คะแนน 
 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้1  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้3 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-แผนพฒันาหอ้งสมุด 
-แผนการจดัการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น  
 ที�ใชห้อ้งสมุดเป็น 
  แหล่งเรียนรู้และหรือ 
  มีการบูรณาการการอ่าน 
-แผนพฒันาคุณภาพ 
  การศึกษา 
-แผนปฏิบติัการ 
-โครงการต่าง ๆ 
-แผนภูมิโครงสร้าง 
  การบริหาร 
-กิจกรรม โครงการ 
  ส่งเสริมการอ่าน 
-สถิติการเขา้ใชห้อ้งสมุด 
-คาํสั�งมอบหมายงาน 
              ฯลฯ 

 1.2 ผูบ้ริหารจดัใหมี้โครงสร้าง
การบริหารงานที�ชดัเจน 
       1.2.1 มีการกาํหนด
โครงสร้างการบริหารงาน
หอ้งสมุด  แต่งตั�ง
คณะกรรมการบริหารงาน
หอ้งสมุด  และคณะกรรมการ 
ดาํเนินงานหอ้งสมุด 

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้2  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้3 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้4 คะแนน 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-แผนภูมิโครงสร้าง 
-คาํสั�งมอบหมายงาน 
-รายงานการประชุม 

ฯลฯ 

เกณฑ์การประเมินและแนวทางการให้คะแนน 
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      1.2.2 มีการกาํหนดบทบาท
หนา้ที�ของบุคลากรตาม
โครงสร้างและส่งเสริมใหมี้
การดาํเนินงานตามบทบาท
หนา้ที� 
      1.2.3 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน 
หอ้งสมุด และคณะกรรมการ
ดาํเนินงานหอ้งสมุด อยา่งนอ้ย 
ภาคเรียนละ 3  ครั� ง 
      1.2.4 มีการแต่งตั�งครูหรือ 
บุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์
เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

 

 1.3 ผูบ้ริหารจดัใหมี้ครูหรือ 
บุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์
และเจา้หนา้ที�หอ้งสมุด 
       1.3.1 มีการ แต่งตั�งครูหรือ 
บุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์
และเจา้หนา้ที�หอ้งสมุด 
      1.3.2 มีการเสริมแรง 
ใหข้วญัและกาํลงัใจแก่ครูหรือ 
บุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์
และเจา้หนา้ที�หอ้งสมุด 
      1.3.3 มีการส่งเสริม
สนบัสนุนและใหโ้อกาสแก่ครู 
หรือบุคลากรทาํหนา้ที�
บรรณารักษแ์ละเจา้หนา้ที�
หอ้งสมุดไดรั้บการพฒันา 

แนวทางการให้คะแนน 
มี 1 ขอ้  ได ้3  คะแนน 
มี 2 ขอ้  ได ้2 คะแนน 
มีครบทุกขอ้ได ้3 คะแนน 
 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้1  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้3 คะแนน 
 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-คาํสั�งแต่งตั�งมอบหมาย
งาน 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ 
-หลกัฐานการเขา้ร่วม 
 ประชุม สมัมนา 
-เกียนติบตัร รางวลั 

ฯลฯ 

 1.4 ผูบ้ริหารจดัใหมี้
งบประมาณสาํหรับ 
ดาํเนินงานและพฒันา
หอ้งสมุด 

แนวทางการให้คะแนน 
ขอ้ 1.4.1 จดัสรรงบประมาณ
ประจาํปีเพื�อซื�อหนงัสือและ
จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-แผนพฒันาหอ้งสมุด 
-แผนพฒันาคุณภาพ 

102



103 
 

 
 

หมวดที� 1  มาตรฐานด้านผู้บริหาร 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 1 
ผูบ้ริหารมี 
ความสามารถ 
ในการบริหาร 
จดัการ 

1.1 ผูบ้ริหารมีการกาํหนด
นโยบายและแผนการดาํเนิน 
งานหอ้งสมุดโรงเรียน 
     1.1.1 มีแผนการพฒันา
หอ้งสมุดไวใ้นแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
      1.1.2 มีการกาํหนด
นโยบายใหค้รูผุส้อนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
จดัการเรียนการสอนโดยใช้
หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการให้คะแนน 
มี 1 ขอ้  ได ้3  คะแนน 
มี 2 ขอ้  ได ้2 คะแนน 
มีครบทุกขอ้ได ้3 คะแนน 
 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้1  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้3 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-แผนพฒันาหอ้งสมุด 
-แผนการจดัการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้อื�น  
 ที�ใชห้อ้งสมุดเป็น 
  แหล่งเรียนรู้และหรือ 
  มีการบูรณาการการอ่าน 
-แผนพฒันาคุณภาพ 
  การศึกษา 
-แผนปฏิบติัการ 
-โครงการต่าง ๆ 
-แผนภูมิโครงสร้าง 
  การบริหาร 
-กิจกรรม โครงการ 
  ส่งเสริมการอ่าน 
-สถิติการเขา้ใชห้อ้งสมุด 
-คาํสั�งมอบหมายงาน 
              ฯลฯ 

 1.2 ผูบ้ริหารจดัใหมี้โครงสร้าง
การบริหารงานที�ชดัเจน 
       1.2.1 มีการกาํหนด
โครงสร้างการบริหารงาน
หอ้งสมุด  แต่งตั�ง
คณะกรรมการบริหารงาน
หอ้งสมุด  และคณะกรรมการ 
ดาํเนินงานหอ้งสมุด 

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้2  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้3 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้4 คะแนน 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-แผนภูมิโครงสร้าง 
-คาํสั�งมอบหมายงาน 
-รายงานการประชุม 

ฯลฯ 

เกณฑ์การประเมินและแนวทางการให้คะแนน 

104 
 

      1.2.2 มีการกาํหนดบทบาท
หนา้ที�ของบุคลากรตาม
โครงสร้างและส่งเสริมใหมี้
การดาํเนินงานตามบทบาท
หนา้ที� 
      1.2.3 มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน 
หอ้งสมุด และคณะกรรมการ
ดาํเนินงานหอ้งสมุด อยา่งนอ้ย 
ภาคเรียนละ 3  ครั� ง 
      1.2.4 มีการแต่งตั�งครูหรือ 
บุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์
เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

 

 1.3 ผูบ้ริหารจดัใหมี้ครูหรือ 
บุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์
และเจา้หนา้ที�หอ้งสมุด 
       1.3.1 มีการ แต่งตั�งครูหรือ 
บุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์
และเจา้หนา้ที�หอ้งสมุด 
      1.3.2 มีการเสริมแรง 
ใหข้วญัและกาํลงัใจแก่ครูหรือ 
บุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์
และเจา้หนา้ที�หอ้งสมุด 
      1.3.3 มีการส่งเสริม
สนบัสนุนและใหโ้อกาสแก่ครู 
หรือบุคลากรทาํหนา้ที�
บรรณารักษแ์ละเจา้หนา้ที�
หอ้งสมุดไดรั้บการพฒันา 

แนวทางการให้คะแนน 
มี 1 ขอ้  ได ้3  คะแนน 
มี 2 ขอ้  ได ้2 คะแนน 
มีครบทุกขอ้ได ้3 คะแนน 
 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้1  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้3 คะแนน 
 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-คาํสั�งแต่งตั�งมอบหมาย
งาน 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ 
-หลกัฐานการเขา้ร่วม 
 ประชุม สมัมนา 
-เกียนติบตัร รางวลั 

ฯลฯ 

 1.4 ผูบ้ริหารจดัใหมี้
งบประมาณสาํหรับ 
ดาํเนินงานและพฒันา
หอ้งสมุด 

แนวทางการให้คะแนน 
ขอ้ 1.4.1 จดัสรรงบประมาณ
ประจาํปีเพื�อซื�อหนงัสือและ
จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-แผนพฒันาหอ้งสมุด 
-แผนพฒันาคุณภาพ 
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       1.4.1 มีการจดัสรร
งบประมาณประจาํปีเพื�อ
สนบัสนุนการดาํเนินงาน 
และการพฒันาหอ้งสมุด 
 
 

ดงันี�  
โรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดเลก็ (นักเรียนน้อยกว่า 
121  คน) 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5   
ของเงินอุดหนุนได ้1 คะแนน 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 6  
ของเงินอุดหนุน ได ้2 
คะแนน 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 7 
ของเงินอุดหนุนได ้3 คะแนน 
ขนาดกลาง (นักเรียนน้อย
กว่า 121-600  คน) 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 
ของเงินอุดหนุนได ้1 คะแนน 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 8 
ของเงินอุดหนุนได ้2 คะแนน 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 9 
ของเงินอุดหนุนได ้3 คะแนน 
ขนาดใหญ่ (นักเรียนน้อยกว่า 
601 คนขึ�นไป) 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
10 ของเงินอุดหนุนได ้1 
คะแนน 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 
11 ของเงินอุดหนุนได ้2 
คะแนน 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
12 ของเงินอุดหนุนได ้3 
คะแนน 

 การศึกษา 
-แผนปฏิบติัการ 
-หลกัฐานการจดัหา 
 งบประมาณ 

ฯลฯ 

  
 

โรงเรียนมธัยมศึกษา 
-จดัสรรงบประมาณประจาํปี 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
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        1.4.2 มีการจดัหา 
งบประมาณจากหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชนจากแหล่ง
ทุนภายในและภายนอก เพื�อ
สนบัสนุนการดาํเนินงานและ
การพฒันาหอ้งสมุด 

ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 3 ของ
เงินอุดหนุนได ้1 คะแนน 
-จดัสรรงบประมาณประจาํปี   
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 4 ของ
เงินอุดหนุน ได ้ 2 คะแนน 
-จดัสรรงบประมาณประจาํปี 
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้1  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้3 คะแนน 
 

แนวทางการให้คะแนน 
ขอ้ 1.4.2 
-มีการจดัหางบประมาณจาก 
ภายในโรงเรียน ได ้1 
คะแนน 
-มีการจดัหางบประมาณ 
  จากแหล่งทุนภายนอก  
  ได ้2 คะแนน 
-มีการจดัหางบประมาณจาก  
จากแหล่งทุนทั�งจากภายใน 
และภายนอก ได ้3 คะแนน 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้1  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้3 คะแนน 
 

-แผนพฒันาหอ้งสมุด 
-แผนพฒันาคุณภาพ 
 การศึกษา 
-แผนปฏิบติัการ 
-หลกัฐานการจดัหา 
 งบประมาณ 

ฯลฯ 

 1.5 ผูบ้ริหารจดัใหมี้หอ้งสมุด
โรงเรียนที�ไดม้าตรฐานไว้
บริการนกัเรียน  ครู ผูบ้ริหาร 
บุคลากรภายในโรงเรียน 

ขนาดของห้องสมุดโรงเรียน 
โรงเรียนประถมศึกษา 
-โรงเรียนขนาดเลก็ (นกัเรียน
นอ้ยกวา่ 121 คน) มีหอ้งสมุด 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-แผนพฒันาหอ้งสมุด 
-แผนพฒันาคุณภาพ 
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       1.4.1 มีการจดัสรร
งบประมาณประจาํปีเพื�อ
สนบัสนุนการดาํเนินงาน 
และการพฒันาหอ้งสมุด 
 
 

ดงันี�  
โรงเรียนประถมศึกษา 
ขนาดเลก็ (นักเรียนน้อยกว่า 
121  คน) 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5   
ของเงินอุดหนุนได ้1 คะแนน 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 6  
ของเงินอุดหนุน ได ้2 
คะแนน 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 7 
ของเงินอุดหนุนได ้3 คะแนน 
ขนาดกลาง (นักเรียนน้อย
กว่า 121-600  คน) 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 
ของเงินอุดหนุนได ้1 คะแนน 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 8 
ของเงินอุดหนุนได ้2 คะแนน 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 9 
ของเงินอุดหนุนได ้3 คะแนน 
ขนาดใหญ่ (นักเรียนน้อยกว่า 
601 คนขึ�นไป) 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
10 ของเงินอุดหนุนได ้1 
คะแนน 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 
11 ของเงินอุดหนุนได ้2 
คะแนน 
-จดัสรรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
12 ของเงินอุดหนุนได ้3 
คะแนน 

 การศึกษา 
-แผนปฏิบติัการ 
-หลกัฐานการจดัหา 
 งบประมาณ 

ฯลฯ 

  
 

โรงเรียนมธัยมศึกษา 
-จดัสรรงบประมาณประจาํปี 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
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        1.4.2 มีการจดัหา 
งบประมาณจากหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชนจากแหล่ง
ทุนภายในและภายนอก เพื�อ
สนบัสนุนการดาํเนินงานและ
การพฒันาหอ้งสมุด 

ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 3 ของ
เงินอุดหนุนได ้1 คะแนน 
-จดัสรรงบประมาณประจาํปี   
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 4 ของ
เงินอุดหนุน ได ้ 2 คะแนน 
-จดัสรรงบประมาณประจาํปี 
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 5 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้1  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้3 คะแนน 
 

แนวทางการให้คะแนน 
ขอ้ 1.4.2 
-มีการจดัหางบประมาณจาก 
ภายในโรงเรียน ได ้1 
คะแนน 
-มีการจดัหางบประมาณ 
  จากแหล่งทุนภายนอก  
  ได ้2 คะแนน 
-มีการจดัหางบประมาณจาก  
จากแหล่งทุนทั�งจากภายใน 
และภายนอก ได ้3 คะแนน 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้1  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้3 คะแนน 
 

-แผนพฒันาหอ้งสมุด 
-แผนพฒันาคุณภาพ 
 การศึกษา 
-แผนปฏิบติัการ 
-หลกัฐานการจดัหา 
 งบประมาณ 

ฯลฯ 

 1.5 ผูบ้ริหารจดัใหมี้หอ้งสมุด
โรงเรียนที�ไดม้าตรฐานไว้
บริการนกัเรียน  ครู ผูบ้ริหาร 
บุคลากรภายในโรงเรียน 

ขนาดของห้องสมุดโรงเรียน 
โรงเรียนประถมศึกษา 
-โรงเรียนขนาดเลก็ (นกัเรียน
นอ้ยกวา่ 121 คน) มีหอ้งสมุด 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-แผนพฒันาหอ้งสมุด 
-แผนพฒันาคุณภาพ 
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ผูป้กครอง และชุมชน 
      1.5.1 จดัใหมี้หอ้งสมุด
โรงเรียนที�มีขนาดเหมาะสม 
     1.5.2 หอ้งสมุดตั�งอยูใ่น
ตาํแหน่งที�เหมาะสมเป็น
ศูนยก์ลาง  สะดวกต่อการเขา้
ไปใชบ้ริการ 
     1.5.3 หอ้งสมุดมีสภาพดี 
     1.5.4 หอ้งสมุดมีรรยากาศ
ที�เอื�อต่อการเรียนรู้ 
    1.5.5 จดัใหมี้วสัดุครุภณัฑ์
เพียงพอกบัการใชบ้ริการ 
    1.5.6 จดัใหมี้วสัดุครุภณัฑ์
เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
     1.5.7 จดัใหมี้ทรัพยากร
สารสนเทศที�เพียงพอกบัการ
ใชบ้ริการ 
     1.5.8  จดัใหมี้ทรัพยากร
สารสนเทศเหมาะสมกบัวยั
ของนกัเรียน 

ขนาด 1 หอ้งเรียนขึ�นไป 
-โรงเรียนขนาดกลาง 
(นกัเรียนนอ้ยกวา่ 121-600  
คน)  มีหอ้งสมุดขนาด 1-2   
 หอ้งเรียนขึ�นไป 
-โรงเรียนขนาดใหญ่ 
(นกัเรียนนอ้ยกวา่ 601 คนขึ�น
ไป) มีหอ้งสมุดขนาด 2-3  
หอ้งเรียนขึ�นไป หรืออาคาร
เอกเทศขนาด 2 หอ้งเรียน 
ขึ�นไป 
โรงเรียนมธัยมศึกษา 
-โรงเรียนขนาดเลก็ (นกัเรียน
นอ้ยกวา่ 500 คน) มีหอ้งสมุด
ขนาด 1-2 หอ้งเรียนขึ�นไป  
หรือเป็นอาคารเอกเทศ 
-โรงเรียนขนาดกลาง 
(นกัเรียน 500-1,499 คน)  
มีหอ้งสมุด  ขนาด 2-3 
หอ้งเรียนขึ�นไป หรือเป็น
อาคารเอกเทศขนาด 2 
หอ้งเรียนขึ�นไป 
-โรงเรียนขนาดใหญ่ 
(นกัเรียน 1,500 คน)  
มีหอ้งสมุดขนาด 3 หอ้งเรียน
ขึ�นไป หรือเป็นอาคาร
เอกเทศขนาด 3 หอ้งเรียนขึ�น
ไป 
 
 
 
 

 การศึกษา 
-แผนปฏิบติัการ 
-หลกัฐานการจดัหา 
 งบประมาณ 

ฯลฯ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 1.6 ผูบ้ริหารนิเทศ กาํกบั 

ติดตาม และประเมินผลการ
ดาํเนินงาน 
      1.6.1 มีแผนการนิเทศงาน
หอ้งสมุด 
      1.6.2 มีการนิเทศ กาํกบั  
ติดตาม และประเมินผลการ
ดาํเนินงาน 
       1.6.3 มีการรายงาน 
ผลการดาํเนินงานต่อหน่วย 
งานตน้สงักดัและผูที้�เกี�ยวขอ้ง 
      1.6.4 มีการนาํผลการ 
ประเมินมาใชใ้นการพฒันา
หอ้งสมุด 
      1.6.5 มีการนาํมาตรฐาน
หอ้งสมุดโรงเรียนของ
สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐานมาใชใ้น
การบริหารงานหอ้งสมุด 

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้3  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้4 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้5 คะแนน 
 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-แผนการนิเทศ 
-หลกัฐานการนิเทศ 
-รายงานผล 
-หลกัฐานการนาํ 
ผลการประเมินไปใช ้

ฯลฯ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 2 
ผูบ้ริหารส่งเสริม
ความสมัพนัธ์
และความ
ร่วมมือกบั
ชุมชนในการ
พฒันาพฒันา
หอ้งสมุด 

2.1 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้
ชุมชนมาใชบ้ริการหอ้งสมุด
เพื�อการเรียนรู้ 
2.2 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
พฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 
2.3 ผูบ้ริหารสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและและแสวง 
หาความช่วยเหลือจากหน่วย 
งาน  ทั�งภาครัฐและเอกชน
เพื�อพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้1  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้3 คะแนน 
 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ 
-ภาพถ่าย 

