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การจัดตั�งห้ องสมุด
น.อ.หญิง นวรัตน์ ทองสลวย
ห้ องสมุด คือ แหล่งสารนิเทศ บริ การทรัพยากรห้องสมุดรู ปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสื อ วารสาร
นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค วัสดุเทป ซีดีรอม ดีวีดี วีซีดี รวมทั�งไมโครฟิ ล์ม โดยมีบรรณารักษ์
เป็ นผูด้ าํ เนินงานและบริ หารงานต่าง ๆ ในห้องสมุด เพื�อดําเนินการจัดระบบหมวดหมู่ทรัพยากรห้องสมุด
ให้เป็ นระบบมาตรฐาน และจัดเรี ยงหนังสื อขึ�นชั�นตามหมวดหมู่และระบบสากล เพื�อให้ผูใ้ ช้บริ การ
สามารถสื บค้น และเข้าถึงข้อมูลที�ตอ้ งการได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และได้ขอ้ มูลตรงตามความต้องการ
ปัจจุบันห้ องสมุดนอกเหนือจากการทําหน้าที�รวบรวม และจัดทรัพยากรห้องสมุด การจัดบริ การ
และกิจกรรมสําหรับสมาชิกห้องสมุดแล้ว ยังมีบทบาทสําคัญที�ควรคํานึงคือ การนําระบบเทคโนโลยีมา
ใช้ในงานห้องสมุด เพื�อเพิ�มประสิ ทธิ ภาพในการทําการของบรรณารักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ�งสื บค้นและ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ�งขึ�นไม่ว่าจะอยูท่ ี�ไหน เมื�อไหร่ เวลาใด ซึ� งต้องอาศัยการบริ หารและการจัดการ
ห้องสมุด โดยการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติในงานห้องสมุด อาทิ การสร้างฐานข้อมูล
ทรัพยากรห้องสมุด การสร้างฐานข้อมูลสมาชิก การให้บริ การยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด การจัดทํา
บาร์ โค้ดสําหรั บหนังสื อและบัตรสมาชิ กห้องสมุ ด รวมทั�งการจัดทําสถิ ติและรายงานห้องสมุด ต่ อ
ผูบ้ ริ หารระดับสูงต่อไป เพื�อการพัฒนาห้องสมุดต่อไป
ดังนั�น องค์กรหรื อหน่วยงานใดที�จะจัดตั�งห้องสมุด จําเป็ นต้องเตรี ยมการต่าง ๆ เพื�อรองรับบริ การ
และกิ จกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สามารถรองรั บจํานวนผูใ้ ช้บริ การ สร้ าง
ความพึงพอใจ และอํานวยความสะดวก เพื�อตอบสนองความต้องการองค์กร หน่ วยงาน ตลอดจน
กลุ่มเป้ าหมาย คือ ผูใ้ ช้บริ การ จึงจําเป็ นต้องเตรี ยมการเพื�อนําไปสู่ การปฏิบตั ิและดําเนิ นการสู่ รูปธรรม
ต่อไป
การเตรียมการเพือ� จัดตั�งห้ องสมุด
การจัดตั�งห้องสมุดสําหรับให้บริ การแก่บุคลากรในองค์กร หน่ วยงาน ผูร้ ับผิดชอบต้องศึกษา
ข้อมูล ความต้องการต่างๆ โดยละเอียด โดยคํานึงถึง ว่าจะบริ การอะไร ที�ไหน เมื�อไร ทําไม และ อย่างไร
เพื�อให้หอ้ งสมุดที�จดั ตั�งเป็ นห้องสมุดที�มีประสิ ทธิภาพ ผูร้ ับบริ การได้รับความรู ้และความพึงพอใจ จึงต้อง
ศึ ก ษาปั จ จัย ในการจัด ตั�ง ห้อ งสมุ ด โดยศึ ก ษาจากแหล่ ง ต่ า งๆ ทั�ง ปฐมภู มิ ทุ ติ ย ภู มิ เช่ น การเยี�ย มชม
ห้องสมุดที�มีลกั ษณะกายภาพที� ตอ้ งการ เป็ นต้น เพื�อนํามาวางแผนจัดตั�งห้องสมุด โดยมี หลักในการ
พิจารณา ดังนี�

2

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะกรรมการจัดตั�งห้องสมุด
การศึกษาข้อมูลเกี�ยวกับห้องสมุด
การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั�งห้องสมุด
การวางแผนงาน / โครงการ และจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน
การพิจารณาอาคาร/สถานที�ต� งั ห้องสมุดที�เหมาะสม
การจัดเตรี ยมบุคลากรในการดําเนินงานห้องสมุด

คณะกรรมการจัดตั�งห้ องสมุด
เมื�อต้องการที�จะให้องค์กร หน่ วยงาน มีห้องสมุด เรื� องสําคัญที�ตอ้ งดําเนิ นการในลําดับแรก คือ
การจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบและคณะกรรมการดําเนินงานจัดตั�งห้องสมุด ขึ�นเสี ยก่อน โดยให้
1. ผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุ ดในหน่วยงาน เป็ นประธาน โดยตําแหน่ง
2. ผูม้ ีความรู ้ดา้ นบรรณารักษ์ ซึ�งเป็ นบรรณารักษ์วิชาชีพ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
3. มีกรรมการจากหน่วยงานต่า ง ๆ ในองค์กรนั�น ซึ�งต้องพิจารณาจากประเภทของห้องสมุด เช่น
ห้องสมุดโรงเรี ยน กรรมการอาจมาจากอาจารย์ผแู ้ ทนวิชาต่าง ๆ เป็ นต้น
รูปแบบของคณะกรรมการจัดตั�งห้ องสมุด ต้องศึกษาทรัพยากรบุคคลขององค์กร แล้วจึงนํามาทํา
คําสั�งแต่งตั�ง การพิจารณาเพื�อแต่งตั�งคณะกรรมการนั�น ควรต้องเป็ นผูท้ ี�มีใจรักงานห้องสมุด ให้ความ
สนใจต่อการให้บริ การ มีหน้าที�เกี� ยวข้องในหน่ วยงานนั�น เช่น จากงานการเงินการคลังของหน่ วยงาน
บุคคลจากงานพัสดุ บุคคลจากงานวิชาการเป็ นต้น และที�สําคัญ ควรต้องมีบุคคลที�มีความรู ้ทางวิชาชี พ
บรรณารักษ์
คณะกรรมการจัดตั�งห้องสมุด อาจจัดตั�งเป็ นคณะกรรมการอํานวยการ เป็ นเหมือนผูบ้ งั คับบัญชา
ที� ค อยกํา กับ ดู แ ล ให้ ง านเป็ นไปตามแผนที� ก ํา หนดไว้ และแต่ ง ตั�ง คณะกรรมการหลายฝ่ าย เช่ น
คณะกรรมการวางโครงการเกี� ยวกับอาคารห้องสมุด ซึ� งต้องมีหน้าที�ในการออกแบบ เขียนแปลน และ
เสนอขออนุมตั ิ คณะกรรมการจัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ของห้องสมุด คณะกรรมการคัดเลือกสารนิเทศ เป็ นต้น
หน้ าทีข� องคณะกรรมการจัดตั�งห้ องสมุด ประกอบด้วยหน้าที�หลักดังนี�
1. ศึกษาข้อมูลเกี�ยวกับการจัดห้องสมุด
2. ศึกษาดูงาน ห้องสมุดต่างๆ เพื�อเป็ นข้อพิจารณาเตรี ยมนํามาเขียนโครงการ แต่หากไม่สามารถ
ศึกษาดูงานตามแหล่งต่างๆได้ ให้พิจารณาทําหนังสื อสอบถาม ขอคําแนะนํา จากห้องสมุดต่าง ๆ ที�สนใจ
หรื อ จากสมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ ซึ� งเป็ นสมาคมวิชาชี พด้านห้องสมุด และมีบรรณารั กษ์
ผูเ้ ชี�ยวชาญเรื� องห้องสมุด
3. เชิญผูม้ ีความรู ้ ความชํานาญในวิชาชีพร่ วมปรึ กษาหารื อ
4. จัด การประชาสั ม พัน ธ์ ประชาพิ จ ารณ์ เรื� อ งห้อ งสมุ ด แก่ บุ ค คลในชุ ม ชน ในองค์ก ร /
หน่วยงาน
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5. จัดประชุ มคณะกรรมการ เพื�อวางนโยบาย เตรี ยมทําโครงการ เพื�อดําเนิ นงาน พิจารณาหา
สถานที� เตรี ยมบุคลากร เตรี ยมจัดและประมาณการงบประมาณ เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ห้องสมุด ครุ ภณ
ั ฑ์
และหนังสื อ รวมถึงสารนิเทศ สื� อต่างๆ
6. คณะกรรมการจัดตั�งห้องสมุดต้อง ควบคุม กํากับดูแล ให้โครงการสามารถปฏิบตั ิได้ตาม
ระยะเวลา
การศึกษาข้ อมูลเกีย� วกับห้ องสมุด
การเตรี ยมการจัดตั�งห้องสมุด ประการหนึ�ง คือ เมื�อได้ต� งั เป้ าหมายว่าจะต้องจัดตั�งห้องสมุดแล้ว
คณะกรรมการจัดตั�งห้องสมุด ควรคํานึงถึงสิ� งต่าง ๆ ดังนี�
• ข้อมูลองค์กร / หน่วยงาน
• สถานที�
• วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
• ทรัพยากร และการบริ การ
• ผูร้ ับผิดชอบ และคณะกรรมการห้องสมุดที�มีใจรักและสนใจในกิจการห้องสมุด
ข้ อมูลองค์ กร
ผู ้ที� ไ ด้รั บ มอบหมายในการจัด ตั�ง ห้ อ งสมุ ด ต้อ งตั�ง เป้ าหมายว่ า จะต้อ งเป็ นห้ อ งสมุ ด ที� มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื�อให้ผรู ้ ับบริ การได้รับความพึงพอใจ จึงจําเป็ นต้องศึกษาข้อมูลองค์การของตนเองก่อนว่า
มีหน้าที�อะไร ทําอะไร เพื�อเป็ นองค์ประกอบที�ดี ในการสร้ างความพึงพอใจให้ผรู ้ ับบริ การ เช่น หน่ วย
ราชการที�เป็ นโรงเรี ยน ห้องสมุดจะมีหน้าที� สนับสนุนด้านการศึกษา จึงต้องพิจารณาให้บริ การทั�งครู และ
นักเรี ยน ห้องสมุดในหน่ วยราชการ กรม กอง จะต้องดูวิสัยทัศน์ พันธกิจ และหน้าที�ของหน่ วยงาน เพื�อ
นํา มากํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ข องห้อ งสมุ ด เพื� อ ให้ ผูร้ ั บ บริ ก ารได้ใ ช้ส ารนิ เ ทศในห้ อ งสมุ ด อย่า งเต็ม
ประสิ ทธิภาพ ดังตัวอย่างข้อมูลองค์กรที�ควรศึกษา
• ประวัติหน่วยงาน / องค์กร ความเป็ นมา
• อํานาจหน้าที� นโยบายการปฏิบตั ิงาน
• วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ
• โครงสร้างของหน่วยงาน องค์กร
• กฎ ระเบียบต่างๆ ขององค์กร และส่ วนงานที�เกี�ยวข้อง
• แผนการจัดการความรู ้ ของหน่วยงาน องค์กร
• วัฒนธรรมองค์กร
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สถานที�
ปั จจุบนั การอ่านหนังสื อ เพื�อให้เกิดความมีชีวิตชีวาที�จะศึกษาหาความรู ้ ให้เกิดแรงจูงใจ ควรต้อง
มี การดู แลเรื� องการสร้ างบรรยากาศในการอ่ าน สร้ างอัตลักษณ์ ให้กับห้องสมุ ด การแสวงหาพื� นที� ที�
เหมาะสมกับการจัดตั�งห้องสมุด นับเป็ นเรื� องสําคัญ ผูร้ ับผิดชอบการจัดตั�งห้องสมุด ต้องเรี ยนรู ้ และศึกษา
ข้อมูลของพื� นที� ที� จ ะต้องมี เพี ยงพอ และเหมาะสมต่ อ การให้บริ การสารนิ เทศของห้องสมุ ด เพื�อให้
ผูร้ ับบริ การได้รับประโยชน์สูงสุ ด
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
ห้องสมุดยังไม่ได้ถูกนับเป็ นส่ วนหนึ� งของโครงสร้างพื�นฐาน และนับว่าต้องเป็ นสิ� งที�เพิ�มความ
เป็ นพิเศษให้หน่วยงาน หรื อองค์กรที�มีหอ้ งสมุดเป็ นของตนเอง นับเป็ นสี สันของชุมชน หรื อองค์กร หรื อ
หน่วยงานนั�น ๆ การจัดตั�งห้องสมุด จึงต้องกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายให้ชดั เจน
ทรัพยากรและการบริการ
ห้องสมุดต้องกําหนดรายการความต้องการ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ หนังสื อ สื� อต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของห้องสมุดและผูร้ ับบริ การ ควรจัดทํารายการมาตรฐานวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ไว้ดว้ ยในส่ วนของ
การจัดบริ การในห้องสมุด ต้องกําหนดการบริ การซึ� งต้องมีบริ การที�จดั ประจํา และการบริ การในโอกาส
ต่าง ๆ
นอกจากนี� ห้องสมุดยังต้องกําหนดระเบียบข้อบังคับ และมารยาทในการใช้ห้องสมุด เนื� องจาก
ห้ อ งสมุ ด มี ผูเ้ ข้า ใช้โ ดยไม่ จ ํา กัด จํา นวน และเพื� อ ให้ เ กิ ด ความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และจะทํา ให้
ผูร้ ั บบริ การได้รับบริ การอย่างทัว� ถึ ง และเท่าเที ยมกัน ระเบี ยบ ข้อบังคับนี� จะเป็ นหลักปฏิ บตั ิ สําหรั บ
ผูร้ ับบริ การ ซึ�งระเบียบ ข้อบังคับ มารยาทเหล่านี� จะแตกต่างไปตามแต่วฒั นธรรมองค์กร
ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบและคณะกรรมการ เป็ นองค์ประกอบที�สาํ คัญของห้องสมุด คณะกรรมการห้องสมุด
ควรเป็ นบุคคลที�ให้ความสนใจในกิจการของห้องสมุด คณะกรรมการจะมีบทบาท ชี�นาํ และผลักดัน ให้
เกิดห้องสมุดขึ�นมาได้
การกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ ในการจัดตั�งห้ องสมุด
นโยบายของห้องสมุดเป็ นสิ� งสําคัญที�สุด และต้องมาก่อนสิ� งอื�นใด เพราะเป็ นเครื� องบังคับการวาง
รู ปแบบของสถานที� การเลือกหนังสื อ รวมทั�งงานต่าง ๆ ของห้องสมุด
การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด ต้องชัดเจน และกําหนดเรื� องงานบริ การต่าง ๆ
เพื�อให้บรรลุวตั ถุประสงค์น� นั ๆ นโยบายต่าง ๆ ที�กาํ หนดนั�นมุ่งหมายให้สามารถปฏิบตั ิงาน ภารกิจของ
ห้องสมุดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การกําหนดเวลา เปิ ด - ปิ ด การกําหนดบริ การต่าง ๆ บริ การยืม-คืน
บริ การสื บค้น และการจัดวางพื�นที�การให้บริ การ เป็ นต้น
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นโยบายของห้องสมุดแต่ละแห่ งจะแตกต่างกันออกไป ทั�งนี� จะต้องศึ กษาความต้องการของ
หน่ วยงาน เพื�อการกําหนดให้ครอบคลุมกับการปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี นโยบายของห้องสมุดแต่ละ
ประเภทจะแตกต่ างกัน เช่ น ผูท้ ี� ได้รับมอบหมายให้ด าํ เนิ นการจัด ตั�งห้องสมุ ดต้อ งมี ความรู ้ เกี� ย วกับ
ห้องสมุดและองค์ประกอบของห้องสมุด เพื�อให้การดําเนิ นการจัดตั�งเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ควร
พิจารณาองค์ประกอบของห้องสมุดที�มีประสิ ทธิภาพ มีดงั นี�
1. คณะอํานวยการห้องสมุดต้องมีความสนใจในกิจการของห้องสมุด
2. บรรณารักษ์มีคุณวุฒิเหมาะสม มีความรู ้ในทางวิชาบรรณารักษศาสตร์ มีบุคลิกลักษณะดี มี
ความสนใจในหนังสื อ และผูใ้ ช้บริ การ มีความขยันหมัน� เพียร
3. ได้รับเงินอุดหนุ นเป็ นประจําโดยสมํ�าเสมอ และเพียงพอแก่การจ้างเจ้าหน้าที� ซื� อหนังสื อ
วัสดุ รักษาและซ่อมแซมสถานที� ใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริ การ
4. มีหนังสื อมากพอแก่ความต้องการของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม มีเพิ�มขึ�นและทันสมัยอยูเ่ สมอ
5. มีสถานที�อยูใ่ นศูนย์กลาง และเป็ นที�สวยงามดึงดูดความสนใจ
6. มีวตั ถุประสงค์แน่นอน และมีการจัดให้บริ การต่าง ๆ เพื�อให้บรรลุวตั ถุประสงค์น� นั ๆ
การเตรียมการเพือ� จัดตั�งห้ องสมุด
1. จัดตั�งคณะกรรมการ มีผบู ้ งั คับบัญชาสูงสุ ดของหน่วยงานเป็ นประธานโดยตําแหน่ง และเลือก
ตัวบุคคลที�จะเป็ นบรรณารักษ์ คัดเลือกผูท้ ี�ทาํ งานอยู่แล้วแต่ไม่มีความรู ้ทางด้านห้องสมุดให้ไปอบรม
การดําเนินงานห้องสมุด ซึ�งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดขึ�นเป็ นคราว ๆ ไป
2. คณะกรรมการควรศึกษาเรื� องราวเกี�ยวกับห้องสมุด โดยอ่านหนังสื อเกี�ยวกับการจัดตั�งห้องสมุด
ไปศึ ก ษาดู ง านจากห้องสมุ ด ที� มีชื� อเสี ย ง หรื อ เขี ย นจดหมายขอคําแนะนําจากสมาคมห้อ งสมุ ด แห่ ง
ประเทศไทยฯ เป็ นต้น
3. ชักชวนให้ผใู ้ ช้บริ การห้องสมุดประเภทต่าง ๆ เกิดความสนใจทราบว่าห้องสมุดให้บริ การ
ต่าง ๆ เช่น จัดประชุม จัดทําแผ่นพับ ลงข่าวในหนังสื อพิมพ์ ในเว็บไซต์
4. คณะกรรมการประชุมเพื�อ
1) วางนโยบาย เวลาเปิ ด-ปิ ดทําการ การให้ยมื ฯลฯ และวัตถุประสงค์ของห้องสมุด
2) เตรี ยมโครงร่ างการดําเนินงานต่อไปเป็ นขั�น ๆ ร่ วมกับบรรณารักษ์ และผูเ้ ชี�ยวชาญ
ทางด้านห้องสมุด
3) เตรี ยมงบประมาณสําหรับการจัดตั�ง และงบประมาณสําหรับการดําเนินงานต่อไป
• เขียนโครงการเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพื�ออนุมตั ิ
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• เริ� มดําเนินงาน ดังนี�
(1) สถานที� การปรับปรุ งสถานที�ตอ้ งมีแบบแปลนที�บรรณารักษ์และสถาปนิก
ทํางานร่ วมกัน
(2) ครุ ภณ
ั ฑ์ ได้แก่ โต๊ะอ่านหนังสื อ ชั�นวางหนังสื อ เก้าอี� โต๊ะทํางาน ฯลฯ
ออกแบบและดําเนินการสร้าง
(3) เครื� องใช้ในห้องสมุด เช่น เหล็กกั�นหนังสื อไม่ให้ลม้ บัตรต่าง ๆ
(4) คัดเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด อาทิ หนังสื อ นิตยสาร และ
โสตทัศนวัสดุ จัดทําบัญชีไว้ให้เรี ยบร้อยว่าสิ� งใดที�จะต้องซื�อ สิ� งใดที�ขอได้
(5) จัดซื�อหนังสื อ จัดหมวดหมู่ ทํารายการหนังสื อ เตรี ยมหนังสื อให้บริ การ
(6) จัดหนังสื อเข้าที� หลังจากได้จดั ครุ ภณ
ั ฑ์เข้าที�เรี ยบร้อยแล้ว
5. ทําพิธีเปิ ดห้องสมุด เพื�อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัว� กันและเป็ นที�สนใจโดยเฉพาะ
กลุ่มเป้ าหมาย
สถานทีแ� ละทีต� �งั ห้ องสมุด
การจัดสถานที�สาํ หรับห้องสมุดต้องคํานึงถึงความจําเป็ นบางประการ อาทิ พื�นที�เพียงพอ สวยงาม
และสะดวก สบาย มีบรรยากาศทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้พ�ืนที�ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ มี
ความทนทาน แข็งแรง และปลอดภัย รวมทั�งรองรับการขยายตัวในอนาคต
ห้ องสมุดต้ องมีพนื� ทีเ� พียงพอสํ าหรับใช้ งาน ดังนี�
• สถานที�เก็บและวางหนังสื อ และวัสดุหอ้ งสมุดอื�น ๆ ขึ�นอยูก่ บั นโยบายในการ
จัดเก็บว่าจะแยกหนังสื ออะไรเป็ นพิเศษ
• พื�นที�อ่านหนังสื อ
• พื�นที�สาํ หรับบริ การสื� ออิเล็กทรอนิกส์
• พื�นที�สาํ หรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ
• พื�นที�สาํ หรับปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที� เช่น จัดหมู่ ลงทะเบียน ซ่อมหนังสื อ
• พื�นที�สาํ หรับเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการทํางานของบรรณารักษ์ เช่น บัตร
หนังสื อต่าง ๆ เครื� องใช้สาํ นักงาน แบบพิมพ์ต่าง ๆ
• อุปกรณ์เครื� องใช้ในการทําความสะอาดห้องสมุด
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สถานที�สาํ หรับสวัสดิการของผูใ้ ช้และเจ้าหน้าที�หอ้ งสมุด เช่น ห้องนํ�า ห้อง
รับประทานอาหาร
พื�นที�ของห้องสมุดอาจแบ่งเป็ นส่ วนตามเกณฑ์ที�กาํ หนดไว้ เพื�อเป็ นแนวทาง ดังนี�
o ที�รับ-จ่ายหนังสื อให้ยมื

ร้อยละ 10.2 ของเนื�อที�ท� งั หมด

o ห้องอ่านหนังสื อ

ร้อยละ 49.2 ของเนื�อที�ท� งั หมด

o ที�จดั กิจกรรมต่าง ๆ

ร้อยละ 10 ของเนื�อที�ท� งั หมด

o อื�น ๆ

ร้อยละ 4 ของเนื�อที�ท� งั หมด

o ที�เก็บหนังสื อ

ร้อยละ 17.8 ของเนื�อที�ท� งั หมด

o ที�ทาํ งานของเจ้าหน้าที�

ร้อยละ 7.8 ของเนื�อที�ท� งั หมด

o ห้องนํ�า บันได ที�เก็บของ

ร้อยละ 5 ของเนื�อที�ท� งั หมด

ห้ องสมุดควรมีความสวยงาม และสะดวกสบาย ดังนี�
ความสวยงามของห้ องสมุด ประกอบด้วย
แบบอาคาร คํานึงถึงการใช้วา่ จะใช้ทาํ อะไรบ้าง แล้วจึงคิดถึงทรวดทรง
สี เป็ นเครื� องดึงดูดสายตาอย่างหนึ�ง ใช้สีที�สวยงามเย็นตาทําให้รู้สึกสบายใจ
วัสดุที�ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ซิเมนต์บล๊อก หิ นอ่อนสี ต่าง ๆ กระจก กระเบื�องยาง
ลายไม้ เพื�อความสวยงาม
การจัดวางครุ ภณั ฑ์ภายในห้อง เช่น โต๊ะกลม โต๊ะสี� เหลี�ยม เก้าอี�ธรรมดา เก้าอี�นวม
จัดให้เป็ นระเบียบ ไม่เบื�อตา
การตกแต่งต่าง ๆ เช่น ผ้าม่าน ภาพเขียน ต้นไม้ ดอกไม้ โคมไฟ โบราณวัตถุบางชิ�น
จัดไว้แต่พองามไม่มากไป จัดป้ ายนิทรรศการ
ความสะอาด
ความเป็ นระเบียบ
ความสะดวกสบายของผู้ใช้ ประกอบด้วย
พื�นที�สาํ หรับนัง� อ่านเพียงพอ ไม่เบียดเสี ยด ยัดเยียดจนเกินไป
เข้าถึงชั�นหนังสื อได้ และสามารถเลือกหยิบหนังสื อที�ตอ้ งการได้
ห้องอ่านหนังสื อมีแสงสว่างเพียงพอ
ห้องอ่านหนังสื อมีอากาศถ่ายเทเสมอ
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• ห้องอ่านหนังสื อปราศจากเสี ยงรบกวน
• สะดวกในการติดต่อ โต๊ะรับจ่ายหนังสื ออยูใ่ นที�ที�จะเดินไปถึงได้ง่าย มีป้ายบอก
ตามจุดต่าง ๆ ของห้องสมุด
• ความสบายในการใช้หอ้ งนํ�า ห้องรับประทานอาหาร
ห้ องสมุดควรมีพนื� ทีใ� ช้ สอยตามประโยชน์ และวัตถุประสงค์
การจัดสถานที� จะกําหนดว่าหน่วยงานไหนอยูต่ รงไหนต้องคิดถึงความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้และบริ การ
และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานภายในห้องสมุด คือ
• ทางเข้าออกห้องสมุด ควรอยูใ่ นที�ใกล้ถนนหรื อทางเดิน เป็ นบริ เวณที�คนเดินผ่านแล้ว
แยกไปตามที�ต่าง ๆ แล้วแต่ขนาดของห้องสมุด
• ห้องอ่านหนังสื อ ควรอยูใ่ นที�ใกล้ทางเข้าถึงได้ง่าย ใกล้ทางเข้า
• ที�สาํ หรับจัดนิทรรศการควรอยูใ่ นที�เห็นได้ง่าย ตรงทางเข้า
• ห้องนํ�าสําหรับผูใ้ ช้หอ้ งสมุด ห้องนํ�าสําหรับเจ้าหน้าที� สถานที�ต� งั ความสะดวก
• ห้องทํางานของเจ้าหน้าที� ควรมีทางเข้าเป็ นพิเศษเพื�อให้ไปถึงห้องทํางานได้สะดวก
ไม่ตอ้ งผ่านบริ เวณที�ให้บริ การแก่ผใู ้ ช้
• เคาน์เตอร์รับ-จ่ายหนังสื อ ควรตั�งอยูใ่ กล้ทางเข้าออกให้คนติดต่อไปถึงได้สะดวก และ
เจ้าหน้าที�สามารถดูแลได้ทวั� ถึง
• ที�อ่านวารสารและหนังสื อพิมพ์ ควรอยูใ่ กล้ทางเข้าออกเข้าถึงได้ง่าย ดูแลควบคุมง่าย
• ชั�นหนังสื ออยูใ่ นที�เห็นได้ชดั
• โต๊ะเจ้าหน้าที�บริ การตอบคําถามอยูใ่ กล้หนังสื ออ้างอิงและเคาน์เตอร์รับ-จ่ายหนังสื อ
• คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล ควรอยูร่ ะหว่างหนังสื ออ้างอิงและหนังสื อทัว� ไป และใกล้
บริ เวณยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด
• ป้ ายหรื อตูน้ ิทรรศการอยูใ่ กล้ทางเข้า
• หนังสื อสําหรับเด็กอยูใ่ กล้ทางเข้า ถ้าห้องสมุดมี 2 ชั�นควรอยูช่ � นั ล่าง
ห้ องสมุดควรมีความทนทานและปลอดภัย
ความทนทาน หมายถึง วัสดุที�ใช้ในการก่อสร้างควรเลือกวัสดุที�ทนทาน ทนแดด ทนฝน
ทนไฟ ผูร้ ับเหมา ผูอ้ อกแบบหรื อที�ปรึ กษา ควรเป็ นผูช้ าํ นาญงาน มีฝีมือประณี ต ละเอียดรอบคอบซื�อตรง
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ความปลอดภัย หมายถึง ปลอดภัยจาก ปลวก มอด ฝน อัคคีภยั มีทางหนีไฟ เครื� องดับเพลิงใน
ห้องสมุด กลอนประตู หน้าต่างแข็งแรง ปลอดภัยจากโจรผูร้ ้าย
ห้ องสมุดควรคํานึงถึงการขยายตัวในอนาคต
ห้องสมุดจะต้องขยายตัวเป็ น 2 เท่า เผือ� เวลา 20-25 ปี การกั�นฝาห้องควรกั�นอย่างลําลอง
ไม่ใช่ทาํ ถาวรเพื�อจะได้ขยายในเวลาต่อไป หากเป็ นการสร้างอาคาร ควรกําหนดเนื�อที� เต็มที� 20-25 ปี
เสี ยก่อน แล้วค่อย ๆ สร้างทีละส่ วนตามกําลังเงิน ไปจนครบโครงการ เลือกที�ต� งั ให้มีบริ เวณกว้างขวาง
พอจะขยายออกไปอีกได้

ภาพประกอบที� 1 การออกแบบ Library Floor Plan
แหล่งที�มา http://library.nd.edu/architecture/about/1stFloor.shtml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ห้องอ่านหนังสื อ/หนังสื อทัว� ไป
ชั�นหนังสื อทัว� ไป
ชั�นหนังสื อ
แผนที� & ลูกโลก
ห้องหนังสื ออ้างอิง
ห้องประชุม/กลุ่มย่อย
ห้องทํางานบรรณารักษ์
มุมถ่ายเอกสาร
ห้องสื� อโสตทัศน์
โซฟา

11. โซฟา
12. หนังสื อใหม่
13. ข่าวสาร/นิทรรศการ
14. หนังสื อพิมพ์
15. มุมเด็ก/เยาวชน
16. บริ การยืมคืน
17. ชั�น DVD/CD-ROM
18. ห้องสื� อโสตทันน์ ดูหนัง ฟังเพลง
19. บริ การคอมพิวเตอร์
20. บริ การคอมพิวเตอร์

10

10

ตัวอย่ างการจัดทําโครงการห้ องสมุด
ห้ องสมุดระดับอุดมศึกษา : ห้ องสมุดวิทยาลัยเซนต์ หลุยส์
นโยบาย

สร้างศักยภาพสู่ ความเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที�มีคุณภาพ
ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาที�มุ่งสร้างคุณค่าและศักดิ�ศรี มนุษย์
ส่ งเสริ มบริ การวิชาการและร่ วมมือกับชุมชนด้วยความรักและเอื�ออาทร
ส่ งเสริ มการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่ งเสริ มการวิจยั และงานสร้างสรรค์ที�เน้นการพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพและศักดิ�ศรี
มนุษย์
6. ส่ งเสริ มให้เกิดเครื อข่ายในระดับนานาชาติ
7. สร้างระบบและกระบวนการบริ หารที�เอื�ออาทร คล่องตัว และตรวจสอบได้
8. สร้างกิจกรรมที�เพิ�มประสิ ทธิภาพในการหารายได้
9. ส่ งเสริ มและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ
10. ส่ งเสริ มการดําเนินชีวิตบนพื�นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

1.
2.
3.
4.
5.

ปรัชญา
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เชื�อมัน� ในปรัชญา “เมตตากรุ ณาอยูท่ ี�ใด พระเจ้าสถิตที�นนั� ” จะทําให้บณั ฑิตที�สาํ เร็ จ
การศึกษามีคุณภาพ มีความรู ้ และมีความชํานาญในศาสตร์เฉพาะสาขา รวมทั�งรอบรู ้ในศาสตร์อื�น ๆ ที�
เกี�ยวข้อง สามารถประกอบวิชาชีพบนพื�นฐานความรักและเมตตาธรรม ส่ งเสริ มคุณค่าและศักดิ�ศรี ของ
มนุษย์ เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้รักการศึกษาค้นคว้า และเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื�อง
เพื�อสร้างสรรค์ความผาสุ กและคุณภาพชีวติ ของประชาชนทัว� ไป
ปณิธาน
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ตระหนักถึงความสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรมให้กบั นักศึกษา จึงมีคาํ ขวัญว่า
“ความรู ้คู่ความดี” โดยมีปณิ ธานที�จะทําให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษามีคุณธรรม 12 ประการของวิทยาลัย เพราะ
คุณธรรมเหล่านี�จะส่ งผลให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาทุกคนเป็ นผูท้ ี�เปี� ยมล้นไปด้วยความเมตตาต่อผูอ้ ื�น มีความ
เอื�ออาทรต่อมนุษย์ มีคุณภาพชีวิตที�ดี และตอนสนองปรัชญา “เมตตากรุ ณาอยูท่ ี�ใด พระเจ้าสถิตที�นนั� ”
คุณธรรม 12 ประการที�วิทยาลัยต้องการจะปลูกฝังให้นกั ศึกษา ได้แก่ ความซื�อตรง ความรักเพื�อนมนุษย์
ความเมตตา กรุ ณา ความสละตน ความข่มใจ ความอดทน ความจริ งใจ ความเพียร ความมีจรรยาวิชาชีพ
ความนอบน้อมสุ ภาพ ความมีวาจาดี และความสะอาดกายใจ
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วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์เป็ นสถาบันการศึกษาที�มุ่งพัฒนาความเป็ นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ มีเมตตาธรรม ความ
เอื�ออาทร และส่ งเสริ มศักดิ�ศรี มนุษย์ มุ่งพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพอย่างต่อเนื�องสู่ระดับชาติและ
นานาชาติ
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาที�ยดึ หลักการสร้างความเป็ นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ โดยเน้นการบูรณาการหลักศาสนา และ
จริ ยธรรมเข้าในสาระทางวิชาการ
2. ให้บริ การวิชาการแก่สงั คมและเพื�อนมนุษย์ในทุกช่วงวัยชีวิต
3. ค้นคว้าวิจยั ที�เน้นการพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพและศักดิ�ศรี มนุษย์
4. สร้างชุมชนที�มีความรักและเอื�ออาทร
5. มุ่งสร้างความเป็ นสากลในการจัดการศึกษา และพัฒนาเครื อข่ายนานาชาติ
6. สร้างความเข้าใจและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ
7. มุ่งสร้างพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระเบียบการใช้ ห้องสมุด
ข้ อ 1 ข้ อปฏิบตั ิสําหรับผู้ใช้ ห้องสมุด
1. โปรดแต่งกายสุ ภาพ
2. ห้ามนํากระเป๋ า ถุง ย่าม เข้าไปในห้องสมุด
3. ต้องแสดงบัตรประจําตัวก่อนเข้าใช้หอ้ งสมุดทุกครั�ง
4. ต้องสํารวมกิริยาวาจา ไม่ส่งเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื�น
5. ห้ามใช้สมุด หนังสื อ หรื อสิ� งของวางจองที�นงั�
6. ห้ามนําอาหารและเครื� องดื�มเข้ามารับประทานในห้องสมุด
7. การใช้เครื� องมือสื� อสารทุกชนิด จะต้องปฏิบตั ิตามที�หอ้ งสมุดกําหนดดังนี�
8. เปิ ดเสี ยงให้เบาที�สุด หรื อเปิ ดระบบสัน�
9. วางเครื� องมือสื� อสารให้ใกล้ที�สุด เพื�อที�จะสามารถรับได้อย่าง รวดเร็ ว
10. เดินออกไปนอกห้องสมุดหากต้องสนทนานาน เนื�องจากจะเป็ น การรบกวนผูอ้ ื�น
11. งดใช้เครื� องมือสื� อสารในขณะติดต่อกับเจ้าหน้าที� ณ จุดบริ การต่าง ๆ
12. ไม่ฉีก ทําลาย หรื อกระทําการใด ๆ ที�ทาํ ให้สิ�งพิมพ์หรื อทรัพย์สินของห้องสมุดชํารุ ดเสี ยหาย
13. ไม่นาํ ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดออกไปภายนอกห้องสมุด โดยมิได้ยมื ตามระเบียบ
การยืม ผูจ้ งใจฝ่ าฝื นจะได้รับการลงโทษตามระเบียบ
14. ต้องให้เจ้าหน้าที�ตรวจสิ� งของที�จะนําออกจากห้องสมุดทุกครั�ง
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ข้ อ 2 การดําเนินการต่ อผู้ละเมิดข้ อปฏิบัติ
1. ตักเตือน
2. เมื�อได้รับการตักเตือนแล้วยังไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบจะถูกเชิญให้ออกนอกห้องสมุด
3. ผูใ้ ช้ที�ฉีก ทําลาย หรื อกระทําการใด ๆ ที�ทาํ ให้สิ�งพิมพ์หรื อทรัพย์สินของห้องสมุดชํารุ ดเสี ยหาย
จะถูกดําเนินการดังนี�
o ปรับ 3 เท่าของราคาหนังสื อ และ ตัดสิ ทธิ� การใช้บริ การ 1 ภาคการศึกษา ในกรณี ที�เป็ น
สมาชิกห้องสมุด หรื อตัดสิ ทธิ�การใช้บริ การห้องสมุดตลอดไปในกรณี เป็ น
บุคคลภายนอก และแจ้งคณะ สํานัก สถาบัน และ / หรื อหน่วยงานต้นสังกัด เพื�อ
ดําเนินการทางวินยั ต่อไป
4. ผูใ้ ช้ที�นาํ ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดออกไปภายนอกห้องสมุด โดยมิได้ยมื ตามระเบียบ
การยืม (ลักทรัพย์) จะถูกดําเนินการดังนี�
o ปรับ 10 เท่าของราคาหนังสื อ ตัดสิ ทธิ� การใช้บริ การ 1 ภาคการศึกษา ในกรณี ที�เป็ น
สมาชิกห้องสมุด หรื อตัดสิ ทธิ�การใช้บริ การห้องสมุดตลอดไปในกรณี เป็ น
บุคคลภายนอก และ แจ้งคณะ สํานัก สถาบัน และ / หรื อหน่วยงานต้นสังกัด เพื�อ
ดําเนินการทางวินยั ต่อไป
ห้ องสมุดโรงเรียน : ห้ องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางความรู ้ ควบคู่เทคโนโลยี มุ่งให้เป็ นคนดีมีคุณธรรม

พันธกิจ

มุ่งจัดหา จัดระบบจัดเก็บและการให้บริ การเพื�อสนับสนุนการเรี ยนการสอน การศึกษา
ค้น คว้า ด้ว ยตนเอง เพื� อ ความเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการและการมุ่ ง พัฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาสู่ มาตรฐานโดยการจัดการศึกษาที�มีประสิ ทธิภาพ

บทบาทหน้ าที�
ห้องสมุดโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีหน้าที�หลักดังต่อไปนี�
1. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
2. การบริ การทรัพยากรสารสนเทศ
3. การให้บริ การด้านวิชาการแก่ครู และนักเรี ยน และบุคลากรภายนอก
4. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ทั�งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรและการศึกษาตลอดชีวิต
5. จัดหาสารสนเทศให้มีปริ มาณที�เพียงพอต่อความต้องการและมีคุณภาพ
6. พัฒนาคุณภาพของห้องสมุดให้ทนั ต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ส่ งเสรมการเข้าถึงข้อมูลทั�งภายในและภายนอกห้องสมุด
8. ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถทันต่อความก้าวหน้าของโลก
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แผนผังการบริหารงานห้ องสมุดโรงเรียน

เวลาทําการ
เปิ ดทําการ วันจันทร์-วันศุกร์ เปิ ดบริ การเวลา 07.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ เปิ ดทําการเวลา 07.00 - 14.00 น. (เฉพาะวันที�เปิ ดสอนเสริ มวันเสาร์)
ผูม้ ีสิทธิเข้าใช้หอ้ งสมุด ครู -อาจารย์ นักเรี ยนปัจจุบนั ศิษย์เก่า และผูป้ กครองนักเรี ยน
ระเบียบการยืม-คืน
1. หนังสื อ วิดีทศั น์ และเทปบันทึกเสี ยงครู -อาจารย์ ยืม 10 เล่ม/สัปดาห์
2. นักเรี ยนมัธยมปลาย ยืม 5 เล่ม/สัปดาห์
3. นักเรี ยนมัธยมต้น ยืม 5 เล่ม/สัปดาห์
4. หนังสื อส่ งคืนช้ากว่ากําหนด ปรับวันละ 1 บาท/เล่ม
5. วิดีทศั น์ส่งคืนช้ากว่ากําหนด ปรับวันละ 2 บาท/ม้วน
6. หนังสื อสูญหายหรื อชํารุ ด ต้องชดใช้ตามราคาที�หอ้ งสมุดกําหนด
7. วิดีทศั น์หาย ต้องชดใช้เป็ นเงินค่าปรับจํานวน 200 บาท/ม้วน
8. นักเรี ยนที�ไม่คืนหนังสื อก่อนสิ� นภาคเรี ยน จะงดแจ้งผลการสอบ
ข้ อปฏิบัติในการใช้ ห้องสมุด
1. นักเรี ยนต้องแต่งกายเครื� องแบบนักเรี ยน หรื อแต่งกายสุ ภาพ
2. ไม่นาํ ถุง กระเป๋ า แฟ้ มเข้าห้องสมุด ให้ฝากในตูเ้ ก็บของหน้าห้องสมุด
3. ไม่นาํ อาหารและเครื� องดื�มเข้ามาในห้องสมุด
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

หนังสื ออ่านเสร็ จแล้ว นําไปเก็บที�รถเข็นที�จดั ไว้
วารสารและหนังสื อพิมพ์อ่านแล้วเก็บเข้าที�ให้เรี ยบร้อย
ใช้วสั ดุสิ�งพิมพ์ดว้ ยความระมัดระวัง ไม่ตดั ฉีก ทําลาย
ไม่เล่นหรื อส่ งเสี ยงดังในห้องสมุด
ไม่คุยโทรศัพท์ในห้องสมุด
ให้เจ้าหน้าที�ตรวจหนังสื อหรื อสิ� งของทุกครั�งที�ออกจากห้องสมุด

ห้ องสมุดประชาชน : ห้ องสมุดประชาชนอําเภอบ้ านหมี� จังหวัดลพบุรี
ห้องสมุดประชาชนอําเภอบ้านหมี� มีนโยบาย ดังนี�
1. เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที�ทนั สมัยและให้บริ การอย่างทัว� ถึง
2. มีการพัฒนาการให้บริ การอย่างมีระบบและอํานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้บริ การที�มีประสิ ทธิภาพ
3. มีการพัฒนาบุคลากรของห้องสมุดให้มีความรู ้ความสามารถเหมาะสําหรับการบริ การ
ห้ องสมุดประชาชน : ห้ องสมุดประชาชนอําเภอมัญจาคีรี
นโยบายห้องสมุดประชาชนอําเภอมัญจาคีรี ปี 2554
1. การส่ งเสริมการอ่าน
1.1 พัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่มเป้ าหมายให้ได้ระดับอ่าน
คล่อง เขียนคล่อง และอ่านเชิงคิดวิเคราะห์พ�นื ฐาน โดยผ่านกระบวนการปฏิรูปการเรี ยนการสอนที�มี
ประสิ ทธิภาพ
1.2 พัฒนาคนไทยให้มีนิสยั รักการอ่าน ใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู ้ โดยปลูกฝังและสร้างเจตคติให้เห็น
คุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน ประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มให้ทุกคนมีส่วนร่ วมและกําหนดมาตรการจูงใจ
เครื อข่ายส่ งเสริ มการอ่าน
1.3 ส่ งเสริ มให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ� งแวดล้อมที�เอื�อต่อการอ่าน ให้เกิดขึ�นใน
สังคมไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการอ่านให้เกิดขึ�นอย่างกว้างขวาง และหลากหลายรวมทั�งมี
ความพร้อมในด้านสื� ออุปกรณ์ที�สนับสนุนการอ่าน และจัดกิจกรรม
1.4 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการสร้างเครื อข่ายส่ งเสริ มการอ่านโดยจัดให้มีอาสาสมัคร
ส่ งเสริ มการอ่านในทุกตําบล
2. ห้ องสมุดประชาชนมีชีวติ
2.1 มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดให้เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตของชุมชน
2.2 จัดบริ การให้กบั ประชาชนอย่างครอบคลุมและทัว� ถึง โดยเน้นการระดมทรัพยากรและ
ความร่ วมมือจากภาคีเครื อข่ายในการดําเนินงาน
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2.3 จัดทําโครงการพื�นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสารเพื�อเชื�อมโยงกับ
แหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ สําหรับให้บริ การในห้องสมุดประชาชน
2.4 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบที�หลากหลายทั�งภายในและภายนอกห้องสมุด
เพื�อปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน และพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของประชาชน
2.5 จัดหน่วยบริ การเคลื�อนที�พร้อมอุปกรณ์เพื�อส่ งเสริ มการอ่านและการเรี ยนรู ้แก่
ประชาชนในพื�นที�ต่าง ๆ
2.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที�รับผิดชอบการบริ การของห้องสมุดประชาชนให้มี
ความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การสนับสนุนการดําเนินงานห้องสมุด 3 ดี
2.7 แสวงหาภาคีเครื อข่ายเพื�อให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ห้องสมุดประชาชน
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ตัวอย่ างการเขียนโครงการจัดตั�งห้ องสมุด
1. ชื�อโครงการ ต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง และสื� อความหมายได้ชดั เจน เช่น
• โครงการจัดตั�งห้องสมุด
• โครงการปรับปรุ งอาคารห้องสมุด
• โครงการจัดหาหนังสื อเพื�อให้บริ การ เป็ นต้น
2. หลักการและเหตุผล
อธิบายถึงปั ญหา ความสําคัญ ความจําเป็ นที�ตอ้ งจัดทําโครงการ โดยต้องยึดแนวทาง ทฤษฎี
นโยบาย ตลอดจนความต้องการในการจัดตั�งห้องสมุด เพื�อเป็ นการแสดงข้อมูลที�มีน� าํ หนักน่าเชื�อถือ และ
ให้ความสําคัญของสถานการณ์ที�เกิดขึ�น โดยอ้างอิงแหล่งที�มาของข้อมูล
3. วัตถุประสงค์
เป็ นการแสดงเจตจํานงในการดําเนินงาน แสดงให้เห็นถึงผลที�ตอ้ งการไว้อย่างกว้างๆ อาจจะมี
วัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์รอง หรื อวัตถุประสงค์ทวั� ไป และวัตถุประสงค์เฉพาะก็ได้ ในการเขียน
วัตถุประสงค์ ควรคํานึงถึงสิ� งต่อไปนี�
•
•
•
•
•

ใช้คาํ กริ ยาที�แสดงถึงความตั�งใจ เช่น เพื�อส่ งเสริ ม... เพื�อปรับปรุ ง.... เพื�อเผยแพร่ ... เป็ นต้น
ระบุผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ที�ตอ้ งการให้เกิดขึ�นในวัตถุประสงค์หนึ�งข้อ
กําหนดเกณฑ์มาตรฐานของความสําเร็ จที�วดั ได้ในเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ
กําหนดช่วงเวลา พื�นที� หรื อกลุ่มเป้ าหมาย
การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการต้องสอดคล้องกับความเป็ นมาและความสําคัญของ
ปั ญหา ตลอดจนสอดคล้องกับแผนงานหลักของหน่วยงานด้วย

4. เป้าหมาย
ระบุถึงผลลัพธ์สุดท้ายของการดําเนินงานโครงการ ระบุสิ�งที�ตอ้ งการทําอย่างชัดเจน และระบุ
เวลาที�ตอ้ งการจะดําเนินงานให้สาํ เร็ จ
5. วิธีดําเนินการ
รายละเอียดในการดําเนินการ การปฏิบตั ิ อาจแยกเป็ นกิจกรรมย่อย ๆ แสดงวิธีการดําเนินการ
เป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ รวมทั�งกรอบเวลาในการดําเนินการ อาจใช้แผนผังคุม
กําหนดงานของแกนท์ (Gantt Chart) เป็ นต้น
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6. ผู้รับผิดชอบ
การแบ่งมอบความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ว่าจะเป็ น ใคร หรื อหน่วยงานใด มีขอบเขตความ
รับผิดชอบอย่างไร และเพื�อประโยชน์ของการติดต่อประสานในแต่ละส่ วน แต่ละกิจกรรม
7. งบประมาณ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของการดําเนินงานทุกกิจกรรม โดยแจกแจงรายละเอียดเป็ นหมวดหมู่ เช่น
หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าก่อสร้าง เป็ นต้น การแจกแจงงบประมาณเป็ นหมวดหมู่จะ
ง่ายต่อการตรวจสอบความเป็ นไปได้ และความเหมาะสม ควรระบุแหล่งการเงินว่ามาจากที�ใด โดยเฉพาะ
หน่วยงานราชการ ควรต้องปรึ กษา ขอคําแนะนําจากแผนกการเงิน การคลัง ของหน่วยงาน
8. สถานที�
กําหนดชัดเจนว่าจะดําเนินการ ณ สถานที�แห่งใด เริ� มตั�งแต่การกําหนดสถานที�ก่อสร้าง และทํา
การสํารวจสถานที�
9, ระยะเวลา
ระบุระยะเวลาเริ� มต้นและสิ� นสุ ดงานโครงการ ตามแผนผังกําหนดงานที�ได้วางไว้
10. ผลประโยชน์ ทคี� าดว่ าจะได้ รับ
เมื�อการดําเนินโครงการเป็ นไปตามแผนขั�นตอน จนสําเร็ จโครงการ จะได้ประโยชน์ใดบ้าง และ
ใครที�จะได้รับประโยชน์จากโครงการบ้าง ทั�งเชิงปริ มาณและคุณภาพ
11, การประเมินผล
แสดงรายละเอียดว่าจะมีการควบคุมติดตามและประเมินผลโครงการ อย่างไร วิธีการ ระยะเวลา
และเครื� องมือในการประเมินผล รวมทั�งดัชนีช� ีวดั ความสําเร็ จของโครงการ
การเขียนโครงการเป็ นเรื� องสําคัญ ผูเ้ ขียนโครงการต้องมีความเข้าใจ ความรู ้ ข้อมูลของหน่วยงาน
และความรู ้ดา้ นบรรณารักษ์ รวมทั�งเครื อข่ายและความสามารถในการติดต่อประสานอย่างดียงิ� ซึ�งจะช่วย
ให้การเขียนโครงการเข้าใจง่าย ปฏิบตั ิได้เป็ นรู ปธรรม และ มีความชัดเจนในการดําเนินงาน
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ตัวอย่ างการเขียนโครงการห้ องสมุด
ความร่ วมมือระหว่ างตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย และ สมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทย ”
ในการจัดทํา “ห้ องสมุดเสริมปัญญา”
1. ทีม� า
สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้รับอนุญาตเป็ นทางราชการให้ก่อตั�งได้เมื�อวันที� 11 ตุลาคม 2497 ในระยะแรกได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านเจ้าคุณญาณวโรดม และ ม.จ.ชัชชวลิต เกษมสันต์ ในการใช้ตึกวรทัยกัญญา ของวัด
บวรนิเวศวิหาร เป็ นที�ต� งั สํานักงานสมาคมฯ ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต� ิพระบรมราชินีนาถ ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมฯ ให้อยูใ่ นพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าสิ รินทร (พระอิสริ ยา
ยศขณะนั�น) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ในพระ
ราชูปถัมภ์ เมื�อวันที� 2 กันยายน 2519 มีที�ทาํ การอยูท่ ี�ถนนวิภาวดีรังสิ ต ซึ�งเป็ นอาคารเช่ามีกาํ หนด 30 ปี
ปัจจุบนั ได้ยา้ ยสํานักงานมาอยู่ ณ อาคารเลขที� 1346 ถ.อาคารสงเคราะห์ 5 คลองจัน� บางกะปิ กทม. 10240
เป็ นอาคารขนาด 4 ชั�น มีพ�ืนที� 99 ตารางวา ภายในอาคารมีพ�นื ที�ใช้สอยประมาณ 400 ตรม. ต่อมาในปี
2547 สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ ได้จดั ซื�อบ้านพร้อมที�ดิน ขนาด 2 ชั�น มีพ�นื ที� 87 ตารางวา ซึ�ง
อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
การดําเนินงานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะกรรมการบริ หาร 25 คน ซึ�งมา
จากการเลือกตั�งของสมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ ทัว� ประเทศ

มีวาระคราวละ 2 ปี

มีการประชุม

คณะกรรมการบริ หารทุกเดือน เพื�อกําหนดกิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โดยนายก
สมาคมฯ หรื ออุปนายก เป็ นประธานการประชุมทุกครั�ง
1.1 ปัจจัยภายใน
1.1.1 พันธกิจของสมาคม
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ทาํ หน้าที�เพื�อส่ งเสริ มความสามัคคีและเพื�อสงเคราะห์ซ� ึง
กันและกันในระหว่างสมาชิก

ส่ งเสริ มการศึกษาและเผยแพร่ วิทยาการ

ส่ งเสริ มสถาบันห้องสมุดทัว�

ประเทศเพื�อให้เจริ ญวัฒนาถาวรยิง� ขึ�น การแลกเปลี�ยนความรู ้ กับสมาคมห้องสมุดอื�น ๆ ทั�งใน
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และนอกประเทศ รักษาผลประโยชน์ของบรรณารักษ์และส่ งเสริ มฐานะของบรรณารักษ์เป็ นที�มนั� คงเป็ น
แหล่งกลางสําหรับรับการสนับสนุนจากบุคคลหรื อองค์การใดๆ เพื�อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ส่วนใหญ่
ของสมาคม ให้ความคิดเห็นในการจัดห้องสมุดแก่บุคคลหรื อนิติบุคคล หรื อองค์การใด ๆ ซึ�งประสงค์จะ
ดําเนินการจัดตั�งห้องสมุด รวมทั�งการจัดทําครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์หอ้ งสมุด
1.1.2 ภาพลักษณ์ ที� “ต้ องการ” นําเสนอ
จากพันธกิจของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ที�ได้ตระหนักถึงบทบาทในการสร้างและ

ส่ งเสริ ม เผยแพร่ แลกเปลี�ยน รักษาผลประโยชน์ของบรรณารักษ์ และสถาบันห้องสมุดทัว� ประเทศ ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามความต้องการ สมาคมฯ จึงได้ออกแบบจัดทําโครงการห้องสมุดเสริ มปั ญญา เป็ น
ห้องสมุดต้นแบบทั�งในด้านสถานที� วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ สื� อต่าง ๆ ให้เป็เป็ นที�รู้จกั อย่างทัว� ถึง โดยสะท้อน
ภาพลักษณ์ห้หอ้ งสมุดสมัยใหม่ สําหรับการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ที�ทนั สมัย สะดวก รวดเร็ ว สามารถศึกษา
ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถฝึ กฝนและพัฒนาอาชีพ มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การ
แลกเปลี�ยนความรู ้ในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพ เพื�อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาสติปัญญา เพื�อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 6 ของเยาวชน
ประชาชน ผูส้ ูงอายุ และผูด้ อ้ ยโอกาส ให้เป็ นตลาดนัดทางปัญญาของชุมชน
ใช้สอยให้ผสู ้ ญ
ั จรสามารถเห็นบรรยากาศภายในอาคาร

โดยมีการจัดสรรพื�นที�

มีการปรับปรุ งบ้านหลังใหม่ จัดทําเป็ นศูนย์

ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามอัธยาสัยตลอดชีพ (บ้านปลูกฝัน) เพื�อส่ งเสริ มและพัฒนาเยาวชนและชุมชนผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน
1.2 ปัจจัยภายนอก
เนื�องจากรัฐบาลได้มีนโยบายการเปลี�ยนประเทศไปสู่ความมัง� คัง� ยัง� ยืนในทุกทาง

สร้างโอกาส

เพื�ออนาคต วางรากฐานใหม่ให้แก่ประเทศทั�งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง โดย
เน้นการคืนความเข้มแข็งสู่ ทอ้ งถิ�น คืนความสมบูรณ์ของดินและนํ�าสู่ธรรมชาติ และกระจายอํานาจการ
ตัดสิ นปัญหาให้แก่ชุมชน โดยให้ความสําคัญแก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสมดุล
มากยิง� ขึ�น

สร้างภูมิคุม้ กันให้แก่ระบบเศรษฐกิจ

ปฏิรูปการศึกษาเพื�อนําไปสู่สงั คมเศรษฐกิจบน

ฐานความรู ้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ นําประเทศไปสู่ โครงสร้างที�มีความสมดุล
มัง� คัง� มัน� คง และยิง� ยืน โดยเฉพาะอย่างยิง� การปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรี ยนการสอนทุกรู ปแบบ
สนับสนุนให้มีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื�องตลอดชีวิต สร้างแหล่งบริ การองค์ความรู ้ให้กระจายไปทัว� ภูมิภาค
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อย่างสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะและความต้องการเฉพาะของท้องถิ�น

อาทิ

ห้องสมุดสมัยใหม่

พิพิธภัณฑ์เพื�อการเรี ยนรู ้แห่งชาติ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ศูนย์พฒั นาด้านดนตรี ศิลปะ ศูนย์
บําบัดและพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลออทิสติก และผูด้ อ้ ยโอกาสอื�น ๆ เป็ นต้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

ตระหนักความสําคัญในการพัฒนาการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื�อง

ตลอดชีวิตของเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

โดยการสร้างแหล่งบริ การองค์ความรู ้ตามชุมชน

สนับสนุน ส่ งเสริ ม เผยแพร่ วิทยาการและส่ งเสริ มสถาบันห้องสมุด จึงเห็นสมควรสนับสนุนโครงการ
ห้องสมุดเสริ มปัญญา ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