ฯลฯ 
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ผูป้กครอง และชุมชน 
      1.5.1 จดัใหมี้หอ้งสมุด
โรงเรียนที�มีขนาดเหมาะสม 
     1.5.2 หอ้งสมุดตั�งอยูใ่น
ตาํแหน่งที�เหมาะสมเป็น
ศูนยก์ลาง  สะดวกต่อการเขา้
ไปใชบ้ริการ 
     1.5.3 หอ้งสมุดมีสภาพดี 
     1.5.4 หอ้งสมุดมีรรยากาศ
ที�เอื�อต่อการเรียนรู้ 
    1.5.5 จดัใหมี้วสัดุครุภณัฑ์
เพียงพอกบัการใชบ้ริการ 
    1.5.6 จดัใหมี้วสัดุครุภณัฑ์
เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
     1.5.7 จดัใหมี้ทรัพยากร
สารสนเทศที�เพียงพอกบัการ
ใชบ้ริการ 
     1.5.8  จดัใหมี้ทรัพยากร
สารสนเทศเหมาะสมกบัวยั
ของนกัเรียน 

ขนาด 1 หอ้งเรียนขึ�นไป 
-โรงเรียนขนาดกลาง 
(นกัเรียนนอ้ยกวา่ 121-600  
คน)  มีหอ้งสมุดขนาด 1-2   
 หอ้งเรียนขึ�นไป 
-โรงเรียนขนาดใหญ่ 
(นกัเรียนนอ้ยกวา่ 601 คนขึ�น
ไป) มีหอ้งสมุดขนาด 2-3  
หอ้งเรียนขึ�นไป หรืออาคาร
เอกเทศขนาด 2 หอ้งเรียน 
ขึ�นไป 
โรงเรียนมธัยมศึกษา 
-โรงเรียนขนาดเลก็ (นกัเรียน
นอ้ยกวา่ 500 คน) มีหอ้งสมุด
ขนาด 1-2 หอ้งเรียนขึ�นไป  
หรือเป็นอาคารเอกเทศ 
-โรงเรียนขนาดกลาง 
(นกัเรียน 500-1,499 คน)  
มีหอ้งสมุด  ขนาด 2-3 
หอ้งเรียนขึ�นไป หรือเป็น
อาคารเอกเทศขนาด 2 
หอ้งเรียนขึ�นไป 
-โรงเรียนขนาดใหญ่ 
(นกัเรียน 1,500 คน)  
มีหอ้งสมุดขนาด 3 หอ้งเรียน
ขึ�นไป หรือเป็นอาคาร
เอกเทศขนาด 3 หอ้งเรียนขึ�น
ไป 
 
 
 
 

 การศึกษา 
-แผนปฏิบติัการ 
-หลกัฐานการจดัหา 
 งบประมาณ 

ฯลฯ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 1.6 ผูบ้ริหารนิเทศ กาํกบั 

ติดตาม และประเมินผลการ
ดาํเนินงาน 
      1.6.1 มีแผนการนิเทศงาน
หอ้งสมุด 
      1.6.2 มีการนิเทศ กาํกบั  
ติดตาม และประเมินผลการ
ดาํเนินงาน 
       1.6.3 มีการรายงาน 
ผลการดาํเนินงานต่อหน่วย 
งานตน้สงักดัและผูที้�เกี�ยวขอ้ง 
      1.6.4 มีการนาํผลการ 
ประเมินมาใชใ้นการพฒันา
หอ้งสมุด 
      1.6.5 มีการนาํมาตรฐาน
หอ้งสมุดโรงเรียนของ
สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐานมาใชใ้น
การบริหารงานหอ้งสมุด 

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้3  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้4 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้5 คะแนน 
 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-แผนการนิเทศ 
-หลกัฐานการนิเทศ 
-รายงานผล 
-หลกัฐานการนาํ 
ผลการประเมินไปใช ้

ฯลฯ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 2 
ผูบ้ริหารส่งเสริม
ความสมัพนัธ์
และความ
ร่วมมือกบั
ชุมชนในการ
พฒันาพฒันา
หอ้งสมุด 

2.1 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้
ชุมชนมาใชบ้ริการหอ้งสมุด
เพื�อการเรียนรู้ 
2.2 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
พฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 
2.3 ผูบ้ริหารสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและและแสวง 
หาความช่วยเหลือจากหน่วย 
งาน  ทั�งภาครัฐและเอกชน
เพื�อพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้1  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้3 คะแนน 
 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ 
-ภาพถ่าย 

ฯลฯ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 3 
ผูบ้ริหารเป็น
แบบอยา่งในการ
เป็นบุคคลแห่ง 
การเรียนรู้ 

3.1 ผูบ้ริหารเขา้รับ 
การอบรม สมัมนา  ศึกษา 
ดูงาน และแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์ดา้นหอ้งสมุด 
อยา่งนอ้ย ปีละ  1  ครั� ง 
3.2 ผูบ้ริหารใชห้อ้งสมุด 
เป้นแหล่งศึกษาคน้ควา้เพื�อ
พฒันาตนเองและพฒันางาน 
3.3 ผูบ้ริหารมีนิสยัรักการอ่าน 
แสวงหาความรู้ และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้1  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้3 คะแนน 
 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-เกียรติบตัร 
-บทความทางวิชาการ 
-เอกสารเผยแพร่ใน
รูปแบบ  ต่าง ๆ 
-หลกัฐานการเขา้ร่วม 
  ประชุม สมัมนา 
-หลกัฐานการยมื-คืน 
-หลกัฐานการสึกษา 
-คน้ควา้ 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์    ฯลฯ 

 
หมวดที� 2 มาตรฐานด้านครู 
2.1 ครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที� 4 
ครูหรือบุคลากรทาํ
หนา้ที�บรรณารักษ ์
มีความสามารถใน
การบริหารงาน
หอ้งสมุด 

4.1 มีการกาํหนดวิสยัทศัน์  
พนัธกิจหอ้งสมุดโรงเรียน 
4.2  มีการจดัทาํแผนงาน 
โครงการหอ้งสมุดที�สอด 
คลอ้งกบัแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษโรงเรียน 
4.3 มีการจดัทาํโครงสร้าง
การบริหารงานหอ้งสมุด 
4.4 มีการจดัสภาพแวด 
ลอ้มและบรรยากาศของ
หอ้งสมุดใหเ้อื�อต่อการ
จดัการเรียนรู้ 
4.5 มีการประเมินผลการ

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้5 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้6 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้7 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-แผนพฒันางานหอ้งสมุด 
-สถิติการใชบ้ริการ 
-แผน่พบัประชาสมัพนัธ์ 
-สงัเกตสภาพแวดลอ้ม 
-แบบประเมิน 
 ผลการดาํเนินงาน 
-ขอ้มูลแสดงการนาํ 
 ผลการประเมินมาใชพ้ฒันา 
 ต่อไป 

ฯลฯ 
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ดาํเนินงาน 
4.6 มีการนาํผลการ
ประเมินมาใฃใ้นการ 
พฒันางานหอ้งสมุด 
4.7 มีการนาํมาตรฐาน
หอ้งสมุดโรงเรียนของ 
สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐานมาใช ้
ในการบริหารงาน
หอ้งสมุด 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 5 
ครูหรือบุคลากรทาํ
หนา้ที�บรรณารักษ ์
มีความสามารถใน
การปฏิบติังานดา้น
เทคนิค 

5.1 จดัใหมี้ทรัพยากร
สารสนเทศที�มีเนื�อหา
สอดคลอ้งกบัการจดั 
การเรียนการสอน 
ตามหลกัสูตร 
5.2 จดัใหมี้ทรัพยากร
สารสนเทศที�มีเนื�อหา 
เหมาะสม และตรงตาม
ความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
5.3 มีการจดัหมวดหมู่และ
ทาํรายการทรัพยากร
สารสนเทศตามหลกัสากล 
5.4 มีการเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศเพื�อใหบ้ริการ 
5.5 ใชเ้ทคโนโลยใีนการ
จดัเกบ็และสืบคน้
ทรัพยากรสารสนเทศ
อยา่งเหมาะสมตามสภาพ
ของโรงเรียน สะดวกต่อ
การเขา้ถึงและการใช้

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้5 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้6 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้7 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-ทะเบียนทพัยากร 
 สารสนเทศ 
-แผนการจดัหาทรัพยากร 
-สงัเกตระบบการจดั 
 หมวดหมู่การสืบคน้ 
-การเขา้ถึงทรัพยากร 
  สารสนเทศ 
-หลกัฐานการสาํรวจ 
 หรือแสดงความตอ้งการ 
 ทรัพยากรสารสนเทศ 

ฯลฯ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 3 
ผูบ้ริหารเป็น
แบบอยา่งในการ
เป็นบุคคลแห่ง 
การเรียนรู้ 

3.1 ผูบ้ริหารเขา้รับ 
การอบรม สมัมนา  ศึกษา 
ดูงาน และแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์ดา้นหอ้งสมุด 
อยา่งนอ้ย ปีละ  1  ครั� ง 
3.2 ผูบ้ริหารใชห้อ้งสมุด 
เป้นแหล่งศึกษาคน้ควา้เพื�อ
พฒันาตนเองและพฒันางาน 
3.3 ผูบ้ริหารมีนิสยัรักการอ่าน 
แสวงหาความรู้ และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเนื�อง 

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการให้คะแนน 
ระดบั 1  ได ้1  คะแนน 
ระดบั 2  ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3  ได ้3 คะแนน 
 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-เกียรติบตัร 
-บทความทางวิชาการ 
-เอกสารเผยแพร่ใน
รูปแบบ  ต่าง ๆ 
-หลกัฐานการเขา้ร่วม 
  ประชุม สมัมนา 
-หลกัฐานการยมื-คืน 
-หลกัฐานการสึกษา 
-คน้ควา้ 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์    ฯลฯ 