เพือ� สร้างสังคมชุมชนคลองจัน� เป็ น

ห้องสมุดชนชนต้นแบบ ให้มีความพร้อมและความสามารถในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง การฝึ ก
อาชีพเพื�อพัฒนาเยาวชน และประชาชนให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
การเพิ�มมูลค่าอาคารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย โดยการจัดทํา “ห้องสมุดเสริ มปัญญา”
เป็ นการดําเนินการในพื�นที�ช� นั 1 – 4 รวมทั�งบ้าน เพื�อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที�คุม้ ค่า สอดคล้องกับ
ความต้องการในการสร้างตลาดนัดทางปัญญา โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี�
2.1

ส่ งเสริ มบทบาทสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โดยการสนับสนุนการสร้างห้องสมุด
ชุมชนต้นแบบ ในการเป็ นผูน้ าํ และสร้างความความเปลี�ยนแปลงในวงการห้องสมุด โดย
สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจแห่งการเรี ยนรู ้ในภาพลักษณ์ใหม่
2.2 สร้างห้องสมุดเสริ มปัญญา ให้เป็ นตลาดนัดทางปัญญา เป็ นศูนย์กลางแลกเปลี�ยนความรู ้
ในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพ
2.3 ส่ งเสริ มและพัฒนาเยาวชนและชุมชน ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน
2.4 สร้างวัฒนธรรมรักการอ่าน การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ตลอดจนการเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื�องตลอดชีวิตของเยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชน ผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาสอื�น ๆ
3. กลุ่มเป้าหมาย
การดําเนินการปรับพื�นที�และจัดทําห้องสมุดเสริ มปัญญา มุ่งให้สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทย
ฯ เป็ นองค์กรที�เปิ ดตัวเชื�อมต่อในวงการห้องสมุดทั�งภาครัฐและภาคเอกชน
กลุ่มเป้ าหมายที�สาํ คัญ ได้แก่
 เยาวชน นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา
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 ประชาชนในชุมชนเคหะคลองจัน� และบริ เวณใกล้เคียง
 ผูส้ ู งอายุ ผูเ้ กษียณอายุ
 ผูด้ อ้ ยโอกาสอื�น ๆ
สําหรั บการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด� ตี ่ อไปของสังคม โดยจัดทํากิจกรรม ได้แก่
 การจัดกิจกรรมร่ วมกับ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรี ยน ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดเฉพาะ สํานักพิมพ์ กระทรวง ศูนย์ฝึกแนะแนวอาชีพ กทม.
 การจัดอบรม สัมมนาวิชาการ การฝึ กอาชีพ ประจําเดือน
4. แนวคิดหลักในการออกแบบ
แนวคิดในการออกแบบ “ห้ องสมุดเสริมปัญญา”
ปรับโฉมอาคารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ให้มีบรรยากาศเชิญชวนเข้าใช้มากขึ�น
(Marketing look) ทั�งนี�จดั ให้อยูภ่ ายใต้แนวคิดหลัก สร้างความดึงดูดให้เข้าใช้บริ การ กําหนดประโยชน์
ใช้สอยของพื�นที�ไว้อย่างชัดเจน ดังนี�
ชั�นที� 1 Library Show Room, Coffee Corner & Convenient Store
จัดสร้างให้สะดวกแก่ผใู ้ ช้บริ การ ในการติดต่อจัดซื�อ จัดหา วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์หอ้ งสมุด โดยการจัด
แสดงผลิตภัณฑ์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เช่น ชั�นหนังสื อ เคาน์เตอร์ โต๊ะ ตู ้ เก้าอี� โดย
การนําแสดงในรู ปแบบทันสมัย สวยงาม สะท้อนความน่าเชื�อถือจากการรับบริ การของสมาคมฯ ซึ�งรวม
ความสะดวก ที�จูงใจผูใ้ ช้บริ การ โดยจัดให้มีรายละเอียดดังนี�
- ส่ วนให้ บริการลูกค้ า (100 ตรม.)
 ห้องสมุดและแสดงสิ นค้า โต๊ะ ตู ้ ชั�นหนังสื อ เก้าอี� เคาน์เตอร์
 ร้านกาแฟ และจําหน่ายหนังสื อ
 ร้านสะดวกซื�อ
 โต๊ะ ที�นงั� ผูใ้ ช้บริ การ
- ส่ วนเจ้ าหน้ าทีใ� ห้ บริการ (20 ตรม.)
 โต๊ะและอุปกรณ์การทํางานครบชุดของผูจ้ ดั การบริ หาร 1 ชุด
 โต๊ะและอุปกรณ์การทํางานครบชุดของพนักงาน 2 ชุด พร้อมเครื� องพิมพ์ 1 ตัว
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 เคาน์เตอร์บริ การสําหรับผูใ้ ห้บริ การ 1 คน
 ตูแ้ ละชั�นเก็บของสําหรับเจ้าหน้าที�เก็บข้อมูลสมาชิก และวัสดุอุปกรณ์ที�จาํ เป็ น
ชั�นที� 2 Knowledge Center (110 ตรม.)
เป็ นการนําเสนอทรัพยากรสารสนเทศ โดยจัดแสดงหนังสื อตาม collection เพื�ออํานวยความ
สะดวกสําหรับผูใ้ ช้ พร้อมระบบคอมพิวเตอร์อนั ทันสมัย สําหรับสื บค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
- ส่ วนให้ บริการลูกค้ า
 คอมพิวเตอร์เพื�อให้บริ การแก่ลูกค้า
 ที�นงั� ผูใ้ ช้บริ การ
 จุดจัดแสดงหนังสื อน่าสนใจ
 ชั�นหนังสื อวิชาการ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 มุมหมากล้อม หมากรุ ก จํานวน 4 – 5 โต๊ะ
 ห้องบริ การถ่ายเอกสาร ให้เป็ นพื�นที�เฉพาะมีระบบถ่ายเทอากาศ
- ส่ วนเจ้ าหน้ าทีใ� ห้ บริการ
 เคาน์เตอร์บริ การ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ให้บริ การ
 โต๊ะและอุปกรณ์ การทํางานครบชุดของพนักงาน 4 ชุด พร้อมเครื� องพิมพ์ขาว-ดํา 2 ตัว
เครื� องพิมพ์สี 1 ตัว เครื� องแฟกซ์ 1 ตัว
 ตูแ้ ละชั�นเก็บของ สําหรับการทํางานและเตรี ยมทรัพยากรสําหรับให้บริ การ
ชั�นที� 3 Multi – Purpose Room (110 ตรม.)
เป็ นห้องอเนกประสงค์สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย ตามความต้องการ สามารถ
รองรับเปลี�ยนเป็ นห้องประชุม สัมมนา อบรม ห้องฉายหนัง ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื� องเสี ยง
คอมพิวเตอร์ และจอโปรเจ็คเตอร์ พร้อมทั�งโต๊ะ เก้าอี�
ชั�น 4 Multi - Activity Room (60 ตรม.)
เป็ นห้องกิจกรรมกลุ่มย่อย สามารถแบ่งเป็ นกิจกรรมแต่ละประเภทตามความสนใจและตาม
ตารางกิจกรรมในแต่ละเดือน ประสานงานการจัดกิจกรรมร่ วมกับ สถาบันพัฒนบัณฑิตบริ หารศาสตร์
กรุ งเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็ นต้น
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5. ค่ าใช้ จ่ายและรายได้
การพัฒนาห้องสมุดเสริ มปัญญา เป็ นความร่ วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และ สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนและส่ งเสริ มบทบาทของ
สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ ในการเป็ นผูน้ าํ ห้องสมุดสมัยใหม่ เพื�อให้เป็ นห้องสมุดต้นแบบใน
การสร้างความเปลี�ยนแปลงในวงการห้องสมุด โดยปรับปรุ งพื�นที�อาคารฯ บริ เวณชั�น 1 – 4 ให้สามารถ
บริ การและการจําหน่ายอุปกรณ์หอ้ งสมุด การจัดแสดงหนังสื อบนชั�น การจัดแสดงสิ นค้าต่าง ๆ ของ
สมาคมฯ รวมทั�งการให้บริ การทรัพยากรห้องสมุด การจัดกิจกรรมสัมมนา อบรม และหรื อการเช่าพื�นที�
สําหรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั�งนี�คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายและรายได้จากการประกอบการ ดังนี�
ค่ าใช้ จ่าย / เดือน
1. ค่าเงินเดือนและค่าตอบแทน
1.1 หัวหน้าห้องสมุด 1 คน
30,000
1.2 บรรณารักษ์ 1 คน
20,000
1.3 ผูช้ ่วยบรรณารักษ์ 1 คน
10,000
1.4 แม่บา้ น 1 คน
5,000
3. ค่าไฟฟ้ า ค่านํ�า ค่าใช้สอย ค่าเบ็ดเตล็ดอื�น ๆ

X1
X1
X1
X1

30,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท
75,000 บาท

รายได้ / เดือน
1. ค่าเช่าสถานที�
1.1 ร้านสะดวกซื�อ ร้านกาแฟ & จําหน่ายหนังสื อ
2. ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุดเสริ มปัญญา
2.1 นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา ปี ละ 50 บาท เดือนละ 100 คน
2.2 ประชาชนทัว� ไป

ปี ละ 100 บาท เดือนละ 50 คน

3. ค่าส่ วนแบ่งจากการจําหน่ายสิ นค้าห้องสมุด
3.1 วัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์
4. การจัดฝึ กอบรม หลักสู ตรต่าง ๆ การจัดสัมมนา

15,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
40,000 บาท
30,000 บาท
95,000 บาท
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6. แผนการดําเนินการ
รายการ/เดือน
1. Conceptual Design (30 วัน)

กย

ตค

X

X

2. การประมูลผูร้ ับเหมา (15 วัน)

X

3. การเขียนแบบ (15 วัน)

X

4. การก่อสร้าง/ตกแต่ง (45 วัน)

X

5. ส่ งมอบงาน (30 พฤศจิกายน 2548)

พย

ธค

X
X

6. เปิ ดให้บริ การ (5 ธันวาคม 2548)

X

7. ประมาณการค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายเบื�องต้นในการปรับปรุ งอาคารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประกอบด้วย
 ค่าปรับปรุ ง/ตกแต่งอาคารสมาคมห้องสมุด (4 ชั�น)
(400 ตรม.ๆ ละ 12,000 บาท)
4,800,000 บาท
 ค่าออกแบบและเขียนแบบ (10%)
 ค่าเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี� ชั�นหนังสื อ
 ค่าปรับปรุ ง/ตกแต่งบ้าน 2 ชั�น
รวมทั�งสิ�น

400,000 บาท
800,000 บาท
500,000 บาท
6,500,0000 บาท

8. ผลทีค� าดว่ าจะได้ รับ
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่ วมกันจัดทํา
“ห้องสมุดเสริ มปั ญญา” เพื�อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสพระชนม์มายุ ครบ 50 พรรษา
2. ภาพลักษณ์และชื�อเสี ยงที�ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการสนับสนุน ส่ งเสริ ม การ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื�องตลอดชีวติ
3. สมาคมห้องสมุดฯ มีหอ้ งสมุดชุมชนต้นแบบ ในภาพลักษณ์ใหม่ สําหรับเป็ นศูนย์กลางเรี ยนรู ้
แลกเปลี�ยนประสบการณ์ และกระบวนการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนด้วยตนเอง รวมทั�งการสร้าง
วัฒนธรรมรักการอ่าน และการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
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บรรณานุกรม
แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเล่ม 2). กรุ งเทพฯ: บรรณกิจ,
2549.
Architecture Library : Floor Plans ค้นคืนวันที� 1 พฤศจิกายน 2556 จาก
http://library.nd.edu/architecture/about/1stFloor.shtml
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การบริหารงานห้ องสมุด
นายสุ รพล ฤทธิ�รวมทรัพย์
การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
การดําเนินงานใด ๆ ให้เกิดสัมฤทธิผลที�ดีควรจะต้องมีการวางแผน กําหนดทิศทางและเป้ าหมาย
ที� ชัดเจน การดําเนิ นงานห้องสมุ ดก็เช่ นเดี ยวกันควรมี การกําหนดวิสัยทัศน์

พันธกิ จ กลยุทธ์การ

ดําเนิ นงาน พร้อมกับตัวชี� วดั ความสําเร็ จในแต่ละกลยุทธ์อย่างชัดเจน เพื�อใช้เป็ นกรอบในการบริ หาร
จัดการ การวางแผนปฏิบตั ิงาน การควบคุมการปฏิบตั งาน และจัดบริ การให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย สร้าง
ความมัน� ใจว่าสามารถดําเนิ นงานห้องสมุดได้อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม นโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจุบนั
วิสัยทัศน์ (Vision) คือความคาดหวัง หรื อความมุ่งมัน� ที�จะพัฒนาห้องสมุดมุ่งไปสู่ จุดหมาย
ปลายทางที�ตอ้ งการ วิสัยทัศน์ควรมีลกั ษณะที�มีความท้าทาย เพื�อป็ นแรงกระตุน้ การทํางานของคนใน
หน่วยงาน และช่วยในการปรับระบบงานให้อยูใ่ นทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามความคาดหวัง หรื อความ
ฝันควรอยูบ่ นพื�นฐานของสภาพปั จจุบนั และมีความเป็ นไปได้ที�จะไปถึงจุดมุ่งหมายในอนาคต ดังนั�นจึง
ควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กร จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness)
โอกาส (Opportunities) และภัย คุ ก คาม (Threat) หรื อที�เรี ยกว่าการวิเคราะห์ SWOT เพื�อจะได้นาํ มา
เป็ นข้อมูลในการกําหนดทิศทางหรื อปรับเปลี�ยนกลยุทธ์ในการนําพาห้องสมุดไปสู่ จุดหมายปลายทางที�
ต้องการ
ตัว อย่า งวิ สั ย ทัศ น์
เป็ นหน่ วยงานที�มีศกั ยภาพสู งในการสนับสนุ นและส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน การค้นคว้าวิจยั
และการพัฒนานักเรี ยนตามนโยบายและอุดมการณ์ของโรงเรี ยน (ศูนย์วิทยบริ การ โรงเรี ยนมหิ ดลวิทยา
นุสรณ์, 2555)
เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ (Learning Center) ระดับแนวหน้า ที�สนับสนุนการเป็ นมหาวิทยาลัยแห่ ง
ความเป็ นเลิศ (University of Excellence) (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555)
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เป็ นขุม ทรั พ ย์ท างปั ญ ญาที� เ พี ย บพร้ อ ม สมบู ร ณ์ ด้ว ยทรั พ ยากรสารสนเทศทุ ก ประเภทที� มี
มาตรฐาน สามารถให้บริ การสนองความต้องการด้านการเรี ยน การสอน การวิจยั และความใฝ่ รู ้ ของ
ประชาคมมหาวิทยาลัย และสังคม (ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555)
ห้องสมุดโรงเรี ยนเจริ ญดีวิทยาเป็ นศูนย์กลางความรู ้ ควบคู่เทคโนโลยี ผูเ้ รี ยนมีนิสยั รักการอ่าน
และการศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุดโรงเรี ยนเจริ ญดีวิทยา, 2555)
พันธกิจ (Mission) หรื อบางทีก็ใช้คาํ ว่า ภารกิจ หมายถึง หน้าที�การงานที�อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ที�มีความเกี�ยวเนื�องกับวิสยั ทัศน์ หากวิสัยทัศน์คือความคาดหวังหรื อความฝันที�อยากให้เป็ น พันธกิจก็คือ
ข้อกําหนดหรื อข้อตกลงร่ วมกันของบุคลากรในหน่วยงานถึงบทบาทหน้าที� และแนวการปฏิบตั ิงานเพื�อ
ไปให้ถึงความคาดหวังตามวิสัยทัศน์ พันธกิจจะบอกถึงสิ� งที�หน่วยงานกําลังทําอยูใ่ นปั จจุบนั ช่วยทําให้
เรารู ้วา่ เราคือใคร และกําลังทําอะไร ในการเขียนพันธกิจต้องคํานึงว่า ลูกค้าของเราเป็ นใคร ความต้องการ
ของลูกค้าเป็ นอย่างไร และจะทําอย่างไรเพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทําอย่างไรถึงจะสามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด ทําอย่างไรถึงจะปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ซึ�ง
สามารถตอบคําถามได้ว่าเหตุผลหรื อความจําเป็ นที�ตอ้ งมีหน่วยงานนี� ทําไมต้องมีห้องสมุดในองค์กรนี�
องค์กรมีความมุ่งหวังอะไร บทบาทหน้าที�ของห้องสมุดคืออะไร
ตัวอย่างพันธกิจ
1. จัดหาทรัพยากรสารนิเทศที�มีคุณภาพเพื�อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรี ยน และตรงกับความต้องการของครู และนักเรี ยน
2. จัดระบบและจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ เพื�อความสะดวกรวดเร็ วในการสื บค้นข้อมูล
3. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) เพื�อเพิม� โอกาสการเข้าถึงแหล่งสารนิเทศใน
รู ปแบบออนไลน์
4. จัดบริ การเพื�อสนับสนุนการเรี ยนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจยั ของครู และนักเรี ยน
5. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน และการใช้สารนิเทศเพื�อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
6. ควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานห้องสมุด
7. บริ การวิชาการแก่สงั คม
8. จัดวางระบบควบคุมภายในและบริ หารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
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ตัวชี�วัดความสํ าเร็จการดําเนินงานตามแผนกลยุ ท ธ์ (Key Performance Indicators - KPIs)
การวางแผนกลยุทธ์เป็ นการวางแผนที�เชื�อมโยงกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม กําหนด
ทิศทางการดําเนิ นงานขององค์กรตามพันธกิ จที�ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ ประเด็นที� มุ่งเน้น หรื อให้
ความสําคัญ แนวทางที�จะทําให้บรรลุผลสําเร็ จตามวิสัยทัศน์ โดยจะต้องมีตวั ชี�วดั และเป้ าหมายที�ชดั เจน
ในการประเมินความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน ตัวอย่างตัวชี�วดั ผลสําเร็ จการปฏิบตั ิงานห้องสมุด มีดงั นี�
เป้าหมาย ปี
2556
กลยุ ท ธ์ ที� 1 สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน และการค้ น คว้ า วิ จั ย

เกณฑ์ การให้ คะแนน
2
3
4

ตัวชี�วดั ผลการปฏิบตั ิงาน

หน่ วยวัด

ตัวชี�วดั ที� 1 ความพึงพอใจของครู เจ้าหน้าที�
และนักเรี ยนต่อบริ การของห้องสมุด
ตัวชี�วดั ที� 2 ปริ มาณการยืมทรัพยากรสารนิเทศ
ต่อจํานวนผูใ้ ช้บริ การที�มีสิทธิ� ยมื
ตัวชี�วดั ที� 3 ปริ มาณการใช้บริ การห้องสมุดของ
ครู และนักเรี ยนเฉลี�ยต่อวัน
ตัวชี�วดั ที� 4 ปริ มาณการเข้าใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์

ร้อยละ
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รายการ:คน:ปี
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ครั�ง
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1

5

กลยุ ท ธ์ ที� 2 ส่ งเสริ ม การอ่ า น และการเรี ย นรู้ ของนั ก เรี ย น

ตัวชี�วดั ที� 5 จํานวนกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
และพัฒนาทักษะของนักเรี ยนเกี�ยวกับการรู้
สารนิเทศ (Information Literacy)

กิจกรรม

4

2

3

4

5

6

กลยุ ท ธ์ ที� 3 พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี เ พื�อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและการบริ ก ารห้ อ งสมุ ด
ตัวชี�วดั ที� 6 กระบวนการควบคุมประสิ ทธิภาพ
ของเครื� องคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายที�
ให้บริ การในห้องสมุด
ตัวชี�วดั ที� 7 การบริ การห้องสมุดและแหล่ง
เรี ยนรู้อื�นผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

กระบวนการ

3

1

2

3

4

5

กระบวนการ

3

1

2

3

4

5
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
1 2
3
4 5
กลยุ ท ธ์ ที� 4 พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ตามหลั ก การบริ ห ารจั ด การที� ดี และพั ฒ นาสู่ มาตรฐานสากล
ตัวชี�วดั ผลการปฏิบตั ิงาน

หน่ วยวัด

ตัวชี�วดั ที� 8 ร้อยละของความสําเร็ จการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ
ตัวชี�วดั ที� 9 เวลาเฉลี�ยในการดําเนินการพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศเริ� มตั�งแต่การตรวจรับพัสดุจนถึงนําออก
ให้บริ การ (ต่อจํานวน 100 รายการ)
ตัวชี�วดั ที� 10 ค่าเฉลี�ยต่อปี ของการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด
ตัวชี�วดั ที� 11 ระดับการควบคุมมาตรฐานการดําเนินงาน
ห้องสมุด

เป้าหมาย ปี 2556
ร้อยละ

80 70 75 80 85 90

วัน: ครั�ง

5

ชัว� โมง
ระดับ

70 50 60 70 80 90
3 1 2 3 4 5

7
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5

4

ตารางที� 1 แสดงตัวชี�วดั ผลปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์ KPI

การกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานห้ องสมุด
เพื�อให้การดําเนินงานห้องสมุดมีแนวการปฏิบตั ิงานเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วน
เกี� ย วข้องควรร่ ว มกันกําหนดหลักเกณฑ์หรื อข้อตกลงร่ วมกัน ที� ครอบคลุ มพันธกิ จ ทุกส่ ว นงานของ
ห้องสมุด กําหนดเป็ นนโยบายในการบริ หารงานให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน และสร้าง
ความเข้าใจที� ตรงกัน สามารถใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบ การประเมิ นผล และ
พัฒนาห้องสมุดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยสามารถจําแนกเป็ นนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี�
1. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
การพัฒนาทรัพยากรสารนิ เทศ เป็ นงานตามบทบาทหน้าที�หลักของห้องสมุด ซึ� งมีกระบวนการ
ทํางานอย่างต่อเนื�อง และมีข� นั ตอน ทรัพยากรห้องสมุดที�ให้บริ การในห้องสมุดเป็ นสิ� งสําคัญในการประเมิน
คุ ณภาพห้องสมุ ด การจัดหาสื� อสารนิ เทศต่ าง ๆ ควรสอดคล้องกับนโยบายของหน่ วยงานต้นสังกัด
วัตถุประสงค์ของห้องสมุด และตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ แต่เดิมอาจมีความเชื�อว่าคุณภาพของ
ห้อ งสมุ ด วัด ได้จ ากปริ ม าณทรั พ ยากรที� มี อ ยู่ใ นห้อ งสมุ ด ห้อ งสมุ ด ที� มี ป ริ ม าณหนัง สื อ มากกว่า เป็ น
ห้องสมุดที�มีคุณภาพดีกว่าห้องสมุดที�มีปริ มาณหนังสื อน้อย จึงจัดซื�อหนังสื อโดยไม่จาํ กัดจํานวน หรื อซื�อ
โดยไม่พิจารณาความต้องการในการใช้งานที�เหมาะสม หนังสื อบางรายการมีการใช้นอ้ ยมากหรื อไม่มีการ
ใช้ ง านเลย ทํา ให้ สิ� นเปลื อ งงบประมาณและอาจประสบปั ญหาในการจั ด เก็ บ การพั ฒ นา
ทรัพยากรห้องสมุด จึงควรมีกระบวนการในการจัดหาที�สัมพันธ์กบั ความต้องการในการใช้งาน โดยควร

3

30

30

ศึกษาว่าผูใ้ ช้บริ การห้องสมุดของเราเป็ นใคร วัย เพศ ระดับการศึกษา และความต้องการสารนิ เทศของ
ผูใ้ ช้บริ การ โดยอาจศึ กษาพฤติ กรรมการใช้ทรั พยากรสารนิ เทศของผูใ้ ช้บริ การ รวบรวมสถิ ติการใช้
บริ การ เพื�อใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนและกําหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดที�ชดั เจน ซึ� ง
ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี�
•

วัตถุประสงค์ ในการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ตัวอย่างเช่น
1.

จัด หาทรั พ ยากรสารนิ เ ทศ ที� ส อดคล้อ งกับ หลัก สู ต รการเรี ย นการสอนของ
โรงเรี ยน

•

2.

จัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ที�ส่งเสริ มการศึกษาเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน

3.

จัดหาทรัพยากรสารนิทศ ที�ทนั สมัยและมีคุณค่าทางวิชาการ

4.

จัดหาทรัพยากรสารนิเทศ ที�ส่งเสริ มการค้นคว้าวิจยั ของครู และนักเรี ยน

5.

จัดหาทรัพยากรสารนิเทศ เพื�อการส่ งเสริ มการอ่านของนักเรี ยน

ผูร้ ับผิดชอบ ในการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด

ควรมีการแต่งตั�งคณะกรรมการซึ� ง

ประกอบด้วย ครู -อาจารย์ผแู ้ ทนจากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่ วมกับบรรณารักษ์ มีหน้าที�ในการพิจารณาคัดเลือก
หนังสื อ หรื อสื� อสารนิเทศต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์
•

ประเภททรัพยากรสารนิ เทศ กําหนดนโยบายเกี� ยวกับประเภททรัพยากรที�ควรจัดหาไว้

ให้บริ การในห้องสมุด ได้แก่ หนังสื อแบบเรี ยน หนังสื อทัว� ไป หนังสื ออ้างอิง นวนิ ยาย วารสารวิชาการ
นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ สื� อโสตทัศน์ และสื� ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
•

การสํารวจความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ

ควรกําหนดช่ องทางในการติดต่อสื� อสาร

ระหว่างบรรณารักษ์กบั ผูใ้ ช้บริ การในการเสนอแนะรายการทรัพยากรฯ ที�ควรจัดหาเข้าห้องสมุด หรื อมี
วิธีการสํารวจความต้องการทรัพยากรฯ ของผูใ้ ช้บริ การ เช่น จัดทําแบบฟอร์ มสํารวจความต้องการ การ
เสนอผ่านทางเว็บไซต์หอ้ งสมุด การเสนอผ่าน e-mail ของบรรณารักษ์ การติดต่อร้านค้าหรื อสํานักพิมพ์นาํ
หนังสื อมาให้ผูใ้ ช้บริ การพิ จารณาเสนอซื� อเข้าห้องสมุ ด หรื อ อาจพาผูแ้ ทนผูใ้ ช้บริ การไปคัดเลื อ กที�
สํานักพิมพ์/ร้านค้า หรื อในงานสัปดาห์ หนังสื อ หรื อเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ช้บริ การเสนอแนะด้วยตนเองที�
ห้องสมุด
• เกณฑ์การคัดเลือกและจัดซื�อทรัพยากรห้องสมุด กําหนดกรอบการพิจารณาคัดเลือก
ทรัพยากรฯ ที�ควรมีและไม่ควรมีไว้ในห้องสมุด ซึ�งควรพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของห้องสมุด กลุ่ม
ผูใ้ ช้บริ การ คุณภาพ ความน่าเชื�อถือ และความทันสมัยของเนื�อหา การไม่ขดั ต่อคุณธรรมจริ ยธรรม ค่านิยม
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ที�ดีงาม และระบอบการเมืองการปครองของไทย รวมทั�งควรกําหนดการจัดซื�อทรัพยากรห้องสมุดแต่ละ
ประเภทให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานให้ชดั เจน
• การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื�อ เพื�อให้การบริ หารงบประมาณในการจัดซื�อเป็ นไป
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถควบคุ ม ปริ ม าณการจัด ซื� อ ทรั พ ยากรแต่ ล ะประเภทเป็ นไปตามความ
เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของห้องสมุด สมควรที�จะมีการจัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื�อทรัพยากรสารนิ เทศออกเป็ นหมวดหมู่หรื อประเภทให้ชดั เจน โดยอาจจัดสรรได้หลายรู ปแบบ
ได้แก่
จัดสรรงบประมาณตามกลุ่มสาขาวิชา ตัวอย่างเช่น
à กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร้อยละ 40

à กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร้อยละ 50

à กลุ่มบันเทิงคดีและส่ งเสริ มการอ่าน

ร้อยละ 10

จัดสรรงบประมาณตามประเภททรัพยากร ตัวอย่างเช่น
à หนังสื อแบบเรี ยนและหนังสื อทัว� ไป

ร้อยละ 40

à หนังสื ออ้างอิง

ร้อยละ 10

à หนังสื อนวนิยาย

ร้อยละ 10

à วารสารและหนังสื อพิมพ์

ร้อยละ 20

à สื� อโสตทัศน์และสื� ออิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ 20