 
หมวดที� 2 มาตรฐานด้านครู 
2.1 ครูหรือบุคลากรทาํหน้าที�บรรณารักษ์ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที� 4 
ครูหรือบุคลากรทาํ
หนา้ที�บรรณารักษ ์
มีความสามารถใน
การบริหารงาน
หอ้งสมุด 

4.1 มีการกาํหนดวิสยัทศัน์  
พนัธกิจหอ้งสมุดโรงเรียน 
4.2  มีการจดัทาํแผนงาน 
โครงการหอ้งสมุดที�สอด 
คลอ้งกบัแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษโรงเรียน 
4.3 มีการจดัทาํโครงสร้าง
การบริหารงานหอ้งสมุด 
4.4 มีการจดัสภาพแวด 
ลอ้มและบรรยากาศของ
หอ้งสมุดใหเ้อื�อต่อการ
จดัการเรียนรู้ 
4.5 มีการประเมินผลการ

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้5 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้6 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้7 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-แผนพฒันางานหอ้งสมุด 
-สถิติการใชบ้ริการ 
-แผน่พบัประชาสมัพนัธ์ 
-สงัเกตสภาพแวดลอ้ม 
-แบบประเมิน 
 ผลการดาํเนินงาน 
-ขอ้มูลแสดงการนาํ 
 ผลการประเมินมาใชพ้ฒันา 
 ต่อไป 

ฯลฯ 
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ดาํเนินงาน 
4.6 มีการนาํผลการ
ประเมินมาใฃใ้นการ 
พฒันางานหอ้งสมุด 
4.7 มีการนาํมาตรฐาน
หอ้งสมุดโรงเรียนของ 
สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐานมาใช ้
ในการบริหารงาน
หอ้งสมุด 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 5 
ครูหรือบุคลากรทาํ
หนา้ที�บรรณารักษ ์
มีความสามารถใน
การปฏิบติังานดา้น
เทคนิค 

5.1 จดัใหมี้ทรัพยากร
สารสนเทศที�มีเนื�อหา
สอดคลอ้งกบัการจดั 
การเรียนการสอน 
ตามหลกัสูตร 
5.2 จดัใหมี้ทรัพยากร
สารสนเทศที�มีเนื�อหา 
เหมาะสม และตรงตาม
ความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
5.3 มีการจดัหมวดหมู่และ
ทาํรายการทรัพยากร
สารสนเทศตามหลกัสากล 
5.4 มีการเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศเพื�อใหบ้ริการ 
5.5 ใชเ้ทคโนโลยใีนการ
จดัเกบ็และสืบคน้
ทรัพยากรสารสนเทศ
อยา่งเหมาะสมตามสภาพ
ของโรงเรียน สะดวกต่อ
การเขา้ถึงและการใช้

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้5 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้6 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้7 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-ทะเบียนทพัยากร 
 สารสนเทศ 
-แผนการจดัหาทรัพยากร 
-สงัเกตระบบการจดั 
 หมวดหมู่การสืบคน้ 
-การเขา้ถึงทรัพยากร 
  สารสนเทศ 
-หลกัฐานการสาํรวจ 
 หรือแสดงความตอ้งการ 
 ทรัพยากรสารสนเทศ 

ฯลฯ 
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บริการ 
5.6 มีการสาํรวจทรัพยากร
สารสนเทศประจาํปี 
5.7 มีการบาํรุงรักษา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อม
บริการ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 6 
ครูหรือบุคลากรทาํ
หนา้ที�บรรณารักษ ์
มีความสามารถใน
การใหบ้ริการ 

6.1 มีการจดัทาํระเบียบ
การใชห้อ้งสมุด 
6.2 มีการจดัทาํตาราง 
การใชห้อ้งสมุดที�ชดัเจน 
6.3 มีการแนะนาํการใช้
หอ้งสมุด และการรับรู้ 
เขา้ถึง และใชป้ระโยชน์
จากสารสนเทศ 
6.4 มีการสอนการใช้
หอ้งสมุด  และการรับรู้ 
เขา้ถึง และใชป้ระโยชน์
จากสารสนเทศ 
6.5 มีการจดับริการการ
อ่าน และการศึกษาคน้ควา้ 
6.6 มีการจดับริการยมื-คืน 
6.7 มีการจดับริการตอบ
คาํถามและช่วยคน้ควา้ 
6.8 มีการจดับริการเชิงรุก
กอยา่งหลากหลาย 
6.9 มีการจดับริการสืบคน้ 
ทางสื�ออิเลก็ทรอนิกส์และ 
ทางอินเทอร์เน็ต 
6.10 มีการจดัเกบ็สถิติผูใ้ช ้
 

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 

แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้7 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้8 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้9-10 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-ระเบียบการใชบ้ริการ 
-ตารางการใชห้อ้งสมุด 
-สถิติการยมื-คืน 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ 

ฯลฯ 

112 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 7 
ครูหรือบุคลากรทาํ
หนา้ที�บรรณารักษ ์
มีความสามารถใน
การจดักิจกรรม 

7.1 มีการจดักิจกรรม 
หอ้งสมุด เพื�อสนบัสนุน 
การจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตร 
7.2 มีการจดักิจกรรม 
ส่งเสริมการอ่าน เพื�อ
ปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน 
7.3 มีการจดักิจกรรมส่ง 
เสริมการอ่านอยา่งต่อ 
เนื�องเพื�อปลูกฝังนิสยัรัก
การอ่าน 

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้1 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้3 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-แผนปฏิบติังาน 
-แผนพฒันาหอ้งสมุด 
-การประเมินโครงการ 
-รูปภาพ 
-สรุปโครงการ 
-สถิติ 

ฯลฯ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 8 
ครูหรือบุคลากรทาํ
หนา้ที�บรรณารักษ ์
มีการพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเนื�อง 
 

8.1 มีการศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง  และมีนิสยั 
รักการอ่าน 
8.2 มีทกัษะการใชเ้ทคโน- 
โลยสีารสนเทศ 
8.3 มีการอบรมสมัมนา 
ศึกษาดูงานอยา่งต่อเนื�อง
หรือศึกษาต่อ 
8.4 เป็นสมาชิกสมาคม
ชมรมหรือวิชาชีพที�
เกี�ยวขอ้ง 
8.5 มีการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้และแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์เกี�ยวกบัการ
ดาํเนินงานหอ้งสมุด 

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 

แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้4 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้5 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้6 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-บนัทึกรายงานการประชุม 
-หลกัฐานอื�น ๆ เช่น 
 เกียรติบตัร 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ 
-สถิติการใชห้อ้งสมุด 
-คาํสั�ง 
-หนงัสือเชิญ 
-หนงัสือตอบรับ 

ฯลฯ 

 8.6 มีวฒิุบรรณารักษ- 
ศาสตร์หรือสารสนเทศ
ศาสตร์หรือผา่นการศึกษา
อบรมดา้นหอ้งสมุด 
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บริการ 
5.6 มีการสาํรวจทรัพยากร
สารสนเทศประจาํปี 
5.7 มีการบาํรุงรักษา 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อม
บริการ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 6 
ครูหรือบุคลากรทาํ
หนา้ที�บรรณารักษ ์
มีความสามารถใน
การใหบ้ริการ 

6.1 มีการจดัทาํระเบียบ
การใชห้อ้งสมุด 
6.2 มีการจดัทาํตาราง 
การใชห้อ้งสมุดที�ชดัเจน 
6.3 มีการแนะนาํการใช้
หอ้งสมุด และการรับรู้ 
เขา้ถึง และใชป้ระโยชน์
จากสารสนเทศ 
6.4 มีการสอนการใช้
หอ้งสมุด  และการรับรู้ 
เขา้ถึง และใชป้ระโยชน์
จากสารสนเทศ 
6.5 มีการจดับริการการ
อ่าน และการศึกษาคน้ควา้ 
6.6 มีการจดับริการยมื-คืน 
6.7 มีการจดับริการตอบ
คาํถามและช่วยคน้ควา้ 
6.8 มีการจดับริการเชิงรุก
กอยา่งหลากหลาย 
6.9 มีการจดับริการสืบคน้ 
ทางสื�ออิเลก็ทรอนิกส์และ 
ทางอินเทอร์เน็ต 
6.10 มีการจดัเกบ็สถิติผูใ้ช ้
 

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 

แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้7 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้8 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้9-10 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-ระเบียบการใชบ้ริการ 
-ตารางการใชห้อ้งสมุด 
-สถิติการยมื-คืน 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ 

ฯลฯ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 7 
ครูหรือบุคลากรทาํ
หนา้ที�บรรณารักษ ์
มีความสามารถใน
การจดักิจกรรม 

7.1 มีการจดักิจกรรม 
หอ้งสมุด เพื�อสนบัสนุน 
การจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตร 
7.2 มีการจดักิจกรรม 
ส่งเสริมการอ่าน เพื�อ
ปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน 
7.3 มีการจดักิจกรรมส่ง 
เสริมการอ่านอยา่งต่อ 
เนื�องเพื�อปลูกฝังนิสยัรัก
การอ่าน 

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้1 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้3 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-แผนปฏิบติังาน 
-แผนพฒันาหอ้งสมุด 
-การประเมินโครงการ 
-รูปภาพ 
-สรุปโครงการ 
-สถิติ 

ฯลฯ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 8 
ครูหรือบุคลากรทาํ
หนา้ที�บรรณารักษ ์
มีการพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเนื�อง 
 