หรื ออาจจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มผูใ้ ช้บริ การ เช่ น ระดับประถมศึ กษาและระดับ
มัธยมศึกษา ระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หรื ออาจผสมผสานกันทุกรู ปแบบก็ได้ ขึ�นอยู่กบั
แนวคิดในการบริ หารจัดการของแต่ละห้องสมุด
2. มาตรฐานการวิเคราะห์ เรื�องและจัดระบบหนังสื อ
การจัดระบบหนังสื อในห้องสมุด เป็ นการจัดแบ่งหมวดหมู่หนังสื อตามเรื� องหรื อเนื� อหาวิชา
หนังสื อที�มีเนื�อหาเดียวกันหรื อคล้ายกันจะจัดไว้ดว้ ยกันหรื อใกล้ๆ กัน เพื�ออํานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้
ห้องสมุดในการเข้าใช้หนังสื อที�มีอยูห่ ลากหลาย ระบบการจัดแบ่งหมวดหมู่ที�นิยมใช้กนั ในห้องสมุดต่าง ๆ
เช่น ระบบทศนิยมดิวอี� (The Dewey Decimal Classification System -DDC) ระบบรัฐสภาอเมริ กนั (The
Library of Congress Classification System -LC) เป็ นต้น โดยบรรณารักษ์จะทําการวิเคราะห์เนื�อหาของ
หนังสื อแต่ละเล่ม และกําหนดสัญลักษณ์แทนเนื� อหาวิชา ซึ�งอาจเป็ นตัวเลข หรื อตัวอักษรหรื อสัญลักษณ์
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ผสม ขึ�นอยู่กบั ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสื อที�ห้องสมุดเลื อกใช้ วิธีการกําหนดสัญลักษณ์ หมวดหมู่
นอกจากการจัดแบ่งตามหลักเกณฑ์ของระบบแล้ว บรรณารักษ์ก็ตอ้ งมีมาตรฐานในการกําหนดหมวดหมู่
ของห้องสมุ ด เพื�อให้การจัดระบบหนังสื อของห้องสมุดเป็ นเอกภาพ เนื� องจากเนื� อหาวิชาบางอย่าง
สามารถกําหนดหมวดหมู่ได้หลายลักษณะ การกําหนดหมวดหมู่ของหนังสื อที�มีเนื� อหาเหมือนกันควรจัด
อยูใ่ นหมวดหมู่เดียวกันทุกรายการ ในที�น� ีขอยกตัวอย่างเฉพาะการจัดหมวดหมู่หนังสื อระบบทศนิยมดิวอี�
ซึ� งจัดแบ่งวิชาความรู ้ท� งั หมดออกเป็ น 10 หมวดใหญ่ โดยใช้สัญลักษณ์ 000 – 900 และแบ่งย่อยในแต่ละ
หมวดใหญ่ลงไปอีก 100 หมวดย่อย ในแต่ละหมวดย่อยสามารถแบ่งลงได้อีกโดยใช้ทศนิ ยม เพื�อให้
สามารถกําหนดสัญลักษณ์ที�ตรงกับเนื� อหาวิชาของหนังสื อมากที�สุด อย่างไรก็ดีการจัดหมวดหมู่หนังสื อ
ในบางสาขาวิชาสามารถกําหนดเลขหมู่ได้หลายแบบ หากบรรณารั กษ์ไม่ มีการกําหนดแนวปฏิ บตั ิ ที�
ชัดเจน อาจทําให้เกิ ดความแตกต่างในการกําหนดเลขหมู่ในแต่ ละครั� ง จึ งขอยกตัวอย่างการกําหนด
นโยบายการจัดหมวดหมู่หนังสื อระบบทศนิยมดิวอี�ไว้พอสังเขป ดังนี�
1) หนัง สื อ เกี� ย วกับกับฮาร์ ด แวร์ ค อมพิว เตอร์ อ าจกํา หนดไว้ใ นหมวด 004 หรื อหมวด
621.39 เพื�อให้หนังสื ออยูใ่ นหมวดเดียวกันไม่กระจัดกระจาย ห้องสมุดควรกําหนดว่าจะเลือกใช้หมวดใด
2) การกําหนดเลขหมวดหมู่พุทธศาสนา เนื� องจากระบบ DDC ไม่มีการแบ่งย่อยหมวดหมู่
หนังสื อเกี�ยวกับพุทธศาสนาไว้ชดั เจน ดังนั�นจึงควรมีการกําหนดโดยห้องสมุดว่าจะกําหนดหมวดหมู่ใน
เรื� องนี� อย่างไร ทั�งนี� อาจใช้คู่มือการแบ่งหมวดหมู่หนังสื อระบบทศนิยมดิวอี� ของ รศ.พวา พันธุ์เมฆา เป็ น
แนวในการกําหนดหมวดหมู่หนังสื อพุทธศาสนาก็ได้
3) เรื� องเกี�ยวกับปั ญหาสิ� งแวดล้อม มลภาวะ มีการกําหนดไว้หลายหมวดหมู่ ได้แก่ 363.7
ปั ญหาสังคมเกี�ยวกับสิ� งแวดล้อม 577.2 องค์ประกอบเฉพาะที�มีผลต่อนิ เวศวิทยา 628 วิศวกรรมพิทกั ษ์
สิ� งแวดล้อม ดังนั�นการกําหนดเลขหมวดหมู่เกี� ยวกับสิ� งแวดล้อมจึงควรพิจารณาให้ชดั เจนว่าควรจะใช้
หมวดหมู่ใด เนื�อหาของหนังสื อเน้นในเรื� องใด หรื อเกี�ยวข้องกับประเด็นใดมากที�สุด
4) เรื� องเกี� ยวกับพืช บางครั� งก็มกั พบปั ญหาว่าสมควรจัดอยู่ในหมวด 580 พฤกษศาสตร์
หรื อ 633 – 635 ในสาขาเกษตรศาสตร์ วิธีการพิจารณาเบื�องต้นก็คือ หากเป็ นเรื� องราวเกี�ยวกับธรรมชาติ
ของพืช ก็ควรจัดอยูใ่ นสาขาวิชาพฤษศาสตร์ แต่ถา้ มีการกล่าวถึงการเพาะปลูก การขยายพันธุ์พืช ก็ควร
จัดไว้ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
5) การจัดหมวดหมู่หนังสื อวรรณคดี จะทําอย่างไรให้วรรณคดี เรื� องเดี ยวกันจัดเรี ยงอยู่
ด้วยกัน เพราะวรรณคดี บางเรื� องมีการจัดพิมพ์หลายสํานวน ทั�งร้ อยแก้ว และร้ อยกรอง หรื อเป็ นบท
วิจารณ์ หากกําหนดเลขเรี ยกหนังสื อ (ประกอบด้วยเลขหมู่ อักษรตัวแรกของผูแ้ ต่ง เลขประจําตัวผูแ้ ต่ง
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และอักษรตัวแรกของหนังสื อ) ที�แตกต่างกัน จะทําให้วรรณคดีเรื� องเดียวกันอยูก่ ระจัดกระจาย ห้องสมุด
สามารถแก้ปัญหานี�โดยการใช้หลักเกณฑ์ของชื�อเรื� องแบบฉบับ โดยใช้เลขหมู่ตามวรรณคดีตน้ ฉบับ และ
ใช้อกั ษรตัวแรกของชื� อเรื� องแบบฉบับมาใช้แทนชื� อผูแ้ ต่ง กําหนเลขจากตารางผูแ้ ต่งตามชื� อเรื� องแบบ
ฉบับ ตัวอย่างเช่นเรื� อง สามก๊ก มีการจัดทําโดยผูเ้ ขียนหลายท่าน และมีบทวิจารณ์ที�ใช้ชื�อเรื� องที�แตกต่าง
กัน เช่น สามก๊ก ฉบับวณิ พก ขงเบ้ง ผูห้ ยัง� รู ้ดินฟ้ ามหาสมุทร ศิลปะการใช้คนในสามก๊ก หรื อ โจโฉ
นายกฯ ตลอดกาล เป็ นต้น สามารถกําหนดเลขเรี ยกหนังสื อได้ดงั นี�
895.13
ส646

วรรณคดีจีน ประเภทนวนิยาย
ส อักษรตัวแรกของชื�อเรื� องแบบฉบับ “สามก๊ก” 646 คือเลขจาก
ตารางเลขผูแ้ ต่งหนังสื อภาษาไทยสําเร็ จรู ปของหอสมุดแห่งชาติ

เรื� อง รามเกียรติ� มีการพิมพ์เผยแพร่ หลายลักษณะเช่นกัน สามารถกําหนดเลขเรี ยกหนังสื อได้ดงั นี�
895.911
ร445

วรรณคดีไทย ประเภทร้อยกรอง
ร อักษรตัวแรกของชื�อเรื� องแบบฉบับ “รามเกียรติ�” 445 คือเลขจาก
ตารางเลขผูแ้ ต่งหนังสื อภาษาไทยสําเร็ จรู ปของหอสมุดแห่ งชาติ

เพื�อมิให้การกําหนดเลขหมู่หนังสื อที�มีเนื�อหาเหมือนกันใช้เลขแตกต่างกัน ผูว้ ิเคราะห์เรื� องและ
จัดระบบหนังสื อควรตรวจสอบข้อมูลเดิ มก่อน ว่าห้องสมุดได้ใช้เลขหมู่ใดสําหรั บหนังสื อที�มีเนื� อหา
เดี ยวกันนี� มีการแบ่งหมวดหมู่ย่อยและทศนิ ยมถึงระดับใด การกําหนดแนวปฏิบตั ิที�ชดั เจน และมีการ
ตรวจสอบข้อมูลเดิมก่อนทุกครั�ง ย่อมทําให้เกิดเอกภาพในการปฏิบตั ิงาน
3. นโยบายการบริการ
งานบริ การเป็ นงานที�จดั ทําขึ�นเพื�ออํานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้ห้องสมุดในการศึกษาเรี ยนรู ้ การ
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร และสามารถใช้ทรัพยากรฯ ประเภทต่าง ๆ ที�จดั หามาอย่างคุม้ ค่า ห้องสมุดควรมี
บริ การพื�นฐาน และบริ การอื�นๆ ตามความเหมาะสม ในรู ปแบบที�หลากหลาย มีระเบียบการให้บริ การ
เพื�อให้ผรู ้ ับบริ การทุกกลุ่มเป้ าหมายได้รับการบริ การอย่างเสมอภาค สามารถเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดที�
ต้องการได้อย่างรวดเร็ ว การกําหนดนโยบายการให้บริ การห้องสมุดที�ชดั เจนสอดคล้องกับนโยบายของ
หน่ วยงานต้นสังกัด วัตถุ ประสงค์ แผนกลยุทธ์ และสภาพปั จจุ บนั ของห้องสมุด จะช่ วยให้สามารถ
ควบคุมคุณภาพการให้บริ การ การประเมินผล และการพัฒนาบริ การเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนี�
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ตัวอย่ างนโยบายการบริการห้ องสมุด
1. จัดบริ การและกิ จกรรมเพื�อสนับสนุ นการเรี ยนการสอน การส่ งเสริ มการอ่าน การศึ กษา
ค้นคว้าและการวิจยั ของครู และนักเรี ยน
2. ให้บริ การผูใ้ ช้หอ้ งสมุดทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
3. พัฒนาระบบการให้บริ การเชิงรุ ก โดยนํากลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์มาใช้ใน
การจัดบริ การและกิจกรรม
4. จัดบริ การที�ส่งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรสารนิเทศอย่างคุม้ ค่า
5. กําหนดระเบี ยบการให้บริ การห้องสมุดตามความเหมาะสม และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดกับ
ผูใ้ ช้บริ การ
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื�อเพิ�มประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานและการให้บริ การ
7. ควบคุมมาตรฐานการจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารนิเทศเพื�ออํานวยความสะดวก รวดเร็ ว
ในการบริ การ
8. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มความรู ้และพัฒนาทักษะการรู ้สารนิ เทศ (Information Literacy) ของ
นักเรี ยน สามารถเข้าถึงและใช้สารนิ เทศอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวิจารณญาณและรู ้เท่า
ทัน
9. ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาบุ ค ลากรในด้า นบุ ค ลิ ก ภาพ ภาษาและการสื� อ สาร และเทคนิ ค การ
ให้บริ การที�ดี
10. ประเมินความความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การห้องสมุด สํารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื�อพัฒนาบริ การห้องสมุด อย่างน้อยปี ละ 1 ครั�ง
4. การบริหารงานบุคคล
การบริ ห ารงานบุ ค คลเป็ นกระบวนการสรรหาหรื อ คัด เลื อ กบุ ค คลและวางตัว บุ ค คลให้
เหมาะสมกับตําแหน่ งงาน รวมถึงการวางแผนอัตรากําลัง การกําหนดภาระงาน การพัฒนาบุคลากร การ
ควบคุมคุณภาพ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร บุคลากรที�มีคุณภาพเป็ นปั จจัยสําคัญที�จะทํา
ให้ภารกิจขององค์กรบรรลุตามเป้ าหมายที�คาดหวัง
ห้องสมุดควรมีบุคลากรที�มีวฒ
ุ ิ คุณสมบัติ และอัตรากําลังตามความจําเป็ น สอดคล้องกับนโยบาย
เป้ าหมายของหน่วยงานต้นสังกัด การพิจารณาจํานวนและคุณสมบัติของบุคลากร ต้องคํานึ งถึงจํานวน
ผูร้ ับบริ การ ทรัพยากร เทคโนโลยี และบริ การของห้องสมุด หรื ออาจใช้มาตราฐานของห้องสมุดแต่ละ
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ประเภทเป็ นกรอบในการวางแผน หากเป็ นไปได้ควรพิจารณาให้มีตาํ แหน่ งบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื� อสาร เพื�อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด และมีแผนการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื�อง ให้ทนั ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี
เพื�อให้มีกรอบหรื อแนวทางในการสรรหาหรื อคัดเลื อกบุ คคลที� มีคุณลักษณะและศักยภาพที�
เหมาะสมกับลักษณะงานที� กาํ หนด ตลอดจนการวางแผนอัตรากําลัง และการกําหนดภาระงานของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุด ควรทําการวิเคราะห์งาน และจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ชดั เจน ดังตัวอย่าง
ตัวอย่ างมาตรฐานกําหนดตําแหน่ งบรรณารักษ์
ตําแหน่ งประเภท วิชาการ
สายงาน

บรรณารักษ์

หน้ าทีแ� ละความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานบรรณารักษ์เพื�อให้บริ การทางวิชาการ รวมทั�งการควบคุมหน่วยงาน และปกครอง ผูอ้ ยู่
ใต้บงั คับบัญชา และปฏิบตั ิหน้าที�อื�นตามที�ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป� ฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานเกี�ยวกับงานบรรณารักษ์ โดยปฏิบตั ิหน้าที�อย่างหนึ� งอย่างใดหรื อ หลายอย่าง เช่น การ
พิ จ ารณาจัด หาสื� อ สารนิ เ ทศเข้า ห้ อ งสมุ ด วิ เ คราะห์ เ รื� องและจัด ระบบสื� อ สารนิ เ ทศ ทํา ดรรชนี
บรรณานุกรม สาระสังเขป กฤตภาค เก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี�ยวกับการดําเนินงาน การให้บริ การ ศึกษา
ค้นคว้าวิธีการเทคนิ คใหม่ ๆ ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารนิ เทศศาสตร์ รวมทั�งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่าง ๆ เพื�อปรับปรุ งห้องสมุด ให้คาํ แนะนําปรึ กษา และบริ การในการค้นหาหนังสื อ การสื บค้น
สารนิ เทศ แก่นกั เรี ยน คณาจารย์ และผูส้ นใจอื�น ๆ เพื�อประโยชน์เกี�ยวกับงานสอน งานวิจยั และการ
เผยแพร่ ความรู ้ท� งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน จัดฝึ กอบรมความรู ้ทางด้าน
บรรณารั กษศาสตร์ การสื บค้นสารนิ เทศจากฐานข้อมูลต่ าง ๆ ควบคุมดู แล
ปฏิบตั ิงานแก่ เจ้าหน้าที� ระดับรองลงมา

ให้คาํ แนะนําในการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และปฏิ บตั ิหน้าที� อื�นที�

เกี�ยวข้อง
วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าขึ�นไป ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ หรื อสารนิ เทศ
ศาสตร์ หรื อสารสนเทศศึกษา หรื อการจัดการสารสนเทศ หรื อสาขาวิชาอื�นที�เกี�ยวข้อง
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ความรู้ความสามารถทีต� ้ องการ
1. มีทกั ษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี มี
ความรู ้เกี�ยวกับ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุดดิจิตลั การสร้างและสื บค้นฐานข้อมูล
เครื อข่ายสารสนเทศ การเขียนเว็บเพจ และเรื� องอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง
2. มีความรู ้ในการวิเคราะห์เรื� อง การจัดระบบ และทําดรรชนีสืบค้นสื� อสารนิเทศ
3. มีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื�อการอ่านและการสื� อสารเป็ นอย่างดี
4. มีความรู ้และทักษะในการวิจยั
5. แนวทางในการพัฒนาห้ องสมุด
โดยการรวบรวมและศึกษาข้อมูล เพื�อเป็ นแนวทางในการวางแผนเพื�อพัฒนาห้องสมุด ซึ�งอาจจะเริ� ม
จากการศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั ญหา ข้อมูล และผลการปฏิบตั ิงานที�ผ่านมา ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ข้อมูลที�ถูกต้องชัดเจน อันจะนําไปสู่ การวางแผนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั�งนี�สามารถศึกษาข้อมูลจากสถิติ
การให้บริ การของห้องสมุดต่าง ๆ ได้แก่ สถิติจาํ นวนผูเ้ ข้าใช้หอ้ งสมุด สถิติการใช้หอ้ งสมุดเพื�อการเรี ยน
การสอน สถิติการยืม สถิติการใช้ฐานข้อมูล สถิติบริ การตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า จํานวนการใช้
บริ การถ่ายเอกสาร จํานวนทรัพยากรสารนิ เทศในปั จจุบนั ฯลฯ เป็ นต้น นอกจากนี� อาจได้มาจากการ
สํารวจความพึงพอใจหรื อความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การ
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ตัวอย่ างข้ อมูลสถิติของห้ องสมุด
จํานวนหนังสื อและสื� อในห้องสมุด (สิ� นสุ ด ณ วันที� 30 กันยายน 2555)
รายการ
1. จํานวนหนังสื อทั�งหมด
2. จํานวนหนังสื อจําแนกตามกลุ่มวิชา
- หนังสื อกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หนังสื อกลุ่มวิชาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- หนังสื อส่ งเสริ มการอ่าน
3. จํานวนสื� อโสตทัศน์ท� งั หมด (ซีดี วิดีทศั น์ เทปเสี ยง)
4. บอกรับวารสาร
- วารสารภาษาไทย
- วารสารภาษาต่างประเทศ
5. บอกรับหนังสื อพิมพ์
6. ฐานข้อมูลออนไลน์
7. วีดิทศั น์ตามประสงค์ (Video on Demand) *

หน่ วยนับ
เล่ม

ปี งบประมาณ
2553 2554 2555
48,679 54,280 60,086

ร้อยละ 51.80 52.10 51.74
เล่ม 25,215 28,279 31,091
ร้อยละ 37.38 37.24 37.37
เล่ม 18,197 20,214 22,455
ร้อยละ 10.82 10.66 10.89
เล่ม
5,267 5,787 6,540
รายการ 5,661 6,140 7,052
รายการ
65
86
95
รายการ
60
70
78
รายการ
5
16
17
ฉบับ
15
11
14
รายการ
3
4
4
รายการ
70
201
274

ตารางที� 2 แสดงข้อมูลสถิติของห้องสมุด

หมายเหตุ Video on Demand หมายถึง ระบบการแพร่ ภาพและเสี ยงวิดีทศั น์จากคลังข้อมูลวิดีทศั น์
(Video Server) สู่ผชู ้ มที�อยูใ่ นระบบเครื อข่ายภายในโรงเรี ยน สื� อสารผ่านระบบจัดการข้อมูลวิดีทศั น์แบบ
Streaming file โดยผูช้ มสามารถเลือกเรื� องที�ตอ้ งการชมได้ตามประสงค์โดยไม่จาํ กัดเวลาและสถานที�
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เปรี ยบเทียบจํานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การ ปี งบประมาณ………….ถึง.................
หน่วย : คน
ปี งบประมาณ

รายการ
เฉลี�ยต่อวัน
สูงสุ ด

เวลาทําการปกติ

ตํ�าสุ ด
รวมตลอดปี
เฉลี�ยต่อวัน

เสาร์-อาทิตย์และ

สูงสุ ด

ภาคกลางคืน

ตํ�าสุ ด
รวมตลอดปี

ตารางที� 3 แสดงการเปรี ยบเทียบจํานวนผูใ้ ช้บริ การ

สถิติจาํ นวนผูเ้ ข้าใช้บริ การ ปี งบประมาณ…………
จํานวนผูใ้ ช้บริ การ (คน)
เดือน

เวลาทําการปกติ
ทั�งหมด เฉลี�ย/วัน

สู งสุ ด/
วัน

วันหยุดและภาคกลางคืน
ตํ�าสุ ด/วัน ทั�งหมด เฉลี�ย/วัน

ภาพรวม
ตารางที� 4 แสดงตารางการจัดเก็บจํานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การ

สูงสุ ด/
วัน

ตํ�าสุ ด/วัน
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สถิติจาํ นวนการยืมหนังสื อ ปี งบประมาณ.........................
หมวดหมู่

เดือน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวม

000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
แบบเรี ยน
นวนิยาย
เยาวชน
รวม
ตารางที� 5 แสดงตารางการจัดเก็บสถิติจาํ นวนการยืมหนังสื อ

• วิเคราะห์ขอ้ มูล นําข้อมูลที�ได้มาวิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญของปั ญหา หาสาเหตุ
ของปั ญหา และแนวทางแก้ไขปั ญหา เช่น การลดความซํ�าซ้อนในการปฏิบตั ิงาน การเพิ�มความสะดวก
รวดเร็ วในการบริ การ การส่ งเสริ มการรู ้สารสนเทศแก่นกั เรี ยน การเพิ�มการใช้การยืมหนังสื อ เป็ นต้น
• วางแผนงาน นําประเด็นที�ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล มาใช้ในการวางแผนงานโครงการ
ทั�งระยะสั�นและระยะยาว โดยมุ่งเน้นการพัฒนารู ปแบบและวิธีการปฏิบตั ิงาน พัฒนาศักยภาพการให้บริ การ
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ�น ทั�งนี� ควรคํานึ งถึง
เรื� องความคุม้ ทุน ประสิ ทธิ ผลที�จะได้จากการลงทุน และประโยชน์ที�ผใู ้ ช้บริ การจะได้รับ เป็ นหลักในการ
วางแผน โดยควรสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และตัวชี�วดั ความสําเร็ จของห้องสมุด
• สรุ ปและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การดําเนิ นงานต่าง ๆ ควรสรุ ปและประเมินผลทุก
ครั�งเมื�องานหรื อโครงการนั�นสิ� นสุ ดลง เพื�อเป็ นข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป
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ตัวอย่ างโครงการพัฒนาห้ องสมุดโรงเรียน
หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนมีการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนสําหรับที�มุ่งส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ ค้นคว้า
ทดลอง สื บเสาะ แสวงหาคําตอบในสิ� งที�สงสัย รวมทั�งเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสร้างสรรค์ผลงานตามความ
สนใจ เพื�อให้นกั เรี ยนแต่ละคนได้รับการพัฒนาความรู ้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที�สาํ คัญของโรงเรี ยน มีบทบาทหน้าที�ในการส่ งเสริ มการศึกษาค้นคว้า
การวิจยั และส่ งเสริ มการอ่าน ของนักเรี ยนและครู โรงเรี ยนที�มีห้องสมุดที�ได้มาตรฐาน ซึ�งประกอบด้วย
อาคารสถานที� และการจัดบรรยากาศที� เหมาะสม มี ทรั พยากรการเรี ย นรู ้ ที�ห ลากหลายสอดคล้องกับ
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน มีบริ การและกิจกรรมที�ดี ย่อมส่ งผลต่อคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ของโรงเรี ยน
โครงการนี�มุ่งที�จะยกระดับคุณภาพห้องสมุดโรงเรี ยนให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนและส่ งเสริ มการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ตามอุดมการณ์และเป้ าหมายในการพัฒนานักเรี ยน เป็ นแหล่งวิทยาการที�
สมบูรณ์แบบ มีสื�อความรู ้หลากหลายรู ปแบบ รวมทั�งสื� อเทคโนโลยีที�ทนั สมัยไว้ให้บริ การตรงตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ สามารถสนับสนุนการศึกษาเรี ยนรู ้ได้อย่างไม่มีขอ้ จํากัดในเวลาอันรวดเร็ ว
วัตถุประสงค์
1. เพื�อพัฒนาอาคารสถานที�และการจัดบรรยากาศภายในห้องสมุดโรงเรี ยน
2. เพื�อพัฒนาคุณภาพและปริ มาณหนังสื อและสื� อการเรี ยนรู ้ในห้องสมุดโรงเรี ยน
3. เพื�อติดตั�งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการบริ หารจัดการห้องสมุด และการสื บค้นข้อมูล
ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
4. เพื�อพัฒนาความรู ้ความสามารถของบุคลากรห้องสมุด
เป้ าหมาย
1. ห้องสมุดโรงเรี ยนได้รับการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที� ครุ ภณ
ั ฑ์ และจัดบรรยากาศที�
เหมาะสมต่อการส่ งเสริ มการศึกษาค้นคว้า และส่ งเสริ มการอ่าน
2. ติดตั�งระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ท� งั ระบบสาย และระบบไร้สาย เชื� อมโยงภายในห้องเรี ยน
ห้องสมุด สํานักงาน และพื�นที�ต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยน
3. จัดหาหนังสื อและสื� อสารนิ เทศเพื�อการศึกษาเรี ยนรู ้ การค้นคว้าวิจยั ครบถ้วนทุกสาขาวิชา
ตามนโยบายการเรี ยนการสอน และความต้องการของอาจารย์ และนักเรี ยน
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4. ห้องสมุดจัดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library automation system)โมดูลต่าง ๆ ดังนี�
 Cataloging Module ระบบจัดการฐานข้อมูลหนังสื อและสื� อ
 Inquiry Module ระบบสื บค้นข้อมูลหนังสื อและสื� อ
 Circulation Module ระบบบริ การยืมคืนหนังสื อและสื� อด้วยระบบ barcode
 Journal & Indexing Module ระบบจัดการข้อมูลวารสารและระบบดรรชนีบทความ
วารสาร
 Internet Module ระบบเชื�อมโยงข้อมูลผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ผูใ้ ช้สามารถ
สื บค้นข้อมูลจากภายนอก เข้ามายังฐานข้อมูลของห้องสมุด ในทางกลับกันผูใ้ ช้
ภายในห้องสมุดก็สามารถค้นข้อมูลผ่านระบบดังกล่าวไปยังแหล่งข้อมูลทัว� โลก
 Multimedia Module ระบบจัดการสื� อประสม ได้แก่ วิดีทศั น์ ภาพ เสี ยง
5. ห้องสมุดจัดทําเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ เพื�อให้บริ การศึกษาค้นคว้าผ่านเครื อข่าย
อินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต
6. บุคลากรห้องสมุดได้รับการพัฒนาความรู ้ความสามารถเกี�ยวกับการบริ หารจัดการห้องสมุด
การจัดบริ การและกิจกรรม ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริ หาร
จัดการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การสื บค้นสารสนเทศ และเรื� องอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง
สถานทีด� ําเนินการ
ห้องสมุดโรงเรี ยน............................
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2. แผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
 วางแผน และสํารวจสภาพปัจจุบนั ของห้องสมุด
 ออกแบบและวางผังปรับปรุ งสถานที�และครุ ภณ
ั ฑ์
ห้องสมุด
 ดําเนินการปรับปรุ งสถานที�และครุ ภณั ฑ์หอ้ งสมุด
 กําหนดคุณลักษณะและจัดซื�อระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ เครื� องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
และระบบโปรแกรม
 ติดตั�งระบบสายสัญญาณเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในห้องสมุด (Local Area Network – LAN)
 ติดตั�งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ลูกข่าย
อุปกรณ์ต่อพ่วง
 ติดตั�งระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
 จัดอบรมบุคลากรห้องสมุด
 ถ่ายโอนข้อมูลและบันทึกข้อมูลหนังสื อและสื� อลง
ฐานข้อมูล
 พิจารณาคัดเลือกหนังสื อและสื� อความรู ้
 จัดซื�อหนังสื อและสื� อความรู ้
 ทดลองระบบ และประเมินผลโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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งบประมาณ
รายการ