8.1 มีการศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง  และมีนิสยั 
รักการอ่าน 
8.2 มีทกัษะการใชเ้ทคโน- 
โลยสีารสนเทศ 
8.3 มีการอบรมสมัมนา 
ศึกษาดูงานอยา่งต่อเนื�อง
หรือศึกษาต่อ 
8.4 เป็นสมาชิกสมาคม
ชมรมหรือวิชาชีพที�
เกี�ยวขอ้ง 
8.5 มีการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้และแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์เกี�ยวกบัการ
ดาํเนินงานหอ้งสมุด 

แนวทางการให้คะแนน 
มีลกัษณะตามตวับ่งชี�  
ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 

แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้4 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้5 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้6 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-บนัทึกรายงานการประชุม 
-หลกัฐานอื�น ๆ เช่น 
 เกียรติบตัร 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ 
-สถิติการใชห้อ้งสมุด 
-คาํสั�ง 
-หนงัสือเชิญ 
-หนงัสือตอบรับ 

ฯลฯ 

 8.6 มีวฒิุบรรณารักษ- 
ศาสตร์หรือสารสนเทศ
ศาสตร์หรือผา่นการศึกษา
อบรมดา้นหอ้งสมุด 
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2.1  ครูผู้สอน 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที� 9 
ครูผูส้อนใช้
หอ้งสมุดเพื�อ 
การเรียนการสอน 

9.1 มีแผนการจดั 
การเรียนรู้ที�บูรณาการ 
การใชห้อ้งสมุด 
ในสาระการเรียนรู้ 
ที�ตนเองรับผดิชอบ 
9.2 มีส่วนร่วมในการ
เสนอหรือคดัเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ 
9.3 มีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้
หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
9.4 มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการใช้
หอ้งสมุด 

แนวทางการให้คะแนน 
-ครูร้อยละ 60-70 ปฏิบติัได ้
 ขอ้ละ 1  คะแนน 
-ครูร้อยละ 71-80 ปฏิบติัได ้
 ขอ้ละ 2  คะแนน 
-ครูร้อยละ 81-100 ปฏิบติัได ้
 ขอ้ละ 3  คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้8 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้9 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้10-12 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-แผนการจดัการเรียนรู้ 
-บนัทึกรายงานการประชุม 
-ภาพถ่าย 
-ป้ายนิทรรศการ 

ฯลฯ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 10 
ครูผูส้อนมีการ 
จดักิจกรรมส่งเสริม
นิสยัรักการอ่านแก่
นกัเรียน 

10.1 มีการจดักิจกรรม 
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
ในสาระการเรียนรู้ที�รับ 
ผดิชอบอยา่งหลากหลาย 
10.2 มีการจดักิจกรรม 
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน
ในสาระการเรียนรู้ 
ที�ตนเองรับผดิชอบ 
อยา่งต่อเนื�อง 
10.3 มีการประสาน 
ความร่วมมือกบัครู
บรรรณารักษใ์นการจดั 
กิจกรรมส่งเสริมนิสยั 
รักการอ่าน 
 

แนวทางการให้คะแนน 
-ครูร้อยละ 50-60 ปฏิบติัได ้
  ขอ้ละ 1  คะแนน 
-ครูร้อยละ 61-70 ปฏิบติัได ้
  ขอ้ละ 2  คะแนน 
-ครูร้อยละ 71-100 ปฏิบติัได ้
  ขอ้ละ 3  คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-แผนการจดักิจกรรม 
 ส่งเสริมการอ่าน 
-ผลจากการจดักิจกรรม 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ 

114 
 

 10.4 มีการประเมินผล 
การจดักิจกรรมส่งเสริม 
นิสยัรักการอ่าน 
10.5 มีการรายงานผล 
การประเมินผลการจดั
กิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่านต่อผูบ้ริหารโรงเรียน 
10.6 มีการเผยแพร่ผลการ
ประเมินใหผู้เ้กี�ยวขอ้งและ 
สาธารณชนทราบ 
10.7 มีการนาํผลการ
ประเมินไปใชใ้นการ
พฒันากิจกรรมส่งเสริม
นิสยัรักการอ่าน 

แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้15 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้16-17 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้18-21 คะแนน 

 

 

หมวดที� 3 มาตรฐานด้านนักเรียน 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที� 11 
นกัเรียนมี 
ความสามารถ 
ในการรับรู้ เขา้ถึง 
และใชป้ระโยชน์
จากสารสนเทศ 

11.1 กาํหนดลกัษณะและ
ขอบเขตของสารสนเทศที�
ตอ้งการได ้
11.2 คน้หาสารสนเทศที�
ตอ้งการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
11.3 ตดัสินใจเลือก
สารสนเทศที�เขา้ถึงไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
11.4 สรุป เรียบเรียงแนวคิด
จากสารสนเทศที�คน้พบได ้
11.5 จดัเกบ็และเผยแพร่
สารสนเทศได ้
11.6 สร้างองคค์วามรู้จาก 

แนวทางการให้คะแนน 
-ครูร้อยละ 60-70 ปฏิบติัได ้
 ขอ้ละ 1  คะแนน 
-ครูร้อยละ 71-80 ปฏิบติัได ้
 ขอ้ละ 2  คะแนน 
-ครูร้อยละ 81-100 ปฏิบติัได ้
 ขอ้ละ 3  คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้17 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้18-20 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้21-24 คะแนน 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ 
-ตอบแบบสอบถาม 
-รายงาน 
-ชิ�นงาน 

ฯลฯ 
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2.1  ครูผู้สอน 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที� 9 
ครูผูส้อนใช้
หอ้งสมุดเพื�อ 
การเรียนการสอน 

9.1 มีแผนการจดั 
การเรียนรู้ที�บูรณาการ 
การใชห้อ้งสมุด 
ในสาระการเรียนรู้ 
ที�ตนเองรับผดิชอบ 
9.2 มีส่วนร่วมในการ
เสนอหรือคดัเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ 
9.3 มีการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้
หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
9.4 มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการใช้
หอ้งสมุด 

แนวทางการให้คะแนน 
-ครูร้อยละ 60-70 ปฏิบติัได ้
 ขอ้ละ 1  คะแนน 
-ครูร้อยละ 71-80 ปฏิบติัได ้
 ขอ้ละ 2  คะแนน 
-ครูร้อยละ 81-100 ปฏิบติัได ้
 ขอ้ละ 3  คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้8 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้9 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้10-12 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-แผนการจดัการเรียนรู้ 
-บนัทึกรายงานการประชุม 
-ภาพถ่าย 
-ป้ายนิทรรศการ 

ฯลฯ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 10 
ครูผูส้อนมีการ 
จดักิจกรรมส่งเสริม
นิสยัรักการอ่านแก่
นกัเรียน 

10.1 มีการจดักิจกรรม 
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 
ในสาระการเรียนรู้ที�รับ 
ผดิชอบอยา่งหลากหลาย 
10.2 มีการจดักิจกรรม 
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน
ในสาระการเรียนรู้ 
ที�ตนเองรับผดิชอบ 
อยา่งต่อเนื�อง 
10.3 มีการประสาน 
ความร่วมมือกบัครู
บรรรณารักษใ์นการจดั 
กิจกรรมส่งเสริมนิสยั 
รักการอ่าน 
 

แนวทางการให้คะแนน 
-ครูร้อยละ 50-60 ปฏิบติัได ้
  ขอ้ละ 1  คะแนน 
-ครูร้อยละ 61-70 ปฏิบติัได ้
  ขอ้ละ 2  คะแนน 
-ครูร้อยละ 71-100 ปฏิบติัได ้
  ขอ้ละ 3  คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-แผนการจดักิจกรรม 
 ส่งเสริมการอ่าน 
-ผลจากการจดักิจกรรม 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ 
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 10.4 มีการประเมินผล 
การจดักิจกรรมส่งเสริม 
นิสยัรักการอ่าน 
10.5 มีการรายงานผล 
การประเมินผลการจดั
กิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่านต่อผูบ้ริหารโรงเรียน 
10.6 มีการเผยแพร่ผลการ
ประเมินใหผู้เ้กี�ยวขอ้งและ 
สาธารณชนทราบ 
10.7 มีการนาํผลการ
ประเมินไปใชใ้นการ
พฒันากิจกรรมส่งเสริม
นิสยัรักการอ่าน 

แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้15 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้16-17 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้18-21 คะแนน 

 

 

หมวดที� 3 มาตรฐานด้านนักเรียน 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที� 11 
นกัเรียนมี 
ความสามารถ 
ในการรับรู้ เขา้ถึง 
และใชป้ระโยชน์
จากสารสนเทศ 

11.1 กาํหนดลกัษณะและ
ขอบเขตของสารสนเทศที�
ตอ้งการได ้
11.2 คน้หาสารสนเทศที�
ตอ้งการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
11.3 ตดัสินใจเลือก
สารสนเทศที�เขา้ถึงไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
11.4 สรุป เรียบเรียงแนวคิด
จากสารสนเทศที�คน้พบได ้
11.5 จดัเกบ็และเผยแพร่
สารสนเทศได ้
11.6 สร้างองคค์วามรู้จาก 

แนวทางการให้คะแนน 
-ครูร้อยละ 60-70 ปฏิบติัได ้
 ขอ้ละ 1  คะแนน 
-ครูร้อยละ 71-80 ปฏิบติัได ้
 ขอ้ละ 2  คะแนน 
-ครูร้อยละ 81-100 ปฏิบติัได ้
 ขอ้ละ 3  คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้17 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้18-20 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้21-24 คะแนน 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ 
-ตอบแบบสอบถาม 
-รายงาน 
-ชิ�นงาน 