งบประมาณ

 ค่าใช้จ่ายในการออกแบบครุ ภณ
ั ฑ์และวางผังห้องสมุด
 ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทําครุ ภณ
ั ฑ์หอ้ งสมุดใหม่และปรับปรุ งครุ ภณ
ั ฑ์เดิม
 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งสถานที�และตกแต่งภายใน
 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ
 ค่าอุปกรณ์เครื อข่ายและการติดตั�งสายสัญญาณเครื อข่าย
 ค่าคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื�น ๆ
 ค่าระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
 ค่าหนังสื อและสื� อการเรี ยนรู ้
 ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลและบันทึกข้อมูลหนังสื อและสื� อ
 ค่าใช้จ่ายในการอบรมบุคลากร
รวม
ผลทีค� าดว่ าจะได้ รับ
1. โรงเรี ย นสามารถเพิ� มความเข้มแข็งทางวิ ชาการ ในการพัฒนาการเรี ย นการสอนได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ�น
2. โรงเรี ยนมีสถานที�และระบบเทคโนโลยีที�เหมาะสมต่อการเรี ยนการสอนและการค้นคว้าวิจยั
3. นักเรี ยนและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อบรรยากาศ สถานที� ทรัพยากรสารนิเทศ และเทคโนโลยี
ของห้องสมุด ส่ งผลให้มีจาํ นวนผูใ้ ช้บริ การเพิ�มมากขึ�น
4. นักเรี ยนและอาจารย์ได้รับความสะดวกรวดเร็ วในการศึกษาค้นคว้าเพิ�มมากขึ�น
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การดําเนินงานของห้ องสมุด
นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพล
การดําเนินงานของห้องสมุดให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องผ่านการเรี ยนทฤษฎีและ
ฝึ กปฏิบตั ิโดยการฝึ กงานมาทุกด้านเพื�อมาทํางานในห้องสมุดได้อย่างครบวงจร การดําเนินงานห้องสมุด
เป็ นการใช้วิชาชี พบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ ในการรู ้จกั ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท
รู ้หลักการคัดเลือกทรัพยากรให้ตรงกับเป้ าหมายขององค์กร และสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้
รู ้ระบบการจัดหมวดหมู่ และจําแนกเนื�อหาให้เป็ นระบบรู ้วิธีการจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุดให้เป็ นระบบ
รู ้ วิ ธีคน้ หาข้อ มู ล จากสื� อทุ กประเภท รู ้ วิ ธีให้บริ การสารนิ เ ทศ สามารถแนะนําการอ่ าน การใช้
ทรัพยากรห้องสมุด การสื บค้นข้อมูลแก่ผใู ้ ช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั�งจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม การอ่าน
วางแผนปฏิบตั ิงาน/โครงการ จัดสรรงบประมาณประจําปี และมีนโยบายที�แน่นอน
การดําเนินงานห้ องสมุด สามารถแบ่งได้เป็ น 3 งาน ดังนี�
1. งานบริหาร ได้แก่ งานสารบรรณ งานบุคลากร งานการเงินและวัสดุ งานพิมพ์เอกสาร
งานประชาสัมพันธ์งานบันทึกสถิติต่าง ๆ และรายงาน
2. งานเทคนิค ได้แก่ งานจัดหางานลงทะเบียนงานวิเคราะห์เลขหมู่ งานจัดทําฐานข้อมูล งาน
จัดเตรี ยมวัสดุเพื�อให้บริ การ งานทําบัตรรายการลงทะเบียนข้อมูล งานบํารุ งรักษาวัสดุสิ�งพิมพ์หนังสื อ
วารสาร หนังสื อพิมพ์ สื� ออิเล็คทรอนิ คส์ งานทําบัตรดรรชนี วารสาร งานจัดทํากฤตภาค งานเย็บเล่ม
วารสาร และงานจัดทําแผ่นภาพ
3. งานบริการ ได้แก่ บริ การผูอ้ ่าน ให้บริ การยืม-คืน บริ การตอบคําถาม บริ การหนังสื อจอง
บริ การรับจองหนังสื อบริ การ จุลสาร กฤตภาค งานจัดชั�นหนังสื อ งานโสตทัศนูปกรณ์ งานจัดป้ ายนิเทศ
งานปฐมนิเทศการใช้หอ้ งสมุด งานบริ การหนังสื อ สื� ออิเล็คทรอนิคส์ และสิ� งพิมพ์อื�น ๆ
ปัจจุบนั ห้องสมุดส่ วนใหญ่ ใช้วิธีการดําเนินงานของห้องสมุดโดยยึดหลัก ห้ องสมุด 3 ดี คือ
1. หนังสื อดี หนังสื อ หรื อ สื� อการเรี ยนรู ้ที�อยูใ่ นรู ปของสิ� งพิมพ์ สื� ออิเล็คทรอนิกส์ สื� อมัลติมีเดีย
หรื อสื� ออื�นๆ ต้องมีเนื�อหาที�ดี มีคุณภาพ ไม่เป็ นพิษเป็ นภัยต่อสังคมประกอบด้วย
1) หนังสื อหรือสื� อการเรียนรู้ทมี� ีคุณภาพ ต้องอาศัยสิ� งบ่งชี�ดงั นี�
• เนื�อหามีสาระ ส่ งเสริ มจินตนาการ คุณธรรม จริ ยธรรม
• ความถูกต้องของข้อมูล เชื�อถือได้ มีการอ้างอิงถูกต้อง
• มีภาพและลายเส้นประกอบให้สอดคล้องกับเนื�อหา
• ใช้คาํ ที�อ่านง่าย เข้าใจง่าย
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• มีรายการบรรณานุกรมที�หอสมุดแห่งชาติออกให้
2) การจัดหาหนังสื อหรือสื� อการเรียนรู้ ทมี� ีคุณภาพ ต้องอาศัยสิ� งบ่งชี�ดงั นี�
• มีนโยบายการจัดหา
• มีคณะกรรมการคัดเลือก
• มีคณะกรรมการจัดซื�อ
• มีมุมแนะนําหนังสื อดี
• มีการหมุนเวียนหนังสื อเรื� อย ๆ
• มีการจัดทําฐานข้อมูลหนังสื อ
• มีการสนับสนุนสื� ออิเล็คทรอนิกส์
2. บรรยากาศดี บรรยากาศที�เอื�อต่อการอ่านหนังสื อ บริ การในห้องสมุดอย่างเป็ นกันเอง
สะดวก สบาย ที�สาํ คัญต้องประหยัดพลังงาน และสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนจัดสถานที�ให้สะดวกแก่
ผูเ้ ข้าใช้ บรรยากาศสวยงาม เพื�อดึงดูดให้ผใู ้ ช้บริ การอยากเข้าไปอ่านหนังสื อพร้อมทั�งจัดครุ ภณั ฑ์ให้
เหมาะสม เพียงพอ ประกอบด้วย
1) บรรยากาศภายในห้ องสมุดดี ต้องอาศัยสิ� งบ่งชี�ดงั นี�
• บรรยากาศทัว� ไปดี เช่น สะอาด โล่ง โปร่ ง สบาย แสงสว่างเพียงพอ ต้นไม้ร่มรื� น
• การจัดพื�นน่าสนใจ เช่น มุมหนังสื อที�หลากหลาย มุมเฟอร์นิเจอร์ ป้ ายกํากับชัดเจน
• การจัดหนังสื อ เช่น จัดวางหนังสื อได้เหมาะสม เข้าถึงง่ายใ ช้งานสะดวก
2) บรรยากาศภายนอกห้ องสมุดดี ต้องอาศัยสิ� งบ่งชี�ดงั นี�
• สถานที�เป็ นเอกเทศ
• ชุมชนเข้าถึงสะดวก
• มีสิ�งอํานวยความสะดวก
• อาคารน่าสนใจดึงดูดผูใ้ ช้บริ การ เช่น ใช้สีจดั บรรยากาศด้วยภาพ ต้นไม้ ฯลฯ
• พื�นที�ไม่คบั แคบ จัดสัดส่ วนให้เหมาะต่อการใช้บริ การ
• พื�นที�ปรับได้ตามการใช้งาน
3. บรรณารักษ์ ดี บรรณารักษ์มีความรู ้ และมีความเป็ นมืออาชีพในการปฏิบตั ิงานบรรณารักษ์ ดี
ประกอบด้ วย
1) บรรณารักษ์ มีคุณภาพ ต้องอาศัยสิ� งบ่งชี�ดงั นี�
• มีความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการห้องสมุด
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• มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานในห้องสมุดดี เช่น ด้านไอที ด้านการบริ การ และ
ด้านการจัดกิจกรรม
2) บรรณารักษ์ มีความเป็ นมืออาชีพต้องอาศัยสิ� งบ่งชี�ดงั นี�
• มีกระบวนการและขั�นตอนในการทํางานในห้องสมุด
• เป็ นนักจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านอย่างต่อเนื�อง
• บริ หารจัดการความรู ้ในรู ปแบบใหม่
• เป็ นนักคิด นักพัฒนา และนักวางแผนในการใช้ไอทีเพื�อการปฏิบตั ิงาน
• เป็ นผูป้ ระสานเครื อข่าย
• เป็ นผูน้ าํ ด้านบริ การใหม่ๆ
• มีความภูมิใจในวิชาชีพ
3) บรรณารักษ์ มีจิตบริการต้องอาศัยสิ� งบ่งชี�ดงั นี�
มีทศั นคติเชิงบวก
ติดตามและปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ตลอด
มีความคิดสร้างสรรค์
บุคลิกภาพดี และมีความสุ ขในการทํางาน
การจัดห้ องสมุดควรคํานึงถึง
1. ความสะดวกในการเข้ าออก ทางเข้าออกห้องสมุ ด จะต้องอยู่ในที� ซ� ึ งผูเ้ ข้าใช้จ ะเข้าไปได้
โดยสะดวก ถ้าเป็ นอาคารเอกเทศก็ตอ้ งจัดทางเข้าไว้ดา้ นหน้า ไม่ใช่อยูด่ า้ นข้างหรื อด้านหลัง ถ้าเป็ นห้อง
ทางเข้าออกก็ควรอยูต่ รงประตูที�ติดทางเดิน
เจ้าหน้าที�ที�ให้บริ การ เช่น บริ การยืมหนังสื อ บริ การตอบคําถาม ควรอยูใ่ นที�ซ� ึงผูต้ ิดต่อจะเข้าไป
หาได้โดยสะดวก คือใกล้ทางเข้า
ทางเดินไปยังชั�นหนังสื อ หรื อห้องหนังสื อควรเป็ นช่องทางที�กว้างพอไม่วกวน ไม่มี โต๊ะ เก้าอี�
หรื อครุ ภณ
ั ฑ์อื�น ๆ ขวางทาง
2. สุ ขภาพของผู้ใช้ ห้องสมุดจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็ นห้องอ่านหนังสื อ ห้อง
ทํางานของเจ้าหน้าที� อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อบั ชื�น
3. ปราศจากเสี ยงรบกวน ห้องสมุดเป็ นสถานที�ที�ตอ้ งการความสงบ เพื�อให้ผอู ้ ่านมีสมาธิ
ห้องสมุดไม่ควรอยูใกล้ถนนที�มียวดยานผ่านไปมามาก ควรมีหอ้ งประชุมที�ปิดเสี ยงได้สนิท เวลาจัด
กิจกรรมจะได้ไม่รบกวนผูอ้ ่าน
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4. เชิญชวนผู้อ่านเข้ าไปใช้ ห้องสมุดจะต้องจัดบรรยากาศให้สวยงาม สะอาดตา เชิญชวนให้
ผูอ้ ่านเข้าใช้หอ้ งสมุดของเรา มีการประชาสัมพันธ์หนังสื อน่าอ่าน กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน ไม่วางสิ� ง
ของเกะกะ รกรุ งรัง ไม่กีดขวางทางเดิน สี หอ้ งสมุดควรเป็ นสี เย็นตา เช่น สี เขียวอ่อน สี ฟ้าอ่อน สี นวล
ห้องสมุดที�เปิ ดให้คนหลายวัยใช้ อาจจะต้องแบ่งสัดส่ วนสําหรับคนแต่ละวัยไม่ปะปนกัน มี
ความต้องการต่างกัน เพราะแต่ละวัยใช้หนังสื อคนละประเภทกัน โดยเฉพาะห้องสมุดประชาชน ควรมี
มุม หรื อห้องสําหรับเด็กเล็ก ห้องสําหรับเด็กวัยรุ่ น ห้องสําหรับผูใ้ หญ่ ห้องสมุดในต่างประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริ กา มีห้องสําหรับคนชรา คนตาบอด หรื อห้องสมุดมหาวิทยาลัยบางแห่ ง แยกสถานที�
สําหรับนักศึกษาปริ ญญาตรี กบั นักศึกษาที�เรี ยนระดับสู งขึ�นไปออกจากกัน เพื�อความสะดวกในการใช้
ประโยชน์จากบริ การของห้องสมุดมากขึ�น
ในปั จจุบนั ปั ญหาภัยธรรมชาติมกั เกิดขึ�นบ่อยครั�ง เช่น อุทกภัย ห้องสมุดไม่จาํ เป็ นต้องอยู่
ชั�นล่างเสมอไป อาจจัดให้อยู่ในชั�นบนของอาคารที�มีการเข้าใช้ได้สะดวก หรื อถ้าเป็ นอาคารเอกเทศ
ควรจัดทําเป็ นเนินสู งเพื�อป้ องกันปั ญหาอุทกภัย
การจัดหาทรัพยากรห้ องสมุด
การจัดหาทรัพยากรฯ เข้าห้องสมุด ประกอบด้วย หนังสื อ วารสาร หนังสื อพิมพ์ เอกสาร สื� อ
อิเล็กทรอนิคส์ โสตทัศนวัสดุ บรรณารักษ์จะต้องคํานึงถึงความต้องการของผูใ้ ช้ ตรงตามวัตถุประสงค์
ของห้องสมุดแต่ละแห่งด้วย เช่น ห้องสมุดเฉพาะที�ให้บริ การการค้นคว้าด้านวิจยั วิทยาศาสตร์ยอ่ มจะต้อง
มุ่งจัดหาทรัพยากรฯ ด้านวิทยาศาสตร์ให้มากที�สุด ห้องสมุดโรงเรี ยนก็ยอ่ มจะต้องจัดหาหนังสื อและสื� อ
ที�จะส่ งเสริ มการเรี ยน ตรงตามหลักสู ตรของโรงเรี ยน เป็ นต้น
ทรัพยากรห้องสมุดในรู ปแบบต่าง ๆ แต่ละปี มีผเู ้ ขียนผลิตขึ�นเป็ นจํานวนมาก ที�มีคุณภาพสูงก็มี
ที�ใช้ไม่ได้เลยก็มี บรรณารักษ์จาํ เป็ นจะต้องใช้วิจารณญาณ เลือกเฟ้ นทรัพยากรฯ เหล่านั�น นอกจากนั�น
บรรณารักษ์จะต้องรู ้จกั สํานักพิมพ์และร้านจําหน่าย ใครบ้างเป็ นผูช้ อบสะสมหนังสื อ หนังสื อที�หายาก
บางเล่มจะมีอยูท่ ี�บา้ นผูส้ ะสมเท่านั�น บางเล่มก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย ถ้าบรรณารักษ์เป็ นผูร้ อบรู ้
ก็จะช่วยตอบคําถามและช่วยค้นคว้าแก่ผใู ้ ช้บริ การได้ดี
จัดทรัพยากรห้ องสมุดบริการผู้ใช้
เมื�อห้องสมุดดําเนินการรวบรวมทรัพยากรห้องสมุด มาให้บริ การแก่ผใู ้ ช้แล้ว ขั�นตอนต่อไปก็คือ
จัดทรั พยากรห้องสมุดให้สะดวกแก่การใช้ นอกจากจะจัดตามระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารนิ เทศ
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ในระบบทศนิ ยมของดิ วอี� หรื อระบบรั ฐสภาอเมริ กนั หรื ออื�น ๆ หลักสําคัญก็คือมุ่งที�จะให้ผูใ้ ช้ได้ใช้
ประโยชน์ในการอ่านการศึกษาค้นคว้าได้มากที�สุด
การจัดทรัพยากรห้องสมุด เพื�ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึง และการใช้ของผูใ้ ช้บริ การให้
สะดวก รวดเร็ ว เป็ นหน้าที�สาํ คัญของบรรณารักษ์หอ้ งสมุด ที�จะต้องหาวิธีเพื�อให้หนังสื อและสื� อถึงมือ
ผูใ้ ช้ได้เร็ วที�สุด
การจัดทรัพยากรสารนิเทศมีหลักเกณฑ์ โดยทัว� ๆไป ดังนี�
1. ให้ ผ้ ูใช้ มีความสะดวก การจัดหนังสื อต้องจัดในระบบชั�นเปิ ด (Open Shelves) ถ้าเป็ นตูห้ นังสื อ
ต้องเปิ ดให้ผอู ้ ่านหยิบใช้ได้เอง การให้ผใู ้ ช้บริ การหยิบหนังสื อและเลือกหนังสื อได้เองทําให้ผใู ้ ช้ได้รับ
ความสะดวกสบาย รู ้สึกใกล้ชิดกับหนังสื อมากขึ�น
2. นึกถึงการใช้ เป็ นสํ าคัญ ทรัพยากรห้องสมุด โดยเฉพาะหนังสื อที�มีผใู ้ ช้มาก ควรอยูใ่ นที�ซ� ึง
ผูอ้ ่านเข้าไปถึงได้ง่าย
3. จัดทําระบบสื บค้ นทรัพยากรสารนิเทศทีจ� ัดไว้ แล้วได้ สะดวก บรรณารักษ์จดั ทําข้อมูลของ
ทรัพยากรประเภทต่างๆที�จดั บริ การในห้องสมุดให้ผูใ้ ช้บริ การได้สืบค้นได้โดยสะดวก ไม่ว่าจะเป็ น
รู ปบัตรรายการ หรื อจัดทําฐานข้อมูล ให้ผใู ้ ช้ได้สืบค้นทรัพยากรในคอมพิวเตอร์
การเก็บรักษาทรัพยากรสารนิเทศ
ทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดมีไว้เพื�อบริ การแก่ผใู ้ ช้หอ้ งสมุด บรรณารักษ์ตอ้ งรักษาทรัพยากร
เหล่านั�นไม่ให้สูญหาย และเสี ยหายไปโดยไม่มีเหตุอนั ควร ทรัพยากรที�มีผใู ้ ช้มากก็อาจสึ กหรอได้ตาม
กาลเวลา และจํานวนผูใ้ ช้บริ การ สิ� งที�จะทําให้ทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดเสี ยหาย มีปัจจัยหลายอย่าง
เช่น ความชื�น แสงแดด ตัวแมลง ไฟ ความร้อนเกินไป ควรปรับอุณหภูมิในการรักษาทรัพยากรสารนิเทศ
ในห้องสมุดให้คงทน ด้วยการติดเครื� องปรับอากาศ
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มาตรฐานวิชาชีพ
นางวีระวรรณ วรรณโท
ความหมาย
มาตรฐาน (Standard) คือ ข้อกําหนดให้พึงปฏิบตั ิตามเพื�อให้เกิดผลสัมฤทธิ�ตามที�ตอ้ งการ
มาตรฐานห้องสมุด คือ เกณฑ์หรื อข้อกําหนดในการดําเนินงานห้องสมุด หรื อศูนย์สารนิเทศที�จดั ทําโดย
บรรณารักษ์ นักวิชาการ บุคคลที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้หอ้ งสมุดหรื อศูนย์สารนิเทศสามารถนําไปฏิบตั ิให้เกิด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลตามต้องการ
แนวคิดทัว� ไปของมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพเป็ นเครื� องมือวัดประสิ ทธิภาพขององค์กร บุคคล และบริ การให้ความพึงพอใจ
แก่ผใู ้ ช้ มาตรฐานมีหลายอย่าง สําหรับห้องสมุดแต่ละประเภทและแต่ละส่ วน กิจกรรม ทรัพยากร และ
บริ การของห้องสมุด สมาคมวิชาชีพต้องหาวิธีที�เหมาะสมกับบริ บทของสังคม และพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ที�เกี�ยวข้อง ศึกษาสํารวจสถานการณ์เพื�อประกอบการสร้างมาตรฐานแต่ละอย่างแต่ละประเภทของห้องสมุด
ขึ�นมา เพื�อใช้เป็ นเครื� องมือพัฒนาและประเมินคุณภาพ มาตรฐานที�มีประสิ ทธิภาพควรเป็ นมาตรฐานที�
ปฏิบตั ิได้ และสอดคล้องกับบริ บทของสังคมและไม่สามารถปฏิบตั ิได้สิ�งที�เรี ยกว่ามาตรฐานนั�น ในเวลา
ต่อมามักเรี ยกกันว่า คู่มือ (Guidelines) หรื อเอกสารชี�แนวทางในการดําเนินงาน
ความสํ าคัญของการมีมาตรฐานวิชาชีพ
จิตสํานึกของผูป้ ระกอบวิชาชีพโดยทัว� ไปอยูท่ ี�การสร้างผลงานและบริ การผูใ้ ช้ผลงานให้ได้ดี
ตามกําหนดกฏเกณฑ์ที�ตนเห็นชอบ และตามที�พิจารณาจากความพอใจของผูใ้ ช้ บุคคลที�ประกอบวิชาชีพ
เดียวกันมักจะรวมกันเป็ นกลุ่ม เพื�อกําหนดกฏเกณฑ์ที�ได้จากความคิดและประสบการณ์ของหลาย ๆ คน
รวมกัน พวกช่างสมัยโบราณในสมัยประเทศอังกฤษรวมตัวกันเป็ นสังคมอาชีพ พวกช่างต่าง ๆ ของไทย
ตั�งแต่สมัยอยุธยา มักอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มเรี ยกว่า ป่ า เช่น ป่ าผ้า ทําการทอผ้า เมื�อต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์
พวกช่างมักทําตามแบบอย่างอยุธยา อยูก่ นั เป็ นกลุ่มเรี ยกว่า บ้านช่าง เช่น บ้านบาตร มีอาชีพทําบาตร
บ้านดอกไม้ มีอาชีพทําพลุ ดอกไม้ไฟ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ ก็รวมตัวกันเป็ นสมาคม
นอกจากเพื�อสร้างความสามัคคีและสงเคราะห์กนั และกันแล้ว วัตถุประสงค์สาํ คัญอีกข้อหนึ�งคือ พัฒนา
วิชาชีพและสถาบัน เพื�อให้มีคุณภาพ ประสิทธิ ภาพ และประสิ ทธิผลทั�งในด้านผลงานและบริ การสังคม
เพื�อให้บรรลุเป้ าหมายนี� สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ จึงสร้างเกณฑ์มาตรฐานเป็ นตัวกําหนด
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ประสิ ทธิภาพ และสร้างจรรยาบรรณควบคุมผูป้ ระกอบวิชาชีพ เป็ นการให้ความมัน� ใจแก่สงั คมว่า บริ การ
วิชาชีพ มีข� ึนเพื�อประโยชน์ของสังคมอย่างแท้จริ ง
ขอบเขตและความครอบคลุมของมาตรฐาน
เอกสารขององค์การศึกษาฯ สหประชาชาติ ชี�แนะว่า มาตรฐานควรครอบคลุมห้องสมุดทุกประเภท
โดยจัดให้มีมาตรฐานเฉพาะสําหรับห้องสมุดแต่ละประเภท ให้มีเกณฑ์มาตรฐาน (คู่มือหรื อเอกสาร
ชี�แนะแนวทาง) สําหรับบุคลากรในห้องสมุด และหน่วยงานของรัฐซึ� งเป็ นต้นสังกัด ควรนําไปปฏิบตั ิ
เพื�อให้ผูใ้ ช้บริ การมีความพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุ ด ภายในมาตรฐานแต่ละห้องสมุดควรระบุ
เรื� อ งสําคัญที� เ ป็ นหลัก ในการทําให้บริ ก ารมี ประสิ ทธิ ภ าพ เช่ น ลักษณะของบริ การ กลุ่ มเป้ าหมาย
ทรัพยากรสารสนเทศ อาคาร สถานที� ครุ ภณ
ั ฑ์ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร งบประมาณ เพื�อให้สามารถ
ปฏิบตั ิได้จริ ง เกณฑ์มาตรฐานควรกําหนดไว้เป็ นขั�นตํ�า สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และกรณี
แวดล้อมของแต่ละสถาบัน
ความรับผิดชอบทางวิทยาการและมาตรฐาน
ความรับผิดชอบทางวิทยาการต่อสังคมของบรรณารักษ์แต่ละคน และของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ
แต่ ละแห่ ง ได้มีความตระหนัก ความคิดริ เริ� ม และการปฏิ บตั ิ กนั มาตั�งแต่แรกเริ� มมี ห้องสมุด ใน
สมัยอาณาจักรอัสซี เรี ยและบาบิโลเนี ย เน้นความจําเป็ นที�บรรณารักษ์ตอ้ งมีความรู ้ท� งั ในทางหนังสื อ
เทคนิ คในการจัดห้องสมุด และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื�อให้บริ การมีประสิ ทธิภาพมากที�สุด เป็ น
เรื� องที�บรรณารักษ์แต่ละคน ห้องสมุดแต่ละแห่ งจะดําเนินการ ดังนั�นระดับความสามารถในการดําเนินการ
และการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และองค์กรที�เกี�ยวข้องขึ�นอยูก่ บั แต่ละชุมชน แต่ละสังคม พัฒนาการ
ของบรรณารักษ์และห้องสมุดจึงไม่เท่ากัน เกิดผลต่อประสิ ทธิ ภาพของบริ การต่างคนต่างห้องสมุด ใน
แต่ละประเทศได้กาํ หนดเกณฑ์มาตรฐานของตน และในการนําเกณฑ์มาตรฐานลงสู่การปฏิบตั ิกม็ ีปัญหา
และดําเนินการตามลําพังได้ยาก สมาคมวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จึงได้คิดริ เริ� มให้
มีการสร้างมาตรฐานซึ�งบรรณารักษ์ทุกคน และห้องสมุดทุกแห่งจะนําไปปฏิบตั ิหรื อประยุกต์ใช้ได้ เช่น
มาตรฐานที� กาํ หนดโดยสมาคมห้องสมุดอเมริ กนั เพื�อใช้ในสหรั ฐอเมริ กา มาตรฐานที� กาํ หนดโดย
สมาคมห้องสมุดอังกฤษ เพื�อใช้ในอังกฤษ เมื� อมี การจัดตั�ง สหพัน ธ์ ร ะหว่างประเทศว่าด้ว ยสมาคม
และสถาบันห้องสมุดขึ�นแล้ว สหพันธ์ก็กาํ หนดให้มีคณะทํางานเพื�อวางเกณฑ์มาตรฐานหลายอย่าง
สําหรับการพิจารณาใช้ร่วมกันในนานาประเทศ การมีเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศเป็ นแนวทางการ
พัฒนา และการประเมินผลของประสิ ทธิภาพด้านต่าง ๆ ของบรรณารักษ์และห้องสมุดทุกประเภท จึง
เป็ นเรื� องจําเป็ นที�สมาคมห้องสมุดแต่ละประเทศต้องรับเป็ นอีกภารกิจหนึ�ง
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ความสํ าคัญของมาตรฐานห้ องสมุด
มาตรฐานห้องสมุดมีความสําคัญต่อการดําเนินงานห้องสมุด หรื องานบริ การสารนิเทศ เพราะ
เป็ นสิ� งที�เอื�อให้องค์ประกอบภายในระบบห้องสมุดเชื�อมโยงและทํางานร่ วมกันได้ดว้ ยดี ทั�งงานเทคนิค
ที�ว่าด้วยการลงรายการทางบรรณานุ กรม วัสดุสารนิ เทศ การให้หัวเรื� อง และคําสําคัญช่วยค้น หากใช้
มาตรฐานทางเทคนิคร่ วมกัน จะทําให้มีการแลกเปลี�ยนข้อมูลระหว่างกันเป็ นไปด้วยความสะดวก ส่ งผล
ให้ห้องสมุดแต่ละแห่ งสามารถยกระดับประสิ ทธิ ภาพของการบริ การ ให้สนองความต้องการของผูใ้ ช้
แต่ละกลุ่มแต่ละคนได้ผลเป็ นที�พอใจ ทั�งยังก่อให้เกิดพัฒนาการต่าง ๆ ตามเป้ าหมายที�กาํ หนดขึ�น
นอกจากนี�มาตรฐานห้องสมุดยังอาจใช้เป็ นคู่มือในการฝึ กอบรม หรื อใช้เป็ นหลักให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ถือปฏิบตั ิ ใช้ปรับปรุ งห้องสมุดเดิมให้ดีข� ึน รวมทั�งใช้เป็ นเกณฑ์สาํ หรับวัดหรื อประเมินผลการดําเนินงาน
ห้องสมุดได้อีกด้วย
การสร้ างมาตรฐานห้ องสมุด
การสร้ างมาตรฐานห้องสมุดหรื อมาตรฐานใด ๆ ก็ตาม มีวิธีดาํ เนิ นการในลักษณะเดี ยวกัน
องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานเป็ นองค์กรที�มีประเทศสมาชิกจํานวนมากและเป็ นที�รู้จกั กัน
แพร่ หลาย ได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิหรื อขั�นตอนในการดําเนินการสร้างมาตรฐานไว้ 3 ขั�นตอน คือ
ขั�นตอนที� 1 ขั�นวางแผน จะร่ างมาตรฐานเกี�ยวกับเรื� องอะไร มีขอ้ เสนอแนะอย่างไรบ้าง
มีประโยชน์ต่อส่ วนรวมอย่างไร มีผลกระทบอย่างไร
ขั�นตอนที� 2 ขั�นพัฒนา จัดทํามาตรฐานและส่ งร่ างนั�นเสนอต่อคณะกรรมการที�รับผิดชอบ
เพื�อพิจารณาลงมติยอมรับหรื อปรับแก้
ขั�นตอนที� 3 ตรวจรับร่ าง เสนอร่ างที�ปรับแก้แล้วไปยังคณะกรรมการที�สูงขึ�นไปเพือ� ตรวจรับ
ร่ างและยอมรับมาตรฐาน จัดพิมพ์ และประกาศต่อไป
องค์กร/สถาบันที�ประสงค์จะสร้างมาตรฐานห้องสมุดอาจดําเนินการตามขั�นตอนต่าง ๆ ดังนี�
1. แต่ งตั�งคณะกรรมการมาตรฐาน
ในการสร้างมาตรฐานจะต้องมีคณะบุคคลดําเนินการโดยแต่งตั�งเป็ นคณะกรรมการ/
คณะทํางาน ซึ�งประกอบไปด้วยผูท้ รงคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพเป็ นที�ปรึ กษา และผูแ้ ทนจากองค์กร
ที�จะร่ วมใช้มาตรฐานหรื อที�เกี�ยวข้องควบคุมดูแลเรื� องนั�น ๆ ร่ วมเป็ นคณะกรรมการ/คณะทํางาน
2. ศึกษาข้ อมูลในเรื�องทีจ� ะสร้ างมาตรฐาน
เพื�อให้มีขอ้ มูลที�ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั เป็ นการส่ งผลดีต่อมาตรฐานที�จะสร้างขึ�น ควร
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ศึกษาหาความรู ้ เพิ�มเติมในหัวข้อเรื� องที�จะสร้ างมาตรฐาน เพื�อให้ได้สาระที�ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทันสมัย เกิดประโยชน์และนําไปใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายได้จริ ง ควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่ งชาติ เพื�อจะได้เป็ นไปในทิศทาง
นโยบาย และเป้ าหมายของประเทศในภาพรวม และควรนํามาตรฐานห้องสมุดที�องค์กรอื�น ๆ ได้เคย
จัดทําไว้ก่อน ทั�งมาตรฐานห้องสมุดในประเทศและต่างประเทศมาศึกษา
3. จัดทําร่ างมาตรฐาน
การจัดทําร่ างข้อกําหนดต่าง ๆ ในมาตรฐาน ควรคํานึงถึงการใช้ภาษาที�กะทัดรัดและชัดเจน
เข้า ใจง่ า ย ถู ก ต้อ งตามหลัก วิ ช า และมี ส าระครบถ้ว น ควรมี ข ้อ ความในเชิ ง ปริ ม าณด้ว ย เพื� อ
เป็ นประโยชน์ในการนําไปใช้วดั ประเมินและตัดสิ นใจ
4. พิจารณาร่ างมาตรฐาน
มาตรฐานที�จดั ร่ างขึ�นควรเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกหรื อบุคคลที�เกี�ยวข้องมาร่ วมพิจารณา
ตามความเหมาะสม โดยเชิญประชุมหรื อเวียนเสนอร่ างมาตรฐานเพื�อขอความคิดเห็น ทั�งนี� หากบุคคล
หรื อองค์กรที�เกี�ยวข้องเข้ามีส่วนร่ วมพิจารณาด้วยจะเกิดประโยชน์สูงสุ ด เพราะจะเกิดการยอมรับเกณฑ์
ที�กาํ หนดในมาตรฐานนั�น
5. จัดพิมพ์ ประกาศใช้ และเผยแพร่
นําเสนอมาตรฐานที�ผา่ นการพิจารณาโดยรอบคอบแล้ว ให้บุคคลหรื อองค์กรระดับสูงที�
ควบคุมดูแลห้องสมุดนั�น ๆ เป็ นผูล้ งนามประกาศใช้ แล้วเผยแพร่ ไปยังองค์กรและห้องสมุดอื�น ๆ ที�
เกี�ยวข้องเพื�อใช้ประโยชน์ต่อไป
6. การปรับปรุ งมาตรฐาน
มาตรฐานเป็ นสิ� งที�สร้างขึ�นจากพื�นฐานพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สังคม และการศึกษา ดังนั�นจึงเปลี�ยนแปลงได้เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงด้านต่าง ๆ ดังกล่าว
การกําหนดมาตรฐานใหม่ กําหนดกันว่า ควรปรับปรุ งในช่วง 10-15 ปี
ความเป็ นมาของแผนกมาตรฐานห้ องสมุด สมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ
การวางมาตรฐานห้องสมุด ถือว่าเป็ นกิจกรรมที�สาํ คัญยิง� ของสมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ
ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องวางมาตรฐานห้องสมุดต่าง ๆ คือ ห้องสมุดโรงเรี ยน ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดเฉพาะ และห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพื�อให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั�งหน่วยราชการและเอกชนได้ยดึ
เป็ นหลักในการจัดตั�งห้องสมุด การวางมาตรฐานสมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯได้แนวทางจาก
มาตรฐานห้องสมุดสากล และนํามาปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย
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สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ ได้ดาํ เนินการเกี�ยวกับมาตรฐานห้องสมุดตั�งแต่ พ.ศ. 24972556 แบ่งเป็ นช่วง 6 ทศวรรษ ดังนี�
ทศวรรษที� 1 แรกเริ�มยังไม่ มีมาตรฐานห้ องสมุด (พ.ศ. 2497-2506)
สมาคมห้องสมุดฯ ยังไม่มีการจัดทํามาตรฐานของห้องสมุด
ทศรรษที� 2 ขับเคลือ� นมาตรฐานห้ องสมุด (พ.ศ. 2507-2516)
เริ� มมีการขับเคลื�อนมาตรฐานห้องสมุด เมื�อ พ.ศ. 2508 โดยสมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศ
ไทยฯ ร่ วมกับวิเทศสหการ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ จัดทําแผนพัฒนาและห้องสมุดต่าง ๆ รวมทั�ง
มาตรฐานการสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้กาํ หนดมาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ มาตรฐานห้องสมุด
ประชาชน มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย มาตรฐานห้องสมุดโรงเรี ยนประถมศึกษา
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรี ยนมัธยมศึกษา มาตรฐานห้องสมุดในสถานฝึ กหัดครู
พ.ศ. 2516 กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั�งคณะกรรมการวางมาตรฐานขั�นตํ�าของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยกรมการฝึ กหัดครู ได้จดั โครงการ “ปรับปรุ งห้องสมุดวิทยาลัยครู ให้ได้
มาตรฐาน” เพือ� วางเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด
ทศวรรษที� 3 เริ�มส่ งเสริมมาตรฐานห้ องสมุด (พ.ศ. 2517-2526)
มี การส่ งเสริ มพัฒ นาห้องสมุ ดตามเกณฑ์มาตรฐานก่ อ นที� จ ะมี แ ผนกมาตรฐานเพื�อ
ดําเนินการเกี�ยวกับมาตรฐานโดยเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้เริ� มกิจกรรมที�ส่งเสริ ม
การพัฒนาห้องสมุดในการเข้าสู่ เกณฑ์มาตรฐานขั�นตํ�า ประกอบด้วย
1. การคัดเลือกห้ องสมุดดีเด่ น
พ.ศ. 2517 สมาคมห้องสมุดฯ เริ� มโครงการคัดเลือกห้องสมุ ดดี เด่ น โดยจัดตั�ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีดาํ เนินการ และรางวัล มีการคัดเลือกห้องสมุด
โรงเรี ยนก่อน เนื�องจากมีจาํ นวนมากกว่าห้องสมุดประเภทอื�น และต่อมาได้ขยายการคัดเลือกห้องสมุด
ดีเด่นประเภทห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2518 และพ.ศ. 2519 ขยายไปยังห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2525
ได้ขยายไปยังห้องสมุดสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
2. การจัดสั ปดาห์ ห้องสมุด
เป็ นการส่ งเสริ มพัฒนาการห้องสมุด โดยการเปิ ดห้องสมุดให้ผใู ้ ช้บริ การ ผูบ้ ริ หาร
และบุคคลทัว� ไปรู ้จกั และเห็นลักษณะกิจกรรม โดยการเข้าร่ วมกิจกรรม ส่ งเสริ มความเข้าใจ และตระหนัก
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ในคุณค่าของห้องสมุด สมาคมห้องสมุดฯ ได้ริเริ� มกิจกรรมนี� เมื�อ พ.ศ. 2519 โดยขอให้ห้องสมุด
ทุกแห่ งทัว� ประเทศจัดขึ�นในห้องสมุด โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นช่วงระหว่างวันที� 1-7 สิ งหาคม ซึ� งช่วง
ใกล้วนั เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต� ิฯพระบรมราชินีนาถ ที�ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคุณ
แก่สมาคมห้องสมุดฯ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง พ.ศ. 2519 ซึ� งได้พระราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้ าสิ รินธร เทพรัตนราชสุ ดา (พระอิสริ ยยศขณะนั�น) ดํารงตําแหน่งองค์อุปถัมภ์ โดยคณะกรรมการ
บริ หารจะจัดทําเอกสารแนะนําหัวข้อของงาน และลักษณะกิจกรรมที�ควรจัด ทั�งนี�สมาคมห้องสมุดฯ
ได้ดาํ เนิ นการจัดประชุ ม เตรี ย มงานสับดาห์ ห้องสมุ ด เพื� อ ให้แ นวทางแก่ บรรณารั กษ์ห้องสมุ ด
ทุกประเภทในการนําไปดําเนินการจัดงานสัปดาห์หอ้ งสมุดแต่ละแห่ งต่อไป สี บเนื�องมาจนถึงปั จจุบนั
ทศวรรษที� 4 พัฒนามาตรฐานห้ องสมุดสู่ สากล (พ.ศ. 2527-2536)
พ.ศ. 2527 มีการคัดเลือกห้องสมุดโรงเรี ยนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2528 เป็ นต้นมาได้มีการคัดเลือกห้องสมุดที�มีขนาดต่างกัน ให้มีโอกาสได้รับรางวัล
โดยทัว� กัน โดยแยกเป็ นห้องสมุดขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
พ.ศ. 2529 กรมการฝึ กหัดครู ได้จดั สัมมนา เรื� อง “มาตรฐานและรู ปแบบของห้องสมุด
ระดับอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ทบวง มหาวิทยาลัยประกาศมาตรฐานห้องสมุด
มหาวิทยาลัย
มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529 เริ� มเห็นชัดกว่าในช่วงที�ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มีมาตรฐานห้องสมุดประเภทอื�น ๆ ดังนั�นสมาคมห้องสมุดฯ จึ งได้การจัดประชุ มใหญ่สามัญ
ประจําปี พ.ศ. 2529 และการประชุมวิชาการ เรื� อง “มาตรฐานเพือ� พัฒนาบริ การห้องสมุด” โดยพิจารณา
เห็ นว่า มาตรฐานห้องสมุดประเภทอื�น ๆ มีการเคลื�อนไหวแล้วแต่ยงั ไม่มีการประกาศใช้ จึงได้จดั
ประชุ มระดมสมองผูเ้ ชี� ยวชาญ และผูม้ ีประสบการณ์ให้ช่วยกันปรับปรุ งเกณฑ์มาตรฐานใหม่ตาม
ความจําเป็ นและสอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงของสังคม ที�ประชุมระดับชาติวา่ ด้วยนโยบายสารนิเทศ