ฯลฯ 
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การศึกษาคน้ควา้ได ้
11.7 มีติตสาํนึกที�ดีในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 
11.8 มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 12 
นกัเรียนมี 
ความใฝ่รู้เรียนรู้
และมีนิสยั 
รักการอ่าน 
 

12.1 นกัเรียนเขา้ใช้
หอ้งสมุดอยา่งสมํ�าเสมอ 
12.2 นกัเรียนยมืหนงัสือ 
หรือสื�อทรัพยากร 
สารสนเทศอื�น 
อยา่งสมํ�าเสมอ 
12.3 นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
อยา่งสมํ�าเสมอ 

แนวทางการให้คะแนน 
ขอ้ 12.1-12.3 
-นกัเรียนร้อยละ 60-70  
 ปฏิบติัไดข้อ้ละ 1  คะแนน 
-นกัเรียนร้อยละ 71-80  
 ปฏิบติัไดข้อ้ละ 2  คะแนน 
-นกัเรียนร้อยละ 81-100  
  ปฏิบติัไดข้อ้ละ 3  คะแนน 
 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
--สงัเกต 
-สมัภาษณ์ 
-แบบสอบถาม 
-รายงาน 
-ชิ�นงาน 
-สถิติการเขา้ใชห้อ้งสมุด 
-สถิติการยมืหนงัสือ 

 
 
 
 
 
 

12.4 นกัเรียนมีปริมาณการ
อ่านเหมาะสมกบัระดบัชั�น
ตามเกณฑ ์
การอ่านหนงัสือขั�นตํ�าที� 
สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐานกาํหนด 

แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้6 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้7 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้8-9 คะแนน 
 

แนวทางการให้คะแนน ขอ้ 12.4 
-นกัเรียนร้อยละ 60-70  
 ปฏิบติัไดข้อ้ละ 1  คะแนน 
-นกัเรียนร้อยละ 71-80  
 ปฏิบติัไดข้อ้ละ 2  คะแนน 
-นกัเรียนร้อยละ 81-100  
  ปฏิบติัไดข้อ้ละ 3  คะแนน 
 

แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้1 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้3 คะแนน 

-หลกัฐานการเขา้ร่วม  
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
-บนัทึกการอ่าน 

ฯลฯ 
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ปริมาณการอ่านหนงัสือขั�นตํ�า 
ของสาํนกังานของ สพฐ. 
1) ประถมศึกษาปีที� 1-3 อ่าน 
     หนงัสืออื�นอยา่งนอ้ยคนละ 
     5 เล่มต่อปี 
2) ประถมศึกษาปีที� 4-6 อ่าน 
     หนงัสืออื�นอยา่งนอ้ยคนละ 
     10 เล่มต่อปี 
3) มธัยมศึกษาปีที� 1-3 อ่าน 
     หนงัสืออื�นอยา่งนอ้ยคนละ 
     15 เล่มต่อปี 
4) มธัยมศึกษาปีที� 4-6 อ่าน 
     หนงัสืออื�นอยา่งนอ้ยคนละ 
     20 เล่มต่อปี 

 
หมวดที� 4 มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที� 13 
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
ประเภทวสัดุตีพิมพ ์

13.1 หอ้งสมุดมีหนงัสือ
อา้งอิง  เช่น  หนงัสือ 
พระราชนิพนธ์   
พระนิพนธ์  
สารานุกรมไทยสาํหรับ 
เยาวชน โดยพระราช 
ประสงคใ์นพระบาท 
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  
สารานุกรม พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  
เป็นตน้ 
13.2 หอ้งสมุดมีหนงัสือ 
สารคดี บนัเทิงคดี 
หนงัสือภาษาต่างประเทศ 

แนวทางการให้คะแนน 
ขอ้ 13.1 ขอ้ 13.2 และขอ้ 13.4 
มีทรัพยากรสารสนเทศ 
ตามตวับ่งชี�  ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้1 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้3 คะแนน 
 
ขอ้ 13.3 
-มีจาํนวนนอ้ยกวา่ที�ระบุ 
 ในตวับ่งชี�  ได ้1 คะแนน 
-มีจาํนวนตามที�ระบุ 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-ทรัพยากรสารสนเทศ 
-สมุดทะเบียนรายชื�อ 
 วสัดุตีพิมพ ์
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ผูใ้ชริ้การ 

ฯลฯ 
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การศึกษาคน้ควา้ได ้
11.7 มีติตสาํนึกที�ดีในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 
11.8 มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 12 
นกัเรียนมี 
ความใฝ่รู้เรียนรู้
และมีนิสยั 
รักการอ่าน 
 

12.1 นกัเรียนเขา้ใช้
หอ้งสมุดอยา่งสมํ�าเสมอ 
12.2 นกัเรียนยมืหนงัสือ 
หรือสื�อทรัพยากร 
สารสนเทศอื�น 
อยา่งสมํ�าเสมอ 
12.3 นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
อยา่งสมํ�าเสมอ 

แนวทางการให้คะแนน 
ขอ้ 12.1-12.3 
-นกัเรียนร้อยละ 60-70  
 ปฏิบติัไดข้อ้ละ 1  คะแนน 
-นกัเรียนร้อยละ 71-80  
 ปฏิบติัไดข้อ้ละ 2  คะแนน 
-นกัเรียนร้อยละ 81-100  
  ปฏิบติัไดข้อ้ละ 3  คะแนน 
 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
--สงัเกต 
-สมัภาษณ์ 
-แบบสอบถาม 
-รายงาน 
-ชิ�นงาน 
-สถิติการเขา้ใชห้อ้งสมุด 
-สถิติการยมืหนงัสือ 

 
 
 
 
 
 

12.4 นกัเรียนมีปริมาณการ
อ่านเหมาะสมกบัระดบัชั�น
ตามเกณฑ ์
การอ่านหนงัสือขั�นตํ�าที� 
สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐานกาํหนด 

แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้6 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้7 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้8-9 คะแนน 
 

แนวทางการให้คะแนน ขอ้ 12.4 
-นกัเรียนร้อยละ 60-70  
 ปฏิบติัไดข้อ้ละ 1  คะแนน 
-นกัเรียนร้อยละ 71-80  
 ปฏิบติัไดข้อ้ละ 2  คะแนน 
-นกัเรียนร้อยละ 81-100  
  ปฏิบติัไดข้อ้ละ 3  คะแนน 
 

แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้1 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้3 คะแนน 

-หลกัฐานการเขา้ร่วม  
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
-บนัทึกการอ่าน 

ฯลฯ 
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ปริมาณการอ่านหนงัสือขั�นตํ�า 
ของสาํนกังานของ สพฐ. 
1) ประถมศึกษาปีที� 1-3 อ่าน 
     หนงัสืออื�นอยา่งนอ้ยคนละ 
     5 เล่มต่อปี 
2) ประถมศึกษาปีที� 4-6 อ่าน 
     หนงัสืออื�นอยา่งนอ้ยคนละ 
     10 เล่มต่อปี 
3) มธัยมศึกษาปีที� 1-3 อ่าน 
     หนงัสืออื�นอยา่งนอ้ยคนละ 
     15 เล่มต่อปี 
4) มธัยมศึกษาปีที� 4-6 อ่าน 
     หนงัสืออื�นอยา่งนอ้ยคนละ 
     20 เล่มต่อปี 

 
หมวดที� 4 มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที� 13 
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
ประเภทวสัดุตีพิมพ ์

13.1 หอ้งสมุดมีหนงัสือ
อา้งอิง  เช่น  หนงัสือ 
พระราชนิพนธ์   
พระนิพนธ์  
สารานุกรมไทยสาํหรับ 
เยาวชน โดยพระราช 
ประสงคใ์นพระบาท 
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  
สารานุกรม พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  
เป็นตน้ 
13.2 หอ้งสมุดมีหนงัสือ 
สารคดี บนัเทิงคดี 
หนงัสือภาษาต่างประเทศ 

แนวทางการให้คะแนน 
ขอ้ 13.1 ขอ้ 13.2 และขอ้ 13.4 
มีทรัพยากรสารสนเทศ 
ตามตวับ่งชี�  ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้1 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้3 คะแนน 
 
ขอ้ 13.3 
-มีจาํนวนนอ้ยกวา่ที�ระบุ 
 ในตวับ่งชี�  ได ้1 คะแนน 
-มีจาํนวนตามที�ระบุ 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-ทรัพยากรสารสนเทศ 
-สมุดทะเบียนรายชื�อ 
 วสัดุตีพิมพ ์
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ผูใ้ชริ้การ 

ฯลฯ 
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วารสาร นิตยสาร 
หนงัสือพิมพ ์จุลสาร 
เอกสารหลกัสูตรที�
เหมาะสม สอดคลอ้งกบั 
หลกัสูตรและความ 
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
13.3 หอ้งสมุดมีหนงัสือ 
อยา่งนอ้ย 10 เล่ม ต่อ
นกัเรียน 1 คน 
13.4  หอ้งสมุดมีวารสาร 
นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์
ไวใ้หอ้ยา่งเหมาะสมและ
เพียงพอ 

 ในตวับ่งชี�  ได ้2 คะแนน 
-มีจาํนวนมากกวา่ที�ระบุ 
 ในตวับ่งชี�  ได ้3 คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้1 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้3 คะแนน 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 14 
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
ประเภท 
วสัดุไม่ตีพิมพ ์