แห่งชาติ เมื�อวันที� 8-9 กันยายน 2529 ที�ประชุมระดับชาติวา่ ด้วยการกําหนดนโยบายและการวางแผน
พัฒนาหนังสื อ เมื�อวันที� 17-19 กันยายน 2529 และที�ประชุมระดับชาติวา่ ด้วยการพัฒนาการอ่าน เมื�อ
วันที� 21-25 กันยายน 2529 มีขอ้ เสนอให้มีการกําหนดมาตรฐาน โดยปรับปรุ งมาตรฐานที�มีอยูห่ รื อนํา
มาตรฐานสากลมาใช้ โดยหัวข้อการประชุมประกอบด้วยมาตรฐานเพื�อการพัฒนาและบริ การห้องสมุด
ในระดับชาติ ดังนี�
1. การให้ความรู ้ทวั� ไปเกี�ยวกับมาตรฐาน เช่น นิยามศัพท์ ขอบเขตของมาตรฐาน ความสัมพันธ์
ระหว่างมาตรฐานห้องสมุดกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2530
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2. ความรู ้เกี�ยวกับมาตรฐานห้องสมุดปัจจุบนั และมาตรฐานเกี�ยวกับห้องสมุด มาตรฐานทาง
เทคนิ คต่าง ๆ ที�กาํ หนดโดยสถาบันวิชาชี พในบางประเทศ และมาตรฐานสากลกําหนดโดยสหพันธ์
ระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันและสมาคมห้องสมุด (IFLA) องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน
(ISO) และองค์การการศึกษาฯสหประชาชาติ (UNESCO)
3. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ซึ�งเกื�อกูลระบบและบริ การห้องสมุด
4. โครงสร้างมาตรฐานห้องสมุด ตลอดจนมาตรฐานที�มีอยูแ่ ละระหว่างทําขึ�นใหม่ เพื�อพิจารณา
ร่ างมาตรฐานต่าง ๆ ซึ�งชมรมห้องสมุดแต่ละชมรมจัดทําขึ�นโดยประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการ
ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
จะเห็ นว่าในทศวรรษนี� สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ ได้สร้ างเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก
ห้องสมุดดีเด่นประเภทห้องสมุดวิทยาลัยครู และมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักเกณฑ์การคัดเลือกที�ประกาศ
ออกไปตามหน่วยราชการและภาคเอกชนที�มีหอ้ งสมุดในสังกัด นับได้วา่ เป็ นเกณฑ์มาตรฐานเพื�อพัฒนา
คุณภาพให้เป็ นที�รับรองของสมาคมห้องสมุดฯ ว่าเป็ นห้องสมุดดีเด่น การจัดประชุมวิชาการประจําปี
เรื� อง “มาตรฐานเพื�อพัฒนาห้องสมุด” จึงนําไปสู่การจัดให้มีแผนกมาตรฐาน ในสมาคมห้องสมุดฯ ขึ�น
เพื�อดําเนินการด้านนี�อย่างจริ งจัง สอดคล้องกับแนวคิดและมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริ หารสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จึงมีมติในที�ประชุมคณะกรรมการบริ หารครั�งที� 1/2530 เมื�อวันที� 24 มกราคม
2530 จัดให้มีแผนกมาตรฐานห้องสมุด เพื�อนําแนวคิดของการประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. 2529
ให้ปรากฏเป็ นรู ปธรรม การดําเนิ นงานของแผนกมาตรฐาน อยู่ในรู ปของคณะกรรมการ ใช้ชื�อว่า
“คณะกรรมการมาตรฐานห้องสมุด” ประกอบด้วยนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ผูท้ รงคุณวุฒิ
อีก 3 คน เป็ นที�ปรึ กษา ประธานแผนกมาตรฐานห้องสมุด เป็ นประธานคณะกรรมการ ประธานชมรม
ที�เกี�ยวข้อง เป็ นประธานโดยตําแหน่ ง โดยเชิญ ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาที�เกี�ยวข้องเป็ นกรรมการ ผูท้ ี�ประธาน
แผนกมาตรฐานห้องสมุดมอบหมายให้ทาํ หน้าที�เป็ นกรรมการและเลขานุ การ และผูช้ ่วย เลขานุ การ มี
การตั�งคณะอนุ กรรมการเพื�อร่ างมาตรฐานห้องสมุดแต่ละประเภท ประธานแผนกมาตรฐานคนแรก
ดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2530-2531 คือ นางสาวเพ็ญศรี ก๊วยสุ วรรณ และได้แต่งตั�คณะอนุกรรมการ
จํานวน 7 ชุด เพื�อพิจารณามาตรฐานห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ดังนี�
1. คณะอนุกรรมการพิจารณาร่ างมาตรฐานห้องสมุดโรงเรี ยน
2. คณะอนุกรรมการพิจารณาร่ างมาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ
3. คณะอนุกรรมการพิจารณาร่ างมาตรฐานห้องสมุดประชาชน
4. คณะอนุกรรมการพิจารณาร่ างมาตรฐานห้องสมุดวิทยาลัยครู
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5.. คณะอนุกรรมการพิจารณาร่ างมาตรฐานห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
6. คณะอนุกรรมการพิจารณาร่ างมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
7. คณะอนุกรรมการพิจารณาร่ างมาตรฐานการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์
หน้าที�และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการมาตรฐานห้องสมุด ประกอบด้วย
1. จัดทําโครงการและแผนงานของแผนกมาตรฐานห้องสมุด
2. ประสานงานกับชมรมต่าง ๆ ในสังกัดของสมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ และหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องในการพัฒนามาตรฐานฉบับร่ างและฉบับปรับปรุ งแก้ไข
3. ดําเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานฉบับร่ าง ฉบับปรับปรุ งแก้ไขและประกาศใช้
4. ดําเนินการให้มีการเผยแพร่ มาตรฐาน
5. ติดตามและประเมินผลการใช้
6. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มความรู ้ในเรื� องมาตรฐานห้องสมุด
ทั�งนี�ได้มีการดําเนินงานร่ างมาตรฐานห้องสมุด 7 มาตรฐาน ได้แก่
1. มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ ประกาศใช้เมื�อวันที� 12 สิ งหาคม พ.ศ. 2531 สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ ได้ปรับปรุ งแก้ไขอย่างต่อเนื�อง นับตั�งแต่ที�กรมวิเทศสหการเริ� มไว้ เมื�อ พ.ศ. 2508
มีการแก้ไขปรับปรุ งอีกเมื�อ พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2529 และพ.ศ. 2531 ตามลําดับ
2. มาตรฐานห้องสมุดประชาชน มีการแก้ไขปรับปรุ ง
3. มาตรฐานห้องสมุดวิทยาลัยครู
4. มาตรฐานห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2531 มีการปรับปรุ งแก้ไข
อย่างต่อเนื�อง ได้ประกาศใช้ เมื�อวันที� 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ต่อมาได้จดั ทํามาตรฐานห้องสมุดเพื�อ
ใช้เอง โดยนํามาตรฐานห้องสมุดสถานศึกษาเพื�อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ของสมาคมห้องสมุดฯ
ไปเป็ นแนวทางในการยกร่ าง โดยใช้ชื�อว่า “มาตรฐานห้องสมุดสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา พ.ศ.
2536” กรมอาชีวศึกษา ประกาศใช้เมื�อวันที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2536
5. มาตรฐานห้องสมุดโรงเรี ยนประถมศึกษา พ.ศ. 2533 และมาตรฐานห้องสมุดโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2533 ประกาศใช้ เมื�อวันที� 19 ตุลาคม 2533
6. มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529
7. มาตรฐานการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์
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ทศวรรษที� 5 สู่ ความร่ วมมือเครือข่ ายมาตรฐานต่ าง ๆ (พ.ศ. 2537-2546)
พ.ศ. 2537 มีการคัดเลือกห้องสมุดดีเด่นขนาดใหญ่พิเศษเพิม� ขึ�น มีการสํารวจสถานภาพปัจจุบนั
ของห้องสมุด เพื�อประกอบการพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที�ประกาศแล้ว การประกาศ
เกียรติคุณและมอบรางวัลให้แก่หอ้ งสมุดดีเด่น ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี และประชุมวิชาการ
ของสมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ ซึ�งจัดเป็ นประจําทุกปี
พ.ศ. 2544 ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศใช้ มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
เมื�อ วันที� 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2544
สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการหลายคณะ ในส่ วน
ที�เกี�ยวกับการสร้างและพัฒนาห้องสมุดเข้าสู่ มาตรฐาน เช่น กรรมการในคณะกรรมการระบบสารนิเทศ
วิทยาศาสตร์ (UNISIST) ซึ�งต่อมาเปลี�ยนเป็ นคณะกรรมการระบบสารนิเทศสากล ในคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยความร่ วมมือกับองค์การการศึกษาฯสหประชาชาติ คณะกรรมการบัญญัติศพั ท์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของราชบัณฑิตยสถาน คณะอนุกรรมการเพื�อพิจารณาเอกสาร และร่ างมาตรฐานของคณะกรรมการวิชาการ
ISO/TC 46 ว่าด้วยห้องสมุดและเอกสาร คณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย
ทศวรรษที� 6 พัฒนามาตรฐานและตัวชี�วดั (พ.ศ. 2547-2556)
พ.ศ. 2549 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประกาศใช้มาตรฐานฉบับล่าสุ ด เมื�อวันที� 14
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เพื�อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพื�อพัฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งความรู ้
และการเรี ยนรู ้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ.
2545 และเป็ นการตอบสนองการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของบุคคล
และสังคม เพือ� ส่ งเสริ มคุณภาพและการพัฒนาห้องสมุดให้เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต มีเกณฑ์และ
แนวทางการบริ หาร จัดการห้องสมุดสู่สากล เป็ นมาตรฐานกลางเชิงคุณภาพ เพื�อเป็ นกรอบและทิศทาง
ทางการปรับปรุ งและพัฒนามาตรฐานห้องสมุดประเภทอื�น ๆ
คณะอนุกรรมการแผนกมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2548-2549 จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบีติการ เป็ น
การเสวนาและวิพากย์ร่างมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2548 ซึ�งเป็ นร่ างมาตรฐานกลางที�คณะอนุกรรมการ
แผนกมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2546-2547 ร่ างไว้แต่ยงั ไม่ได้ประกาศใช้
มาตรฐานห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2550 ประกาศใช้ เมื�อวันที� 7 กรกฎาคม 2550 จากผล
การวิจยั เรื� อง การพัฒนามาตรฐานห้องสมุดประชาชนที�เหมาะสมสําหรับประเทศไทย
มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ โดยชมรมห้องสมุดเฉพาะ ได้ประกาศใช้มาตรฐาน เมื�อวันที� 19
กันยายน 2552 จากการประชาพิจารณ์โดยสมาชิกชมรมห้องสมุดเฉพาะ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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มาตรฐานห้องสมุดโรงเรี ยน และตัวบ่งชี�เพื�อพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐาน พ.ศ. 2552 โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาห้องสมุดและส่ งเสริ มการอ่าน ซึ� งเป็ นพื�นฐานของการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ�งห้องสมุดโรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาํ คัญในการศึกษาค้นคว้า เพื�อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนพัฒนาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ชุมชน จึงได้จดั ทํามาตรฐานห้องสมุด
โรงเรี ยน เพื�อเป็ นแนวทางสําหรับโรงเรี ยนได้ร่วมมือกันดําเนิ นงานตามเกณฑ์ที�กาํ หนด โดยใช้ผลการ
สํารวจข้อมูลการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรี ยน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ.
2552 ข้อมูลจากงานวิจยั ร่ วมกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ หรื อ
ยูเนสโก เรื� อง รายงานผลการสํารวจข้อมูลการเรี ยนรู ้ข่าวสารผ่านทางห้องสมุดโรงเรี ยน พ.ศ. 2552 และ
เกณฑ์การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็ นแนวทางใน
การจัดทํา และเพื�อประโยชน์ในการดําเนินงานพัฒนา ตลอดจนสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพของ
สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 2552
ประกอบด้วย 4 หมวด คือ หมวดที� 1 มาตรฐานด้านผูบ้ ริ หาร หมวดที� 2 มาตรฐานด้านครู หมวดที� 3
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน หมวดที� 4 มาตรฐานด้านทรั พยากรสารสนเทศ ในขณะเดี ยวกันได้ระบุ
วิ ธี ก ารประเมิ น เกณฑ์ ก ารประเมิ น แนวทางการให้ ค ะแนนไว้ใ นแต่ ล ะตัว บ่ ง ชี� ทุ ก มาตรฐาน
ผู ด้ าํ เนิ นงานสามารถตรวจสอบการดําเนิ นงานของตนเองเพื�อพัฒนาได้ทุกระยะ และสามารถก้าวสู่
มาตรฐานที�สูงกว่าเดิ มได้หากมีความพร้อม และที�สาํ คัญที�สุดหากดําเนิ นงานได้ครบถ้วนก็สามารถ
สร้ าง “ห้องสมุดและบรรยากาศที�ดี ครู บรรณารักษ์/ครู ทาํ หน้าที�บรรณารั กษ์ที�ดี หนังสื อที�ดี” ซึ� ง
เป็ นสิ� งสําคัญที�สุด และเป็ นเป้ าหมายตรงกันของผูใ้ ช้ทุกระดับ
จากการติดตามผลการใช้มาตรฐานในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที�ผ่านมาพบว่า มาตรฐานห้องสมุด
และตัวบ่งชี� เพื�อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
มีจุดดีคือเป้ นแนวทางสําหรับโรงเรี ยนใช้ในการประเมินผลการดําเนินงาน และพัฒนาห้องสมุดของตนเอง
และสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาใช้ในการนิเทศและให้คาํ แนะนําโรงเรี ยน โดยกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี�
เกณฑ์การประเมิ น และแนวทางการให้คะแนนเพื�อ สะดวกในการประเมิ น อย่างไรก็ตามจากผล
การสํารวจการนํามาตรฐานห้องสมุดดังหล่าวไปใช้โดยครู บรรณารักษ์และศึกษานิเทศพบว่า มาตรฐาน
ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน และแนวทางการให้คะแนนของบางตัวบ่งชี� ควรมีการปรับเปลี�ยนเพื�อให้
สอดคล้องกับการนําไปปฏิบตั ิจริ งมากยิง� ขึ�น
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานจึงได้ดาํ เนินการทบทวนมาตรฐานห้องสมุด และ
ตัวบ่งชี� เพื�อการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
พ.ศ. 2552 เพื�อพัฒนาไปสู่ มาตรฐานห้องสมุดโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
พุทธศักราช 2556 โดยนําข้อมูลจากการติดตามประเมินผลการใช้และนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที�สอง (พ.ศ. 2552-2561) นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสถานศึกษษให้เป็ นห้องสมุด 3 ดี (หนังสื อและสื� อ
การเรี ยนรู ้ดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์และกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านอี) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที� 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแนวคิดเกี�ยวกับการเรี ยนรู ้ในคริ สต์ศตวรรษ
ที� 21 มาใช้ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรี ยนให้มีความเหมาะสม ชัดเจนยิง� ขึ�น และด้กาํ หนดวิสยั ทัศน์
หลักการ และเป้ าหมายของห้องสมุดโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานเพื�อช่วย
กําหนดทิศทางและเป้ าหมายการพัฒนาและปรับปรุ งมาตรฐาน ตัวบ่งชี� เกณฑ์การประเมิน แนวทางการ
ให้คะแนนและข้อมูลเชิงประจักษ์ให้ชดั เจนต่อการนําไปปฏิบตั ิ
มาตรฐานห้องสมุดโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช
2556 ประกอบด้วย 5 หมวด คือ หมวดที� 1 มาตรฐานด้านผูบ้ ริ หาร หมวดที� 2 มาตรฐานด้านครู
ซึ� งแบ่ งเป็ นครู หรื อบุคลากรทําหน้าที� บรรณารั กษ์ และครู ผูส้ อนหมวดที� 3 มาตรฐานด้านนักเรี ยน
หมวดที� 4 มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ หมวดที� 5 ด้านอาคารสถานที� และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
การปรับปรุ งมาตรฐานในส่ วนที�สาํ คัญ ได้แก่ 1) มาตรฐานด้านผูบ้ ริ หารมีการเพิ�มเติมตัวบ่งชี�
การจัดหางบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเพื�อสนับสนุนการ
ดําเนินงานและการพัฒนาห้องสมุด 2) มาตรฐานด้านครู หรื อบุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์ มีการเพิ�มเติม
ตัวบ่ งชี� ในการแนะนําการใช้ห้องสมุด การสอนวิชาการใช้ห้องสมุด การรั บรู ้ การเข้าถึ ง และใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศ การจัดเก็บสถิติการใช้บริ การ และมีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ ในส่ วนของผูส้ อน มีการตัดตัวบ่งชี�ดา้ นการเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนาเกี�ยวกับด้าน
ห้องสมุ ดและการส่ งเสริ ม การอ่ านออก เพื� อ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง ในการพัฒ นา
3) มาตรฐานด้านนักเรี ยน ได้ปรับปรุ งตัวบ่งชี�ดา้ นปริ มาณการอ่านเหมาะสมกับระดับชั�นให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์การอ่ านหนังสื อขั�นตํ�าที�สาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานกําหนด 4) มาตรฐาน
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพิ�มตัวบ่งชี�ดา้ นการจัดการทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื�อให้สอดคล้องกับการพัฒนาในปั จจุบนั และอนาคต 5) ในส่ วนของด้านอาคารสถานที� และวัสดุ
ครุ ภณ
ั ฑ์ ได้นาํ ตัวบ่งชี�ที�เคยอยู่ในมาตรฐนอื�น ๆ แยกออกมาเป็ นหนึ� งหมวดเพื�ให้มีความชัดเจน ใน
ส่ วนของตัวบ่งชี�อื�น ๆ มีการปรับเปลี�ยนสํานวนภาษาบ้างเล็กน้อยเพื�อให้สละสลวยขึ�น รวมทั�งเกณฑ์
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การประเมิน และแนวทางการให้คะแนนของบางตัวบ่งชี�เพื�อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งและ
ปฏิบตั ิได้มากยิ�งขึ�น
มาตรฐานห้องสมุ ด ที� สมาคมห้องสมุดฯ ดําเนิ นการจัดทําขึ�ทุกฉบับผ่านการยกร่ าง และ
พิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ โดยศึกษาจากเอกสารอ้างอิงทั�งของไทยและสากล และนํามาพัฒนา
ปรับแก้ให้เหมาะสมกับสภาพของห้องสมุดในประเทศไทย ทั�งบางมาตรฐานใช้เวลาพิจารณาดําเนินการ
นานถึง 4 ปี นับตั�งแต่การพิจารณายกร่ างจนถึงขั�นประกาศใช้
สําหรับมาตรฐานห้องสมุดที�สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประกาศใช้ ประกอบด้วย
• มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549
• มาตรฐานห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2550
• มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553
จากความต้องการของบรรณารักษ์หอ้ งสมุดทุกประเภทมีความต้องการให้สมาคมห้องสมุด
แห่ งประเทศไทยฯ พัฒนามาตรฐานห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ที�ทางสมาคมได้ประกาศใช้ไปแล้วเวียน
ไปตามสถาบันอุดมศึกษา กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ ที�มีส่วนเกี�ยวข้องบังคับบัญชา
หน่วยงานห้องสมุดให้ได้ทราบถึงมาตรฐานห้องสมุด
นอกจากนี�บรรณารักษ์หอ้ งสมุดทุกประเภท จําเป็ นต้องศึกษามาตรฐานและตัวชี�วดั ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรื อ ส.ม.ศ. ที�เกี�ยวข้องกับห้องสมุด
และการอ่านเพื�อพัฒนายกระดับห้องสมุดของตนเองให้ได้มาตรฐานดังกล่าว
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จรรยาบรรณวิชาชีพ
นางวีระวรรณ วรรณโท
แนวคิดทัว� ไปของจรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็ นเสมือนเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนึ�งเพือ� ประกันคุณภาพของการบริ หารการจัดการ
งานเทคนิค และบริ การของห้องสมุด จรรยาบรรณเป็ นข้อกําหนดพฤติกรรมในด้านคุณธรรมของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเพื�อสังคม เช่น แพทย์ ทนายความ แม้กระทัง� การทหาร ในประเทศไทยแต่เดิมในการศึกษาวิชา
แพทย์ นักศึกษาต้องเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตามจรรยาแพทย์ ในการศึกษาวิชาทหารมีการเรี ยนและปฏิบตั ิตาม
จรรยานักเรี ยนนายร้อย เอกสาร คู่มือการจัดตั�งสมาคมห้องสมุดสถาบันสารนิเทศ และจดหมายเหตุของ
องค์การการศึกษาฯ สหประชาชาติ ได้กล่าวว่าการปฏิบตั ิงานในห้องสมุดมิใช่ เพื�อประโยชน์ส่วนตัว
หากเป็ นการกระทําเพื�อประชาชนผูใ้ ช้หอ้ งสมุด สัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ช้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความสําคัญยิ�ง
การกําหนดให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพจึงเกิดขึ�น โดยสมาคมวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ความหมายของจรรยาบรรณบรรณารักษ์
จรรยาบรรณบรรณารักษ์ (Code of Ethics) คือ ประมวลความประพฤติที�สมาคมห้องสมุดฯ ได้
กําหนดขึ�นเพื�อรักษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณ ชื�อเสี ยง และฐานะของบรรณารักษ์ เป็ นผลให้ผปู ้ ระพฤติ
เป็ นที�เลื�อมใสศรัทธาและยกย่องแก่บุคคลทัว� ไป
ความสํ าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็ นเครื� องกําหนดพฤติกรรมของบุคคล อาชีพ เพื�อการสร้างสัมพันธภาพอันดี
กับผูใ้ ช้บริ การ การเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที�นาํ ไปสู่ ความมีศกั ดิ�ศรี
และชื�อเสี ยง การตั�งมัน� ในคุณธรรม โดยเฉพาะการเอื�ออารี ต่อผูอ้ �ืน ตั�งมัน� ในหลักประชาธิ ปไตยเคารพ
สิ ทธิมนุษยชนในการเรี ยนรู ้ รับสารและสื� อสาร ไม่มีอคติ ไม่เห็นแก่ เชื�อชาติ ศาสนา สภาพเศรษฐกิจ
การศึกษาและสาเหตุอื�น ๆ ที�อาจนํามาอ้างเพื�อเลือกปฏิบตั ิ นอกจากนี� จรรยาบรรณวิชาชีพยังแสดงให้
สังคมและวงการรัฐบาลทราบ และเข้าใจปรัชญาวิชาชีพชัดเจนยิง� ขึ�น
จรรยาบรรณารักษ์ มีความสําคัญกับบรรณารักษ์เช่นเดียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพอื�น ๆ สรุ ปได้ดงั นี�
1. ควบคุมมาตรฐานการทํางานของบรรณารักษ์ให้เป็ นคนดี มีความคิด มีจิตสํานึ กและ
วิจารณญาณ ควบคุมตนเอง และผูร้ ่ วมงาน
2. ควบคุมความประพฤติให้อยูใ่ นสภาพอันควร เป็ นที�ยกย่องในสังคมโดยอาศัยศุลธรรม
3. ควบคุมจรรยาบรรณของบรรณารักษ์ให้สงั คมวิชาชีพ มีความสงบสุขเจริ ญรุ่ งเรื อง
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กระบวนการกําหนดแนวทางในจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณเป็ นข้อประมวลความคิดเห็นและพฤติกรรม ภายในกรอบของวัฒนธรรม ขนบประเพณี
ของสังคม ซึ� งจะประกอบด้วยวัฒนธรรมของกลุ่มภายในสังคมอีกด้วย จึงมิใช่เรื� องที�คนใดคนหนึ� งจะ
กําหนดขึ�นเองตามลําพัง ในการปฏิบตั ิจะต้องมีคณะกรรมการเฉพาะกิจหรื ออนุกรรมการเฉพาะกิจหลาย ๆ คณะ
พิจารณาจรรยาบรรณในแต่ละแง่มุม อาจต้องมีผทู ้ รงคุณวุฒิเป็ นที�ปรึ กษา ต้องพิจารณาความเป็ นไปได้
ในการปฏิ บตั ิ การคาดคะเนผลที�จะเกิ ดจากการปฏิ บตั ิ ตอ้ งได้รับควมเห็ นชอบจากสมาชิ กผูซ้ � ึ งจะ
นําข้อกําหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพไปปฏิบตั ิ นอกจากนี�เพื�อความศักดิ�สิทธิ� การเปลี�ยนแปลงจรรยาบรรณ
ควรต้องหลีกเลี�ยง จึงต้องให้เที�ยงธรรมถูกต้องตามหลักศีลธรรม มนุษยธรรมมากที�สุดตามที�ปฏิบตั ิกนั มา
คณะกรรมการบริ หารสมาคมเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกําหนดให้มีจรรยาบรรวิชาชีพ เมื�อกําหนดแล้วต้อง
มีวิธีการรับรองและนําไปสู่ ภาคปฏิบตั ิ
บทบาทของสมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ
สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ มีบทบาทอย่างสู งในการส่ งเสริ มวิชาชี พของบุคลากรที�
ปฎิบตั ิงานในห้องสมุดทุกประเภททั�งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ�ง บทบาทในการพัฒนา
สถานภาพของบรรณารักษ์จนเป็ นที�ยอมรับในสังคมเพื�อรักษาไว้ซ� ึงศักดิ�ศรี และส่ งเสริ มชื�อเสี ยง เกียรติคุณ
เกียรติฐานะของบรรณารักษ์และผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องสมุด อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาสร้างความมัน� คง
ให้แก่สถาบันของห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ จึงได้กาํ หนด “จรรยาบรรณบรรณารักษ์”
เพื�อให้บรรณารักษ์และผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องสมุดยึดถือปฏิบตั ิ
ความเป็ นมาของจรรยาบรรณบรรณารักษ์
ทศวรรษที� 1 ยังไม่ มีการจัดทําจรรยาบรรณ (พ.ศ. 2497-2506)
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯได้ก่อตั�งขึ�นเมื�อ พ.ศ. 2497 เป็ นสมาคมวิชาชีพดําเนินกิจการ
เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกและวิชาชีพอย่างสู งสุ ดมาเป็ นเวลานาน มีสมาชิกเป็ นจํานวนมาก แต่ยงั ไม่มี
จรรยาบรรณใช้เพื�อควบคุมความประพฤติของบรรณารักษ์ และผูป้ ระกอบอาชีพในห้องสมุดของประเทศ
อื�น ๆ
ทศวรรษที� 2 แนวคิดจรรยาบรรณ บรรณารักษ์ (พ.ศ. 2507-2516)
จากมติที�ประชุมบรรณารักษ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Congress of Southeast Asian
Librarians) ครั�งที� 2 วันที� 10-14 สิ งหาคม พ.ศ. 2516 ณ กรุ งมนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้มีขอ้ เสนอแนะ
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แก่ประเทศสมาชิกเกี�ยวกับจรรยาบรรณบรรณารักษ์ เพื�อประโยชน์ต่อการพัฒนาบรรณารักษ์และห้องสมุด
โดยที�ประชุ มได้เสนอแนะให้มีจรรยาบรรณที�เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละประเทศ ซึ� งร่ างโดย
เจ้าหน้าที� ระดับชาติ และมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
จากเหตุผลดังกล่าว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯในฐานะสมาคมวิชาชีพและเป็ นสมาชิก
ของสหพันธ์บรรณารักษ์แห่ งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เห็นควรกําหนดให้มีจรรยาบรรณบรรณารักษ์
ขึ�นใช้เพื�อรักษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณ ชื�อเสี ยงและฐานะของสมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯให้
ทัดเทียมสมาคมห้องสมุดในประเทศอื�น ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทศวรรษที� 3 ประกาศใช้ จรรยาบรรณ บรรณารักษ์ (พ.ศ. 2517-2526)
พ.ศ. 2520 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ใช้หวั ข้อการประชุมสามัญประจําปี พ.ศ.
2520 และประชุมวิชาการ เรื� อง “ระบบสารนิเทศแห่งชาติจะช่วยพัฒนาศูนย์สารนิเทศ หอจดหมายเหตุ
และห้องสมุดทุกประเภทได้อย่างไร” โดยมีหวั ข้อ เกี�ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ คือ เรื� อง “กําลังคน:
การศึกษาและฝึ กอบรม สถานภาพและจรรยาบรรณบรรณารักษ์” ซึ�งนับว่าเป็ นปัจจัยสําคัญในการสร้าง
และดําเนินการระบบสารนิเทศแห่งชาติ จากการประชุมครั�งนั�นสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯได้
มอบหมายให้ผรู ้ ับผิดชอบศึกษาค้นคว้าและจัดทําเอกสารเสนอที�ประชุมใหญ่ คือ นางวิภา โกยสุ ขโข
(กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหิ ดลในขณะนั�น ต่อมาคือ ผูอ้ าํ นวยการ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิ ดล)
ได้จดั ให้มีการประชุมกลุ่มย่อย เพือ� เปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ที�ประชุม
มีมติใให้มีจรรยาบรรณบรรณารักษ์ และให้ดาํ เนิ นการประกาศใช้อย่างเป็ นทางการ โดยให้สมาคม
ห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ ตั�งคณะกรรมการยกร่ างจรรยาบรรณ ดังนี�
1. ให้ผแู ้ ทนจากห้องสมุดประเภทต่าง ๆ เป็ นคณะกรรมการยกร่ างร่ วมกับกรรมการของ
สมาคม รวมจํานวน 16 คน มีคุณรัญจวน อินทรกําแหง เป็ นประธาน นางวิภา โดยสุ ขโข เป็ น
กรรมการและเลขานุการ เมื�อยกร่ างแล้วนําเสนอคณะกรรมการบริ หาร สมาคมห้องสมุดฯ พิจารณา
เพื�อมีมติรับรองจรรยาบรรณเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการบริ หารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ในการประชุมครั�งที� 2/2521 เมื�อวันที� 12 กุมภาพันธ์ 2521
2. ให้กาํ หนดพิธีประกาศใช้อย่างเป็ นทางการ โดยในวันอาทิตย์ที� 30 เมษายน 2521 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุ มกรมประชาสัมพันธ์ ศาสตราจารย์ดร.เกษม สุ วรรณกูล (รัฐมนตรี ว่าการ
ทบวง มหาวิทยาลัยในขณะนั�น) เป็ นประธานในพิธี และมีนางสาวอุทยั ทุติยะโพธิ (นายกสมาคม
ห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ ในขณะนั�น) เป็ นผูก้ ล่าวรายงาน มีสกั ขีพยานร่ วม 300 คน และบุคคลสําคัญ
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ลงนามในสมุดจรรยาบรรณด้วย หลังจากนั�นทุกปี ในการประชุมสามัญปะจําปี หลังพิธีเปิ ดจะมีการกล่าว
คําปฏิญาณตนของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมฯ ว่าจะยึดมัน� ในการปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ
3. ได้มีการแก้ชื�อจรรยาบรรณ คําว่า จรรยาบรรณบรรณารักษ์ เดิมใช้ จรรยาบรรณารักษ์
ตามมติที�ประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2521 จนกระทัง� ปี พ.ศ. 2527 ได้มีการจัดทําหนังสื อ 30 ปี
สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ ที�ปรึ กษาในการจัดทําหนังสื อ คือ ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิง
แม้นมาส ชวลิต และคุณนิลวรรณ ปิ� นทอง มีมติให้ใช้ จรรยาบรรณบรรณารักษ์ แทน จรรยาบรรณารักษ์
และได้มีการใช้มาจนปั จจุบนั
ข้ อความในจรรยาบรรณ
อารัมภบท
ห้องสมุดเป็ นสถาบันที�มีเกียรติและเป็ นบริ การความรู ้ที�เป็ นคุณแก่สงั คม ดังนั�นเพื�อประโยชน์
ต่อการพัฒนาห้องสมุด เพื�อสร้างความมัน� คงแก่สถาบันห้องสมุด และเพื�อให้สถาบันห้องสมุดเป็ นที�
เชื� อถือของประชาชน สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ เห็นสมควรกําหนดจรรยาบรรณสําหรับ
บรรณารักษ์ และผูป้ ฏิบตั ิงานในห้องสมุด
เนือ� หาหลัก
เนื�อหาของจรรยาบรรณบรรณารักษ์ กําหนดขึ�นเพื�อเป็ นแนวปฏิบตั ิไปสู่ อุดมคติในวิชาชีพ
บรรณารักษ์ ในการกําหนดใจความ หรื อประมวลความประพฤติในจรรยาบรรณนั�น จะต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณบรรณารักษ์ ซึ�งกําหนดเป็ น 5 หมวดใหญ่ ดังนี�
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หมวดที�
1 จรรยาบรรณต่ อผู้ใช้