14.1 หอ้งสมุดมีวสัดุ 
ไม่ตีพิมพแ์ละสื�อ
อิเลก็ทรอนิกส์ในปริมาณ
ที�เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรและความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้เช่น 

• ลูกโลก 
• แผนที� 
• หุ่นจาํลองของ

ตวัอยา่ง 
• เกม ของเล่นเสริม

ทกัษะ 
• วีดิทศัน์ซีดี-รอม  

ดีวีดี 
• บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

แนวทางการให้คะแนน 
มีทรัพยากรสารสนเทศ 
ตามตวับ่งชี�  ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้6 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้7 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้8 คะแนน 
 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-ทรัพยากรสารสนเทศ 
-สมุดทะเบียนรายชื�อ 
  วสัดุไม่ตีพิมพ ์
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการ 

ฯลฯ 
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• หนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

• บทเรียนออนไลน์ 
ฯลฯ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 15 
การจดัการ
ทรัพยากร
สารสนเทศโดยใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

15.1 หอ้งสมุดใชโ้ปรแกรม
หอ้งสมุดอตัโนมติั 
15.2 หอ้งสมุดมีการสืบคน้
ออนไลน์ทางเวบ็ไซต ์
15.3 หอ้งสมุดมีเครือข่าย 
สงัคมออนไลน์  เพื�อสนบั 
สนุนการใชท้รัพยากร
สารสนเทศ 
15.4  หอ้งสมุดมีการจดั
ฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศของหอ้งสมุด 

แนวทางการให้คะแนน 
มีทรัพยากรสารสนเทศ 
ตามตวับ่งชี�  ใหข้อ้ละ 1  
คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้2 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้3 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้4 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-โปรแกรมหอ้งสมุด 
-คอมพิวเตอร์เพื�อการสืบคน้ 
-เครือข่ายสงัคมออนไลน ์
-โปรแกรมการฝึกอบรม 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการ 

ฯลฯ 

 

หมวดที� 5 มาตรฐานด้านอาคารสถานที� และวสัดุครุภณัฑ์ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 16 
อาคารสถานที� 

16.1 หอ้งสมุดตั�งอยูใ่น
ตาํแหน่งที�เหมาะสมสะดวก 
ในการเขา้ใชบ้ริการ 
16.2 หอ้งสมุดมีการออกแบบ 
ตกแต่งอยา่งเหมาะสมสวยงาม 
16.3 หอ้งสมุดมีการจดัพื�นที� 
และบรยากาศที�เอื�อต่อการอ่าน
และการเรียนรู้ 
16.4 หอ้งสมุดมีการจดัการ 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม (สะอาด 
แสงสวา่ง เสียง ถ่ายเทอากาศ) 
อยา่งเหมาะสม 

แนวทางการให้คะแนน 
มีทรัพยากรสารสนเทศ 
ตามตวับ่งชี�  ใหข้อ้ละ 1  
คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้3 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้4 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้5 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการ 

ฯลฯ 
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วารสาร นิตยสาร 
หนงัสือพิมพ ์จุลสาร 
เอกสารหลกัสูตรที�
เหมาะสม สอดคลอ้งกบั 
หลกัสูตรและความ 
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
13.3 หอ้งสมุดมีหนงัสือ 
อยา่งนอ้ย 10 เล่ม ต่อ
นกัเรียน 1 คน 
13.4  หอ้งสมุดมีวารสาร 
นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์
ไวใ้หอ้ยา่งเหมาะสมและ
เพียงพอ 

 ในตวับ่งชี�  ได ้2 คะแนน 
-มีจาํนวนมากกวา่ที�ระบุ 
 ในตวับ่งชี�  ได ้3 คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้1 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้2 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้3 คะแนน 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 14 
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
ประเภท 
วสัดุไม่ตีพิมพ ์

14.1 หอ้งสมุดมีวสัดุ 
ไม่ตีพิมพแ์ละสื�อ
อิเลก็ทรอนิกส์ในปริมาณ
ที�เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรและความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้เช่น 

• ลูกโลก 
• แผนที� 
• หุ่นจาํลองของ

ตวัอยา่ง 
• เกม ของเล่นเสริม

ทกัษะ 
• วีดิทศัน์ซีดี-รอม  

ดีวีดี 
• บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

แนวทางการให้คะแนน 
มีทรัพยากรสารสนเทศ 
ตามตวับ่งชี�  ใหข้อ้ละ 1  คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้6 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้7 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้8 คะแนน 
 

วิธีการและเอกสาร
หลกัฐาน  เช่น 
-ทรัพยากรสารสนเทศ 
-สมุดทะเบียนรายชื�อ 
  วสัดุไม่ตีพิมพ ์
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการ 

ฯลฯ 
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• หนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

• บทเรียนออนไลน์ 
ฯลฯ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 15 
การจดัการ
ทรัพยากร
สารสนเทศโดยใช ้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

15.1 หอ้งสมุดใชโ้ปรแกรม
หอ้งสมุดอตัโนมติั 
15.2 หอ้งสมุดมีการสืบคน้
ออนไลน์ทางเวบ็ไซต ์
15.3 หอ้งสมุดมีเครือข่าย 
สงัคมออนไลน์  เพื�อสนบั 
สนุนการใชท้รัพยากร
สารสนเทศ 
15.4  หอ้งสมุดมีการจดั
ฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศของหอ้งสมุด 

แนวทางการให้คะแนน 
มีทรัพยากรสารสนเทศ 
ตามตวับ่งชี�  ใหข้อ้ละ 1  
คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้2 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้3 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้4 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-โปรแกรมหอ้งสมุด 
-คอมพิวเตอร์เพื�อการสืบคน้ 
-เครือข่ายสงัคมออนไลน ์
-โปรแกรมการฝึกอบรม 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการ 

ฯลฯ 

 

หมวดที� 5 มาตรฐานด้านอาคารสถานที� และวสัดุครุภณัฑ์ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มาตรฐานที� 16 
อาคารสถานที� 

16.1 หอ้งสมุดตั�งอยูใ่น
ตาํแหน่งที�เหมาะสมสะดวก 
ในการเขา้ใชบ้ริการ 
16.2 หอ้งสมุดมีการออกแบบ 
ตกแต่งอยา่งเหมาะสมสวยงาม 
16.3 หอ้งสมุดมีการจดัพื�นที� 
และบรยากาศที�เอื�อต่อการอ่าน
และการเรียนรู้ 
16.4 หอ้งสมุดมีการจดัการ 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม (สะอาด 
แสงสวา่ง เสียง ถ่ายเทอากาศ) 
อยา่งเหมาะสม 

แนวทางการให้คะแนน 
มีทรัพยากรสารสนเทศ 
ตามตวับ่งชี�  ใหข้อ้ละ 1  
คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้3 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้4 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้5 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-สงัเกต 
-สมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการ 

ฯลฯ 
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 16.5 หอ้งสมุดมีมาตรการใน
การรักษาความปลอดภยัของ
หอ้งสมุดและผูใ้ชบ้ริการ 

  

มาตรฐานที� 17 
วสัดุครุภณัฑ ์

17.1 หอ้งสมุดมีครุภณัฑ ์
ที�เหมาะสมกบัขนาดของหอ้ง
และผูใ้ชบ้ริการ 
17.2 หอ้งสมุดมีครุภณัฑ ์
เพียงพอและจดัวางได้
เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
และใหบ้ริการ 
17.3 หอ้งสมุดมีครุภณัฑ ์
เครื�องมือ วสัดุอุปกรณ์ 
ที�รองรับการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศของหอ้งสมุด 
(คอมพิวเตอร์เพื�อการ 
ปฏิบติังาน) 
17.4 หอ้งสมุดมีเครื�องมือและ
อุปกรณ์ที�เหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังานของบรรณารักษ์
และการใหบ้ริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการให้คะแนน 
มีทรัพยากรสารสนเทศ 
ตามตวับ่งชี�  ใหข้อ้ละ 1  
คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้2 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้3 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้4 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-ทะเบียนครุภณัฑ ์
-สงัเกตุ 
-สมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการ 

ฯลฯ 
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การสรุปผลการประเมิน 
1.  การสรุปผลในแต่ละมาตรฐานย่อยมีการกาํหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 3  ระดับ  คือ 

ระดบั 1  หมายถึง   พอใช ้ (ควรปรับปรุง) 
ระดบั 2  หมายถึง   ดี 
ระดบั 3  หมายถึง   ดีเยี�ยม 

2.  การสรุปผลในภาพรวม  กาํหนดนํ�าหนักคะแนนในแต่ละหมวด  ดงันี�  
    หมวดที� 1  มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 
         คะแนนเตม็  35  คะแนน  ปรับใหเ้ป็น  20  คะแนน 
                     โดยนาํคะแนนที�ไดคู้ณดว้ย  .5714 
    หมวดที� 2  แบ่งเป็นมาตรฐานดา้นครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์ และมาครฐาน 

        ดา้นผูส้อน 
         มาตรฐานดา้นครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์

       คะแนนเตม็  33  คะแนน  ปรับใหเ้ป็น  20  คะแนน 
       โดยนาํคะแนนที�ไดคู้ณดว้ย  .6060 
        มาตรฐานดา้นครูผูส้อน 
        คะแนนเตม็  33  คะแนน  ปรับใหเ้ป็น  20  คะแนน 