2 จรรยาบรรณต่ อวิชาชีพ

3 จรรยาบรรณต่ อผู้ร่วมงาน

4 จรรยาบรรณต่ อสถาบัน

5 จรรยาบรรณต่ อสั งคม

วัตถุประสงค์ ของจรรยาบรรณบรรณารักษ์
เนือ� หาหลัก
ของสมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ
มีประเด็นสําคัญคือ ให้คาํ นึงถึง
เพื�อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ช้และ
ความสะดวกสบายของผูใ้ ช้ก่อน
ห้องสมุดให้ดาํ รงอยูต่ ลอดไป
สิ� งอื�น และต้องยึดหลักการให้บริ การ
โดยเสมอภาค
เน้นเรื� องการศึกษาหาความรู ้
เพื�อให้บรรณารักษ์มีความรับผิดชอบ
ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ และไม่
ในการใช้วิชาชีพ ปฏิบตั ิงานในหน้าที�
ประพฤติตนเสื� อมเสี ย ไม่ใช้
เพื�อส่ งเสริ มความก้าวหน้าในวิชาชีพนั�น
ตําแหน่งหน้าที�เพื�อประโยชน์ส่วนตัว
ตลอดจนเพื�อสนับสนุนผูร้ ่ วมวิชาชีพ
ให้ปฏิบตั ิหน้าที�อนั เป็ นประโยชน์ต่อ
ส่ วนรวม
มีมนุษยสัมพันธ์ที�ดี เป็ นกัลยาณมิตร
เพื�อให้บรรณารักษ์และผูร้ ่ วมงาน
เคารพข้อตกลงของที�ประชุม
ร่ วมกันทํางานบนรากฐานของความรู ้
ความสามารถ และความประพฤติ
โดยการยอมรับนับถือความคิดเห็น
ของกันและกัน
รักษาผลประโยชน์และชื�อเสี ยงของ
เพื�อรักษาประโยชน์และปฏิบตั ิตาม
นโยบายของสถาบัน และห้องสมุดนั�น ๆ สถาบัน ร่ วมมือและปฏิบตั ิงานตาม
นโยบาย ไม่ใช้ชื�อเสี ยงของสถาบัน
อย่างซื�อสัตย์ ในอันที�จะดํารงไว้ซ� ึง
ชื�อเสี ยงและความก้าวหน้า
มีความเป็ นผูน้ าํ อย่างเข้มแข็ง อุทิศตน
เพื�อใช้ความรู ้และความสามารถให้เกิด
เพื�อประโยชน์ของสังคม พร้อมที�จะ
ประโยชน์ต่อบุคคลอื�น ๆ ทั�งภายในและ
ภายนอกสถาบัน โดยไม่มีผลเสี ยหายต่อ ผดุงไว้ซ� ึงเสถียรภาพ และความมัน� คง
ของสังคม
ภาระหน้าที�ที�ปฏิบตั ิอยู่

ทศวรรษที� 4 พัฒนาจรรยาบรรณให้ สอดคล้องกับสั งคม (พ.ศ. 2527-2536)
มีการแก้ไขข้อความในความนํา และใจความในหมวดของจรรยาบรรณบางส่ วนของฉบับแรก
พ.ศ. 2521 และรับรองโดยที�ประชุมสามัญประจําปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2529
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ทศวรรษที� 5 พัฒนาจรรยาบรรณอยางต่ อเนื�อง (พ.ศ. 2537-2546)
มีการแก้ไขข้อความในจรรยาบรรณบรรณารักษ์ฉบับ พ.ศ. 2529 และรับรองโดยที�ประชุม
สามัญประจําปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2539
ทศวรรษที� 6 จรรยาบรรณ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2577-2556)
มีการแก้ไขข้อความในจรรยาบรรณบรรณารักษ์ฉบับ พ.ศ. 2539 และรับรองโดยที�ประชุม
สามัญประจําปี สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2550
มีการแก้ไขข้อความในจรรยาบรรณบรรณารักษ์ฉบับ พ.ศ. 2550 และรับรองโดยที�ประชุม
สามัญประจําปี สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2553
จรรยาบรรณบรรณารักษ์ฉบับแก้ไขปรับปรุ ง พ.ศ. 2553 เป็ นฉบับที�ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
การปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ คือ หลักศีลธรรมและหลักประชาธิปไตย จรรยาบรรณวิชาชีพใด ๆ โดยมากเป็ น
นโยบาย แนวคิดเพื�อสร้างความตระหนักในอุดมการณ์วา่ เป็ นบริ การต่อสังคม แนวปฏิบตั ิท� งั 5 หมวด
มีความมุ่งหมายอย่างเดี ยวกัน คือ สร้างจิตสํานึ กต่อผูอ้ ื�น เน้นการปฏิบตั ิทางจริ ยธรรม โดยยึดหลัก
คุณธรรม สิ� งเหล่านี�ตอ้ งมีการฝึ กสอนสัง� สมมาตั�งแต่เยาว์วยั โดยครอบครัว โรงเรี ยน สถาบันอุดมศึกษา
ตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาว่าด้วย ศีล สัปปุริสธรรม กัลยาณมิตตา พรหมวิหาร การปฏิบตั ิ
ระหว่างกันในกลุ่มคนและบุคคลทั�ง 6 กลุ่ม (ศีล 6) การระมัดระวังไม่ให้ตกอยูใ่ นอคติท� งั 4 ในการปฏิบตั ิ
ต่อผูอ้ ื�น หลักประชาธิปไตยในการเคารพสิ ทธิ�ของผูอ้ ื�น สิ ทธิมนุษยชนในการรับรู ้ และในการสื� อเรื� องราว
ข่าวสาร ทั�งนี�นบั เป็ นมาตรฐานของการปฏิบตั ิประการหนึ�ง
ไม่ มีบทลงโทษผู้ไม่ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
โดยทัว� ไป จรรยาบรรณวิชาชีพไม่มีบทลงโทษ เช่นเดียวกับการประพฤติผดิ กฎหมาย เพราะ
จรรยาบรรณไม่ใช่กฎหมาย เป็ นข้อตกลงร่ วมกันว่า นี�คือ อุดมการณ์ และปรัชญาของวิชาชีพที�นาํ ไปสู่
บริ การที�ดี และการยอมรับนับถือยกย่องของสังคม แต่ละคนในวิชาชี พพึงพิจารณาตนเอง โดยหลัก
จรรยาบรรณ ผลปรากฎคือ บริ การที�มีประสิ ทธิภาพและการยอมรับนับถือ หรื อตรงกันข้าม ถ้าไม่ปฏิบตั ิ
ตาม อย่างไรก็ดีบางวิชาชีพมีบทลงโทษ เช่น ให้เลิกประกอบการ มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับบางข้อ
ซึ� งควบคุมการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอยู่แล้ว เช่น กฎหมายอาญา ในกรณี ทุจริ ตระเบียบวินยั ในการ
ละเลยหน้าที� มีการสอนในภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ในบางแห่ ง แต่ยงั ไม่มีการศึกษาสภาพการนําไป
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ปฏิบตั ิจริ ง และยังไม่มีหลักเกณฑ์วดั ผล สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯสมควรพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปในด้านนี�
การนําจรรยาบรรณบรรณารักษ์ ไปใช้ กบั จริยธรรมนักสารนิเทศ
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับวิชาชี พสารนิ เทศศาสตร์ ดังนั�นจึงอาจ
ใช้จรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษ์สาํ หรับนักสารนิเทศได้
ประโยชน์ ของจรรยาบรรณบรรณารักษ์
จรรยาบรรณบรรณารักษ์ไม่ใช่กฎหมายที�ใช้บงั คับบรรณารักษ์ แต่เป็ นจรรยาบรรณวิชาชีพที�
เกิดจากความต้องการของผูท้ ี�อยูใ่ นวงการบรรณารักษ์ร่วมกันสร้างจรรยาบรรณเพื�อควบคุมกันเอง ไม่ใช่
ข้อบังคับจากภายนอก แต่เป็ นอุดมคติที�สูงกว่าข้อบังคับของกฎหมาย เพราะกฏหมายเป็ นเพียงฃ้อบังคับ
ขั�นตํ�าที�ทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณบรรณารักษ์มีประโยชน์ท� งั ผูป้ ระกอบอาชีพบรรณารักษ์เอง และต่อผูร้ ับบริ การ
และต่อสังคมเป็ นส่ วนรวม
ประโยชน์ ต่อผู้ประกอบอาชีพบรรณารักษ์
ผูย้ ึดถือจรรยาบรรณบรรณารักษ์จะเป็ นประโยชน์แก่ ผปู ้ ฏิบตั ิเอง คือ สร้างความภาคภูมิใจ
ในตัวเอง และวิชาชีพบรรณารักษ์ มีอาชีพการงาน มีผลตอบแทนเพื�อเลี�ยงตนเองและครอบครัวได้
อย่างดี ย่อมต้องการให้คนในวงการและสังคมยอมรับ ไม่เพียงแต่มีวิชาความรู ้เท่านั�น แต่ยงั มีอุดมคติ
และหลักการแห่ งวิชาชีพซึ�งก็คือเป็ นผูม้ ีจรรยาบรรณนัน� เอง
ประโยชน์ ต่อผู้ใช้ บริการวิชาชีพ
ผูม้ ารับบริ การจะมอบความไว้วางใจและเกิดความศรัทธา ต่อบรรณารักษ์ผใู ้ ห้บริ การอย่างสูง
ประโยชน์ ต่อสั งคม
นอกจากจรรยาบรรณบรรณารักษ์จะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพและผูร้ ับบริ การแล้ว
การมีจรรยาบรรณยังเป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวมอีกด้วย กล่าวคือ สังคมให้ความไว้วางใจต่อ
สถาบันห้องสมุดที�ผนู ้ � นั รับผิดชอบ และเกิดภาพลักษณ์ที�ดีโยส่ วนรวมด้วย สถาบันห้องสมุด ก็จะเป็ น
สถาบันที�มีประโยชน์ เป็ นที�พ� ึงแก่สงั คมได้
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สถานภาพของบรรณารักษ์
การต่อสู เ้ พื�อสถานภาพบรรณารักษ์ของสมาคมห้องสมุด มีหลายวิธี คือ
1. ให้การอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์เพื�อให้มีความรู ้ความเข้าใจ มีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ที�จะส่ งผลให้เกิดความตระหนักในคุณค่า และการยอมรับห้องสมุดว่าเป็ นสถาบันทางวิชาการ มิใช่งาน
ธุรการ
2. เสนอให้มีการสอนวิชาวิชาห้องสมุด ในหลักสูตรวิทยาลัยครู เพื�อผูท้ ี�เป็ นครู สามรถปฏิบตั ิ
งานในห้องสมุดได้ดว้ ย
3. จัดสัมมนาทางวิชาการ ผลิตตําราทางบรรณารักษศาตร์
4. จัดทํามาตรฐานห้องสมุด และจัดประกวดห้องสมุดดีเด่น
5. ประสานงานกับหน่วยราชการและผูเ้ กี�ยวข้อง เพื�อให้เกิดความตระหนักในคุณค่า และเพื�อ
ให้การสนับสนุนสถานภาพของห้องสมุดและบรรณารักษ์ตามที�ควรจะเป็ น
6. ประกาศใช้จรรยาบรรณบรรณรักษ์
7. โครงการวิจยั เพื�อพัฒนาวิชาชีพ ทําให้ทราบปัญหาและความต้องการของสมาชิกของสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ และคณะกรรมการบริ หารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ แต่ละวาระ
ได้นาํ ปั ญหามาแก้ไขปรับปรุ งและพัฒนาเพือ� สนองความต้องการของสมาชิกตามลําดับ
การพัฒนาสถานภาพบรรณารักษ์ ห้องสมุดในสังคม
ความพยายามของห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในการยกสถานภาพของห้องสมุดและบรรณารักษ์
ดําเนินการตั�งแต่ พ.ศ. 2517 โดยในแต่ละปี ได้จดั กิจกรรมเพื�อพัฒนางานอย่างต่อเนื�อง
พ.ศ. 2536 สมาคมห้องสมุ ดแห่ งประเทศไทยฯ ได้จดั ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี เรื� อง
“สภาพและสถานภาพของห้องสมุดในประเทศไทย : ปั จจุบนั และอนาคต” โดยเชิญผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
หน่วยราชการบังคับบัญชาห้องสมุดทุกประเภท กล่าวถึงนโยบายและแนวทางพัฒนาห้องสมุดในสังกัด
ทุกคนเห็นความสําคัญของห้องสมุด การยกสถานภาพตามที�ควรจะเป็ นในระดับมาตรฐานสากล จะเห็น
ได้จากหอสมุดแห่งชาติ ได้รับความสําเร็ จในการปรับปรุ งโครงสร้างองค์กร คือได้รับการยกฐานะจาก
“กอง” เป็ น “สํานัก” มีผอู ้ าํ นวยการระดับ 9
พ.ศ. 2538 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ได้แต่งตั�งคณะผูท้ รงคุ ณวุฒิ สาขา
การศึกษา ศิลปะศาสตร์ และสังคมศาสตร์อื�น ๆ เพื�อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีประเมินบุคคล
เพื�อแต่งตั�งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาชีพโดยเฉพาะ ซึ�งมีสายงานสารบรรณอยูด่ ว้ ย ได้กาํ หนดหน้าที�
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ความรับผิดชอบของสายงานว่ามี 4 ลักษณะ ในลักษณะที� 4 คือ งานให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา อยูใ่ นระดับ
9 ระดับ 10 และระดับ 11
วิชาชีพครู บรรณารักษ์ พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้ส่งผล
ให้เกิ ดการเปลี�ยนแปลงในวิชาชี พทางการศึกษา จากเดิ มเป็ นวิชาชี พที�ไม่จาํ กัดมาเป็ นวิชาชี พชั�นสู ง
ประเภทหนึ�ง เช่นเดียวกับแพทย์ วิศวกร สถาปนิก ทนายความ พยาบาล สัตวพทย์ ฯลฯ ส่ งผลให้
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยคุรุสภาดําเนินการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ผูบ้ ริ หารการศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื�น (ศึกษานิ เทศก์) ในสถานศึกษา
ปฐมวัย ขั�นพื�นฐาน และอุดมศึกษาที�ต�าํ กว่าปริ ญญาทั�งของรัฐและเอกชน รวมทั�งการบริ หารการศึกษา
นอกสถานศึกษาในระดับเขตพื�นที�การศึกษา ทั�งนี�คุรุสภาได้กาํ หนดมาตรฐานวิชาชีพออกเป็ นข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 โดยกําหนด 3 หมวด ได้แก่
หมวด 1 มาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ
หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
หมวด 3 จรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้มีผลบังคับใช้แล้ว วิชาชีพครู บรรณารักษ์กถ็ ูกกระทบด้วย
จึงเป็ นเรื� องที�ทุกฝ่ าย ต้องศึกษาทําความเข้าใจ และหาหนทางแก้ไชปัญหาโดยเร็ว
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดโรงเรี ยนมีสถานภาพเป็ นครู บรรณารักษ์ มีตาํ แหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3-4
อาจารย์ 2 ระดับ 5-7 สามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการเพื�อขอเลื�อนระดับมีวิทยะฐานะที�สูงขึ�น เป็ น
อาจารย์ 3 ระดับ 8-10 (ได้รับเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนตามลําดับ) เมื�อมีการเปลี�ยนสถานภาพ
จากตําแหน่ งเดิ มเป็ น ครู ผูช้ ่ วย ครู ชาํ นาญการ ครู ชาํ นาญการพิเศษ ครู เชี� ยวชาญ ครู เชี� ยวชาญพิเศษ
(ได้รับเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนตามลําดับ) หากมีเงินเดือนเต็มขั�นของแท่งเงินเดือนที�ได้รับจะ
ได้รับการปรับเงินเดือนให้ได้รับในแท่งของระดับที�สูงขึ�น แต่รับเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนใน
ระดับเดิม
พ.ศ. 2555 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ
เชิ ญประธานชมรมสังกัดสมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ ทุกชมรม และผูท้ รงคุณวุฒิที�เกี� ยวข้อง
จัดประชุมเพื�อรวบรวมปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี�ยวกับสถานภาพของบรรณารักษ์ให้สมาคมห้องสมุด
แห่ งประเทศไทยฯ เพื�อผลักดันต่ อไป โดยเฉพาะบรรณารั กษ์ห้องสมุดโรงเรี ยนที� มีปัญหาในเรื� อง
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การสอนวิชาห้องสมุ ด ไม่มีระบุไว้ในหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 255 1ทําให้
ผูบ้ ริ หารบางโรงเรี ยนไม่เปิ ดวิชาห้องสมุดให้บรรณารักษ์สอน บรรณารักษ์ตอ้ งสอนวิชาอื�น หรื อเปิ ดสอน
แต่ไปอยูใ่ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยบ้าง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีบา้ ง กลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนบ้าง ทําให้บรรณารักษ์ตอ้ งไปทํางานให้กลุ่มสาระที�ไปสังกัด ไม่สามารถทํางาน
ห้องสมุ ด ได้ บางโรงเรี ย นนําครู ที�ไม่ จ บบรรณารักษศาสตร์มาทํางานห้องสมุด ทําให้สภาพห้องสมุด
โรงเรี ยนอยูใ่ นขั�นวิกฤตค่อนข้างน่าเป็ นห่วง
สรุป
คณะกรรมการบริ หารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ต้องนําเรื� องสถานภาพของบรรณารักษ์
ห้องสมุดแต่ละประเภทมาทบทวนปั ญหาต่าง ๆ โดยจัดประชุมบรรณารักษ์และเชิญผูเ้ กี�ยวข้องมารับทราบ
ปั ญหาและให้ขอ้ เสนอแนะในการนําปั ญหาดังกล่าวมาดําเนิ นการเสนอต่อผูร้ ับผิดชอบเพื�อยกระดับ
สถานภาพของบรรณารักษ์ให้มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับเงินวิทยฐานะเช่นเดียวกับวิชาชีพอื�น ๆ
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ประกาศสมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี
เรื�องมาตรฐานห้ องสมุด พ.ศ. 2549
มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ.2549 จัดทําขึ�นเพือ� ให้สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาเพือ� พัฒนา
สังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่ งความรู ้และการเรี ยนรู ้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และ
ที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที�2) พ.ศ.2545 เพื�อการตอบสนองการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ความต้องการของบุคคลและสังคม เพื�อส่ งเสริ มคุณภาพและพัฒนาห้องสมุดให้เป็ นสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต มีเกณฑ์และแนวทางการบริ หารจัดการห้องสมุดสู่มาตราฐานสากล สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี จึงกําหนด
มาตรฐานห้องสมุดไว้ดงั นี�
ข้อ 1 ประกาศนี�เรี ยกว่า "ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เรื� อง มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ.2549
ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี� ถัดจากวันประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี�
ห้ องสมุด หมายถึง แหล่งการเรี ยนรู ้ท� งั ภาครัฐและเอกชน ที�จดั ตั�งเพื�อเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้
ให้บริ การทรัพยากรสารสนเทศ อาจมีชื�อเรี ยกว่า หอสมุด ห้องสมุด สํานักหอสมุด สถาบันวิทยบริ การ
ศูนย์บรรณสาร ศูนย์สารสนเทศ สํานักวิทยบริ การ หรื อชื�ออื�นใดที�มีภารกิิจในทํานองเดียวกัน
บุคลากร หมายถึง บุคคลที�ปฎิบตั ิงานในห้องสมุด มีหน้าที�แตกต่างกันตามภาระงาน มีจุดมุ่ง
หมายในการปฎิบตั ิงาน เพื�อจัดเก็บ รวบรวม ดําเนินงานด้านเทคนิคและบริ การสารสนเทศ บุคลากรที�
จําเป็ นประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารห้องสมุด ผูป้ ฎิบตั ิงานในระดับวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์ หรื อชื�ออื�นใดด้านห้องสมุด และผูอ้ ื�นใดที�มีพ�ืนฐานความรู ้ทางวิชาการด้านอื�นที�จาํ เป็ น
สําหรับการปฎิบตั ิงานในห้องสมุด
ผู้รับบริการ หมายถึง กลุ่มเป้ าหมายที�หอ้ งสมุดต้องให้บริ การ
ข้อ 4 กําหนดมาตราฐานห้องสมุด พ.ศ.2549 ดังต่อไปนี�
หมวด 1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
ห้องสมุดเป็ นพลังขับเคลื�อนสังคม ไปสู่ สงั คมแห่งความรู ้และการเรี ยนรู ้
พันธกิจ
1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็ นแหล่งความรู ้และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีศกั ยภาพ และสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพ
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3. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า และความต้องการของสังคม
4. พัฒนาบริ การสารสนเทศให้มีคุณภาพ และส่ งเสริ มทักษะการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของ
ผูร้ ับบริ การ
5. พัฒนาการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
เป้ าหมาย
1. เพื�อให้มีบริ การห้องสมุดอย่างทัว� ถึงและผูร้ ับบริ การพึงพอใจ
2. เพื�อให้มีบุคลากรที�มีศกั ยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพที�เหมาะสมตาม
อัตราส่ วนที�สอดคล้องกับลักษณะและปริ มาณงาน
3. เพื�อให้มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรู ปแบบ สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษา เพื�อ
สร้างสังคมแห่งความรู ้และการเรี ยนรู ้
4. เพื�อให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน การเรี ยนรู ้ และการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ตนและสังคม
5. เพื�อให้มีการจัดการทรัพยากรด้านอาคาร สถานที� และสิ� งอํานวยความสะดวกต่างๆแก่
ผูร้ ับบริ การ อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ยุทธศาสตร์
1. จัดกิจกรรม บรื การและส่ งเสริ มการอ่านอย่างเป็ นรู ปธรรมตามนโยบายของรัฐ
2. เสนอให้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการสร้าง สนับสนุนและพัฒนาห้องสมุด
3. กําหนดมาตราฐานห้องสมุดทั�งมาตราฐานกลาง มาตราฐานห้องสมุดแต่ละประเภทมาตราฐาน
งานเทคนิค และทางเทคโนโลยีที�เกี�ยวข้อง
4. พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของบุคลากรห้องสมุดอย่างต่ิอเนื�อง
5. พัฒนาเครื อข่ายและความร่ วมมือระหว่างห้องสมุด
6. ส่ งเสริ มให้มีการประกันคุณภาพห้องสมุด
7. สร้างและส่ งเสริ มกลไกการตลาด การสื� อสาร และการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุด
หมวด 2
การบริหาร
ห้องสมุดมีหน้าที�หลักในการบริ หารจัดการทรัพยากร และบริ การสารสนเทศตามนโยบาย
เป้ าหมายและโครงสร้างขององค์กร โดยมีคณะกรรมการกําหนดนโยบายในการพัฒนาและประเมิณผล
การดําเนินงาน มีผบู ้ ริ หารห้องสมุดและบุคลากรห้องสมุดทําหน้าที�ตามภาระงานห้องสมุด คณะกรรมการ
บริ หารห้องสมุดประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฎิบตั ิงาน และผูร้ ับบริ การห้องสมุดหรื อชุมชน เพื�อการมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารจัดการที�ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพให้เกิดประโยชน์แก่ผใู ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การ