                     โดยนาํคะแนนที�ไดคู้ณดว้ย  .6060 
    หมวดที� 3  มาตรฐานดา้นนกัเรียน 

        คะแนนเตม็  36  คะแนน  ปรับใหเ้ป็น  20  คะแนน 
                     โดยนาํคะแนนที�ไดคู้ณดว้ย  .5555 
    หมวดที� 4  มาตรฐานดา้นทรัพยากรสารสนเทศ  ร่วมกบั  หมวดที� 5  มาตรฐานดา้นอาอาคาร 
                     สถานที�  และวสัดุครุภณัฑ ์

        คะแนนเตม็  27  คะแนน  ปรับใหเ้ป็น  20  คะแนน 
                     โดยนาํคะแนนที�ไดคู้ณดว้ย  .7407 
แลว้นาํคะแนนทุกหมวดมารวมกนัเทียบกบัเกณฑ ์ ดงันี�  

พอใช้  (ควรปรับปรุง) ดี ดีเยี�ยม 
มีคะแนน 

นอ้ยกวา่  70  คะแนน 
มีคะแนน 

70-85  คะแนน 
มีคะแนน 

มากกวา่  85  คะแนน 
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 16.5 หอ้งสมุดมีมาตรการใน
การรักษาความปลอดภยัของ
หอ้งสมุดและผูใ้ชบ้ริการ 

  

มาตรฐานที� 17 
วสัดุครุภณัฑ ์

17.1 หอ้งสมุดมีครุภณัฑ ์
ที�เหมาะสมกบัขนาดของหอ้ง
และผูใ้ชบ้ริการ 
17.2 หอ้งสมุดมีครุภณัฑ ์
เพียงพอและจดัวางได้
เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
และใหบ้ริการ 
17.3 หอ้งสมุดมีครุภณัฑ ์
เครื�องมือ วสัดุอุปกรณ์ 
ที�รองรับการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศของหอ้งสมุด 
(คอมพิวเตอร์เพื�อการ 
ปฏิบติังาน) 
17.4 หอ้งสมุดมีเครื�องมือและ
อุปกรณ์ที�เหมาะสมกบัการ
ปฏิบติังานของบรรณารักษ์
และการใหบ้ริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการให้คะแนน 
มีทรัพยากรสารสนเทศ 
ตามตวับ่งชี�  ใหข้อ้ละ 1  
คะแนน 
 
แนวทางการประเมิน 
ระดบั 1 ได ้2 คะแนน 
ระดบั 2 ได ้3 คะแนน 
ระดบั 3 ได ้4 คะแนน 

วิธีการและเอกสารหลกัฐาน  
เช่น 
-ทะเบียนครุภณัฑ ์
-สงัเกตุ 
-สมัภาษณ์ผูใ้ชบ้ริการ 

ฯลฯ 
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การสรุปผลการประเมิน 
1.  การสรุปผลในแต่ละมาตรฐานย่อยมีการกาํหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 3  ระดับ  คือ 

ระดบั 1  หมายถึง   พอใช ้ (ควรปรับปรุง) 
ระดบั 2  หมายถึง   ดี 
ระดบั 3  หมายถึง   ดีเยี�ยม 

2.  การสรุปผลในภาพรวม  กาํหนดนํ�าหนักคะแนนในแต่ละหมวด  ดงันี�  
    หมวดที� 1  มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 
         คะแนนเตม็  35  คะแนน  ปรับใหเ้ป็น  20  คะแนน 
                     โดยนาํคะแนนที�ไดคู้ณดว้ย  .5714 
    หมวดที� 2  แบ่งเป็นมาตรฐานดา้นครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์ และมาครฐาน 

        ดา้นผูส้อน 
         มาตรฐานดา้นครูหรือบุคลากรทาํหนา้ที�บรรณารักษ ์

       คะแนนเตม็  33  คะแนน  ปรับใหเ้ป็น  20  คะแนน 
       โดยนาํคะแนนที�ไดคู้ณดว้ย  .6060 
        มาตรฐานดา้นครูผูส้อน 
        คะแนนเตม็  33  คะแนน  ปรับใหเ้ป็น  20  คะแนน 

                     โดยนาํคะแนนที�ไดคู้ณดว้ย  .6060 
    หมวดที� 3  มาตรฐานดา้นนกัเรียน 

        คะแนนเตม็  36  คะแนน  ปรับใหเ้ป็น  20  คะแนน 
                     โดยนาํคะแนนที�ไดคู้ณดว้ย  .5555 
    หมวดที� 4  มาตรฐานดา้นทรัพยากรสารสนเทศ  ร่วมกบั  หมวดที� 5  มาตรฐานดา้นอาอาคาร 
                     สถานที�  และวสัดุครุภณัฑ ์

        คะแนนเตม็  27  คะแนน  ปรับใหเ้ป็น  20  คะแนน 
                     โดยนาํคะแนนที�ไดคู้ณดว้ย  .7407 
แลว้นาํคะแนนทุกหมวดมารวมกนัเทียบกบัเกณฑ ์ ดงันี�  

พอใช้  (ควรปรับปรุง) ดี ดีเยี�ยม 
มีคะแนน 

นอ้ยกวา่  70  คะแนน 
มีคะแนน 

70-85  คะแนน 
มีคะแนน 

มากกวา่  85  คะแนน 
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เกี�ยวกบัผู้เขยีน 

                       ศาสตราจารย์พเิศษ คุณหญงิแม้นมาส ชวลติ   
94/62 หมู่บา้นกรีนวลัเลย ์ถ.บางนา-ตราด กม.ที� 14.5 ต.บางโฉลง  
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   
โทรศพัท ์02 312 5682  มือถือ  082-459-4531   
E-mail : tla2497@yahoo.com 

         ปัจจุบนดํารงตําแหน่ง นายกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
ประสบการณ์   ผูอ้าํนวยการ สาํนกัหอสมุดแห่งชาติ    
รองอธิบดีกรมศิลปากร    ผูก่้อตั�งสมาคหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ    
ประธานคณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ยแผนงานมรดกความทรงจาํแห่ง
โลก  กรรมการโครงการสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน โดยพระราช
ประสงคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
ผู้เชี�ยวชาญ  การบริหารงานหอ้งสมุด  การอ่านและกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน   เอกสารมรดกแห่งความทรงจาํ   หอสมุดแห่งชาติ  การเขียน
หนงัสือสาํหรับเดก็ 
 
นางวรีะวรรณ วรรณโท  
75/129 หมู่บา้นปรีชาร่มเกลา้ ถ.ร่มเกลา้ 1 แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี   
กทม. 10510  
มือถือ  081 564 1308   โทรศพัท ์02 917 3694                                                                   
E-mail:   weerawan2494@hotmail.com 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง  รักษาการ ผูจ้ดัการ สาํนกังานสมาคมหอ้งสมุด
แห่งประเทศไทยฯ  เหรัญญิก คนที� 2 สมาคมหอ้งสมุดฯ 
ประสบการณ์  ประธานชมรมหอ้งสมุดโรงเรียน  เลขานุการ สมาคม
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
ผู้เชี�ยวชาญ  การบริการหอ้งสมุด  การบริการและกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน   หอ้งสมุดโรงเรียน 
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นาวาอากาศเอกหญงินวรัตน์ ทองสลวย   มือถือ  081 925 7231              
E-mail:  tnawarat@hotmail.com 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง  นายทหารปฏิบติัการประจาํกองบญัชาการ
กองทพัอากาศ  ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน กทม.10210 
ประธานแผนกวารสารและสื�อวิชาการ คนที� 1 
ประสบการณ์   กรรมการบริหาร สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
ประธานชมรมหอ้งสมุดเฉพาะ  
ผู้เชี�ยวชาญ  หอ้งสมุดเฉพาะ   

 

นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพล  
1302 จรัญสนิทวงศ ์75 สกลุชยั ซอย 5 ถนนจรัญสนิทวงศ ์เขตบาง
พลดั กรุงเทพฯ 10700   โทรศพัท ์ 02 424 8640    มือถือ 090 984 8315                            
E-mail:  krongkarn30@gmail.com 
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง    ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ คนที� 1  
อาสาสมคัร โครงการกองทุนการศึกษา  วทิยากรค่ายการอ่าน 
ประสบการณ์  หวัหนา้หอ้งสมุดโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรม
ราชินูปถมัภ ์ ประธานชมรมหอ้งสมุดโรงเรียน กรรมการบริหาร 
สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ หลายสมยั 
ผู้เชี�ยวชาญ  หอ้งสมุดโรงเรียน  การบริหารงานหอ้งสมุด   

 
นายสุรพล ฤทธิ�รวมทรัพย์  
366 เทอดไทย 23 บุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600  ปัจจุบันดํารง
ตําแหน่ง    โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 364 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170  
ประธานแผนกวิจยัและพฒันา คนที� 1 
โทรศพัท ์ 02 849 7169  โทรสาร  02 849 7170  มือถือ 089 201 7186 
E-mail:  r_surapol@mwit.ac.th;r_surapol@hotmail.com 
ประสบการณ์  ประธานชมรมหอ้งสมุดโรงเรียน    
ผู้เชี�ยวชาญ   การบริหารงานหอ้งสมุด  การบริการหอ้งสมุด  หอ้งสมุด
โรงเรียน  เทคโนโลยหีอ้งสมุด 
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เกี�ยวกบัผู้เขยีน 

                       ศาสตราจารย์พเิศษ คุณหญงิแม้นมาส ชวลติ   
94/62 หมู่บา้นกรีนวลัเลย ์ถ.บางนา-ตราด กม.ที� 14.5 ต.บางโฉลง  
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540   
โทรศพัท ์02 312 5682  มือถือ  082-459-4531   
E-mail : tla2497@yahoo.com 
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