76

77

หมวด 3
งบประมาณ
ห้องสมุดควรได้รับงบประมาณจากองค์กรเจ้าสังกัดอย่างพอเพียง และจัดหารายได้อื�นให้
สามารถดําเนินงานตามเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ งบประมาณของห้องสมุดควรแยกเป็ นอิสระจาก
งบประมาณส่ วนรวมของพระองค์ รายได้ที�ได้จากกิจกรรมและบริ การของห้องสมุดควรสงวนไว้เป็ น
ค่าใช้จ่าย เพื�อการพัฒนาห้องสมุดนอกเหนือจากงบประมาณที�ได้รับจากเจ้าสังกัด
หมวด 4
บุคลากร
ห้องสมุดควรมีบุคลากรที�มีวฒ
ุ ิ คุณสมบัติ และอัตรากําลังตามความจําเป็ น สอดคล้องกับนโยบาย
เป้ าหมายขององค์กร การพิจารณาจํานวนและคุณสมบัติของบุคลากร ต้องคํานึงถึงจํานวนผูร้ ับบริ การ
ทรัพยากร เทคโนโลยี และบริ การสารสนเทศของห้องสมุด การกําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ หน้าที�ความ
รับผิดชอบและจํานวนบุคลากร ให้เป็ นไปตามประกาศมาตราฐานของห้องสมุดแต่ละประเภท ควร
พิจารณาให้มีตาํ แหน่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสาร เพื�อพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด และกําหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื�อง ทันต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี
หมวด 5
ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดควรกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดหา เพื�อเพิ�มจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
อย่างมีระบบและต่อเนื�อง สอดคล้องกับนโยบายและเป้ าหมายขององค์กรภายใต้บริ บทของชุมชนและ
สังคม ห้องสมุดต้องจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรู ปแบบทั�งสื� อสิ� งพิมพ์ สื� อโสต
ทัศน์ และสื� อโสตอิเลกทรอนิกส์ ให้ครอบคลุมและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี และ
มีการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ เพื�อให้ผรู ้ ับบริ การสามารถสื บค้นและเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว
หมวด 6
อาคาร สถานทีแ� ละครุ ภัณฑ์
อาคาร สถานที�หอ้ งสมุดควรตั�งอยูบ่ ริ เวณศูนย์กลางชุมชน มีการออกแบบอย่างเหมาะสมตาม
มาตราฐานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม บุคลากรห้องสมุดมีส่วนร่ วมในการออกแบบ โดยคํานึงถึง
ความต้องการของผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การทุกกลุ่มเป้ าหมายและการขยายพื�นที�ในอนาคต ควรมีพ�นื ที�
ปฎิบตั ิการและพื�นที�บริ การด้านเทคโนโลยี ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ห้องนํ�าและอื�นๆตามความเหมาะสม
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ครุ ภณ
ั ฑ์หอ้ งสมุดควรได้มาตราฐานและเพียงพอสําหรับการปฎิบตั ิงานและการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศ มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื�น การระบายอากาศ แสงสว่าง เสี ยง ระบบป้ องกันสาธารณะ
ภัยอย่างเหมาะสมและได้มาตราฐาน เพื�อป้ องกันและบํารุ งรักษาทรัพยากรสารสนเทศมิให้เกิดชํารุ ด
เสี ยหายก่อนเวลาอันสมควร
หมวด 7
การบริการ
ห้องสมุดควรมีบริ การพื�นฐาน และบริ การอื�นๆ ตามความเหมาะสม ในรู ปแบบที�หลากหลาย มี
ระเบียบการให้บริ การเพื�อให้ผนู ้ รับบริ การทุกกลุ่มเป้ าหมายได้รับการบริ การอย่างเสมอภาค สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีที�ทนั สมัย มีการนํากล
ยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการจัดบริ การและกิจกรรมห้องสมุดเชิงรุ ก
หมวด 8
เครือข่ ายและความร่ วมมือระหว่ างห้ องสมุด
ห้องสมุดควรสร้างพันธมิตร และเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างห้องสมุดและการเรี ยนรุ ้อื�น เพื�อ
สนับสนุนแห่งความรู ้และการเรี ยนรู ้ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่ วมกัน
หมวด 9
การประเมิณคุณภาพห้ องสมุด
ห้องสมุดควรมีระบบประกันคุณภาพและตัวชี�วดั เพื�อใช้ในการประเมิณคุณภาพและพัฒนา
ศักยภาพในการบริ หารจัดการห้องสมุด

ประกาศ ณ วันที� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

(ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต)
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
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ประกาศ
สมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทย
ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรํตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื�อง มาตรฐานห้ องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553
ตามที� ได้มี ป ระกาศสมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทยในพระราชู ป ถัม ภ์ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื� อง มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2544 และสมาชิกของสมาคม
ห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ ซึ� งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานห้องสมุดเฉพาะประเภทต่าง ๆ ได้นาํ ไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานเพื�อยกระดับการดําเนิ นงานให้มีมาตรฐาน นั�น เนื� องจากปั จจุบนั ได้มีการมุ่งเน้นการ
พัฒนาองค์กรเพื�อเข้าสู่ ระบบมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริ หารชมรมห้องสมุดเฉพาะ จึงเห็นสมควร
ปรับปรุ งแก้ไขมาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2544 ให้สอดคล้องกับการพัฒนาดังกล่าว และให้เป็ นไป
ตามการเปลี�ยนแปลงของห้องสมุดยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสนองตามประกาศพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที� 10 รวมทั�งสอดคล้องกับประกาศสมาคมห้องสมุด
แห่ งประเทศไทยฯ เรื� องมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549 จึงได้จดั ทํามาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ. ศ. 2552
ฉบับนี� ข� ึน ซึ� งได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็ นชอบโดยคณะกรรมการมาตรฐานห้องสมุด และ
คณะกรรมการบริ หารสมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี แล้ว
ข้อ 1 ประกาศนี� เรี ยกว่า “ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เรื� อง มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก “ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เรื� อง มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2544” และให้ใช้ประกาศนี�
นับตั�งแต่วนั ถัดจากวันประกาศต่อไป
ข้อ 3 ในประกาศนี�
ห้องสมุดเฉพาะ หมายถึง ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์บรรณสาร หรื อเรี ยกชื�ออื�นที�ให้บริ การ
ทรัพยากรสารสนเทศในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ�ง ห้องสมุดเฉพาะแบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้
ดังต่อไปนี�
o ห้องสมุดในหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอิสระ คือ ห้องสมุดกระทรวง กรม กอง
o ห้องสมุดรัฐวิสาหกิจ และ ห้องสมุดเอกชน
o ห้องสมุดสมาคม ชมรมวิชาชีพ และห้องสมุดมูลนิธิ
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o ห้องสมุดธนาคารและสถาบันการเงิน
o ห้องสมุดสถาบันวิจยั
o ห้องสมุดคณะในมหาวิทยาลัย
o ห้องสมุดองค์กรระหว่างประเทศ และ สถาบันนานาชาติ
o ห้องสมุดเฉพาะอื�นๆ เช่น ห้องสมุดโรงเรี ยนคนตาบอด เป็ นต้น
ข้อ 4 กําหนดมาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ.2553 ดังนี�
หมวดที� 1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
ห้องสมุดเฉพาะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต เป็ นหน่วยส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ขององค์กร
และเป็ นพลังขับเคลื�อนการเรี ยนรู ้ขององค์กรและสังคม เพื�อพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชา
พันธกิจ
๑. เป็ นแหล่งพัฒนาความรู ้ และทักษะของบุคลากรเพื�อการปฏิบตั ิงานในองค์กร
๒. ประสานความร่ วมมือระหว่างบุคลากรในวิชาชีพ และแหล่งสารสนเทศ เพื�อการจัดการ
ความรู ้ร่วมกัน
๓. สร้างเครื อข่ายระหว่างองค์กรในวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
ห้องสมุดเฉพาะมีวตั ถุประสงค์เพื�อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เฉพาะด้าน/สาขาวิชา และเป็ นหน่วยงาน
ดําเนินการด้านเทคนิคและบริ การสารสนเทศในสาขาวิชาเฉพาะแก่องค์กรที�สงั กัด ชุมชน และสังคม
เป้ าหมาย
ห้องสมุดเฉพาะมีเป้ าหมายเป็ นแหล่งสะสมทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะด้าน/สาขาวิชา
ดําเนินการด้านเทคนิคและให้บริ การสารสนเทศสาขาวิชาเฉพาะแก่องค์กรต้นสังกัด ตลอดจน
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในสาขาวิชาเฉพาะนั�นแก่ชุมชนและสังคม
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หมวดที� 2
การบริหาร
ตอนที� 1 โครงสร้ างการบริหาร
เนื�องด้วยห้องสมุดเฉพาะมีความหลากหลาย ทั�งในเชิงปริ มาณของห้องสมุดและในสาขาวิชานั�น
จึงควรมีโครงสร้างการบริ หารดังนี�
2.1 ห้องสมุดเฉพาะมีหน้าที�โดยตรงในการให้บริ การทางวิชาการ เพื�อสนับสนุนส่ งเสริ ม
การบริ หาร การปฏิบตั ิงาน การศึกษา การวิจยั และ การพัฒนาให้แก่บุคลากร และ องค์กรต้นสังกัด
2.2 ห้องสมุดเฉพาะควรเป็ นหน่วยงานเอกเทศ มีสายการบังคับบัญชาขึ�นตรงกับผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งขององค์กร เพื�อสะดวกในการบริ หารงาน และ เป็ นศูนย์กลางที�ผปู ้ ฏิบตั ิงานในองค์กรสามารถ
ใช้บริ การได้
2.3 ห้องสมุดเฉพาะควรมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานทางวิชาการในองค์กรหรื อในสังกัดเดียวกัน
เช่น ห้องสมุดของกรมควรมีฐานะเป็ นกองหรื อสํานัก หรื อ เรี ยกชื�ออย่างอื�นที�เทียบเท่า ห้องสมุดกอง
ควรมีฐานะเป็ นกลุ่มงานหรื อหน่วยงานที�เทียบเท่า เป็ นต้น
2.4 องค์กรต้นสังกัดควรแต่งตั�งคณะกรรมการห้องสมุดทําหน้าที�กาํ หนดนโยบายและแผนการ
ดําเนิ นงานห้องสมุดรวมทั�งการพิจารณาติ ดต่อแหล่งทุนสนับสนุ นกิ จการห้องสมุด คณะกรรมการ
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ผูบ้ ริ หารและหัวหน้าหน่วยงานทางวิชาการในองค์กรร่ วมเป็ นกรรมการโดยมี
หัวหน้าห้องสมุดเป็ นกรรมการและเลขานุการ เพื�อทําหน้าที�ร่วมกําหนดนโยบายในการดําเนินงานห้องสมุด
ตอนที� 2
หน้ าทีค� วามรับผิดชอบ
ห้องสมุดเฉพาะมีหน้าที�จดั หา จัดเก็บ รวบรวม และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ที�หน่วยงาน
ต้นสังกัดเป็ นผูจ้ ดั ทํา สารสนเทศ ได้แก่ หนังสื อ วารสาร รายงานวิจยั รายงานการประชุมทางวิชาการ
เอกสาร สิ� งพิมพ์ วัสดุย่อส่ วน ต้นฉบับ ตัวเขียน โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั�งในสาขาวิชาเฉพาะและในสาขาวิชาที�เกี�ยวข้อง
ห้องสมุดเฉพาะจึงเป็ นแหล่งให้บริ การความรู ้ในสาขาวิชาเฉพาะที�ตอ้ งมีบรรณารักษ์ หรื อนักเอก
สารสนเทศ หรื อนักวิชาการที�มีความรู ้ในสาขาวิชาเฉพาะเพื�อให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตรงกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้ และห้องสมุดเฉพาะควรจัดทํารายงานสรุ ปภารกิจและกิจกรรมประจําปี เสนอต่อ
องค์กรต้นสังกัด และเผยแพร่ ต่อสมาชิกและผูใ้ ช้บริ การ
หมวดที� 3
งบประมาณ
ห้องสมุดเฉพาะควรได้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
สื� ออิเล็กทรอนิกส์ และงบประมาณดําเนินการอย่างเพียงพอเป็ นประจําทุกปี จากองค์กรต้นสังกัด และ
ห้องสมุดควรพยายามจัดหากองทุนสนับสนุนพัฒนาห้องสมุดจากแหล่งทุนอื�นตามความเหมาะสม
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หมวดที� 4
บุคลากร
ห้องสมุดเฉพาะควรมีบุคลากรวิชาชีพ และบุคลากรสายสนับสนุนการดําเนินงาน ได้แก่
4.1 ห้องสมุดเฉพาะควรมีตาํ แหน่งบรรณารักษ์วิชาชีพ อย่างน้อย 1 อัตรา และ/หรื อนักเอก
สารสนเทศ หรื อนักวิชาการ อย่างน้อย 1 อัตรา และตําแหน่งเจ้าหน้าที�หอ้ งสมุดหรื อเจ้าหน้าที�อื�น ๆ
ตามความจําเป็ น
4.2 บุคลากรห้องสมุดเฉพาะควรมีคุณวุฒิดงั นี�
4.2.1 บรรณารักษ์ตอ้ งมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่าในสาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
4.2.2 นักเอกสารสนเทศและนักวิชาการต้องมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า
ในสาขาวิชาเฉพาะ
4.2.3 เจ้าหน้าที�หอ้ งสมุดหรื อเจ้าหน้าที�อื�น ๆ ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรื อเทียบ
ได้ไม่ต�าํ กว่านี�ในสาขาวิชาที�เกี�ยวข้อง
4.3 บุคลากรห้องสมุดเฉพาะสมควรได้รับการสนับสนุนให้เพิ�มพูนความสามารถทางวิชาชีพ
โดยให้เข้าร่ วมการสัมมนาทางวิชาการ การฝึ กอบรม การศึกษาต่อ หรื อเป็ นสมาชิกสมาคมวิชาชีพทาง
บรรณารั กษศาสต ร์ ทั�งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื�อให้มีความรู ้ความสามารถทันต่อ
ความก้าวหน้าโดยเฉพาะทางวิชาการสารสนเทศ
4.4 บุคลากรห้องสมุดเฉพาะควรได้รับโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานและกิจกรรมทาง
วิชาการขององค์กรต้นสังกัดอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อเรี ยนรู ้ภารกิจของหน่วยงาน และนํามาประยุกต์ใช้กบั
การปฏิบตั ิงานในห้องสมุด
4.5 การเพิ�มอัตราบุคลากรควรพิจารณาให้เป็ นอัตราส่ วนที�เหมาะสมกับบริ การหรื อภารกิจพิเศษ
ที�เพิ�มขึ�นตามการมอบหมายขององค์กรต้นสังกัด
หมวดที� 5
ทรัพยากรสารสนเทศ
5.1 ห้องสมุดเฉพาะต้องจัดหา จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ รวบรวมและ/หรื อ
พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชาที�เป็ นประโยชน์และทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการให้เพียงพอกับ
ผูใ้ ช้บริ การ เพื�อการศึกษาค้นคว้าสาขาวิชาเฉพาะ และสาขาวิชาที�เกี�ยวข้องให้ครบถ้วน และตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน
ห้องสมุ ดเฉพาะควรมี เกณฑ์การเพิ�มทรั พ ยากรห้องสมุ ดให้เหมาะสม โดยควรมี ทรั พ ยากร
สารสนเทศในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที�เกี� ยวข้อง รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของทรั พยากร
สารสนเทศทั�งหมดที�มีอยู่ ในประเภทต่าง ๆ ดังนี�
- หนังสื อวิชาการและหนังสื ออ้างอิง รายงานการวิจยั และรายงานการประชุมทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที�เกี�ยวข้อง
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- วารสาร และ สิ� งพิมพ์ต่อเนื�องในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที�เกี�ยวข้อง
- ฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชา สื� อสารสนเทศอื�นๆ และสื� ออิเล็กทรอนิกส์
5.2 ห้องสมุดเฉพาะต้องจัดหาและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและสื� ออิเล็กทรอนิกส์ที�องค์กร
หรื อหน่วยงานต้นสังกัดจัดทําขึ�นให้ครบถ้วน
5.3 ห้องสมุดเฉพาะต้องบริ หารจัดการทรัพยากรสารสนเทศตามข้อ 5.1 และ 5.2 อย่างมีระบบ
และมีประสิ ทธิภาพทันต่อพัฒนาการทางวิชาชีพ
5.4 ห้องสมุดเฉพาะต้องใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานสากลในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ
การวิเคราะห์หมวดหมู่ การทํารายการบรรณานุกรม การทําดรรชนี สาระสังเขป และงานเทคนิคอื�น ๆ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบตั ิงาน
หมวดที� 6
อาคารสถานที� และครุ ภัณฑ์
6.1 ห้องสมุดเฉพาะ ควรเป็ นอาคารเอกเทศหรื อเป็ นส่ วนหนึ�งของอาคาร ตั�งอยูใ่ นพื�นที�ที�สะดวก
แก่การให้บริ การ และต้องคํานึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงของผูใ้ ช้บริ การที�เป็ นผูด้ อ้ ยโอกาส
6.2 ห้องสมุดเฉพาะ ควรมีเนื�อที�เพียงพอสําหรับการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การบริ การผูใ้ ช้
และการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ดังนี�
- พื�นที�จดั เก็บทรัพยากรสารสนเทศ ควรมีเพียงพอสําหรับจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศทั�งที�
เป็ นสิ� งพิมพ์ สื� ออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนวัสดุ ได้อย่างเป็ นระบบ
- พื�นที�สาํ หรับบริ การผูใ้ ช้ ควรมีเพียงพอสําหรับ การบริ การการอ่าน การบริ การสื� อ
อิเล็กทรอนิกส์และโสตทัศนวัสดุ การบริ การสื บค้นข้อมูล การบริ การยืม-คืน การบริ การถ่ายสําเนา
เอกสาร เป็ นต้น
- พื�นที�สาํ หรับการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ควรมีเพียงพอสําหรับ การจัดวางโต๊ะ-เก้าอี�
ทํางานของเจ้าหน้าที� การประชุม การซ่อมแซมบํารุ งรักษาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บสัมภาระ
เป็ นต้น
6.3 ห้องสมุดเฉพาะ ควรมีแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ ระบบเสี ยง ระบบควบคุมความชื�น
ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบป้ องกันสาธารณภัย ที�เหมาะสมและได้มาตรฐาน เพื�อความปลอดภัย
และสุ ขภาพอนามัยที�ดีของผูใ้ ช้บริ การและผูป้ ฏิบตั ิงาน รวมทั�งเพื�ออนุ รักษ์ทรัพยากรสารสนเทศให้
อยู่ในสภาพแวดล้อมที�ปลอดภัย
6.4 ห้องสมุดเฉพาะควรมีครุ ภณ
ั ฑ์ที�จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานและการบริ การอย่างเพียงพอ และ
จัดหาเพิ�มให้เหมาะสมกับจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ผูใ้ ช้บริ การ และบุคลากรที�เพิ�มขึ�น ครุ ภณ
ั ฑ์ที�
ใช้ควรมีลกั ษณะและขนาดมาตรฐานตามที�สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ กําหนดไว้
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หมวดที� 7
การบริการ
ห้องสมุ ดเฉพาะต้องมี บริ การสารสนเทศที� จาํ เป็ น ได้แก่ บริ การสื บค้นสารสนเทศด้วยสื� อ
อิเล็กทรอนิ กส์ บริ การข่าวสารทันสมัย บริ การเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล บริ การตอบคําถาม
และช่วยค้นคว้าทางวิชาการ บริ การรวบรวมบรรณานุ กรม บริ การแนะนําแหล่งสารสนเทศ บริ การยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ และ บริ การยืมคืนระหว่างห้องสมุด ส่ วนบริ การอื�น ๆ เช่น การเผยแพร่ สารสนเทศ
ให้พิจารณาจัดให้ตามความเหมาะสมทันความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
หมวดที� 8
เครือข่ ายและความร่ วมมือระหว่ างห้ องสมุด
ห้องสมุดเฉพาะควรให้ความร่ วมมือกันระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานอื�น ๆ ในด้านต่าง ๆ ที�จะ
ก่อประโยชน์ต่อหน่วยงานทั�งภายในและภายนอกสังกัด ในการผลิตสื� อสารสนเทศตลอดจนให้บริ การใน
ระบบเครื อข่ายเพื�อประโยชน์ในการแลกเปลี�ยนสารสนเทศ เพื�อให้คุม้ ค่าในเชิงเศรษฐกิจ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งห้อ งสมุ ด ควรครอบคลุ ม ทั�ง ด้า นการพัฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ
การดําเนิ นงานด้านเทคนิค และการบริ การสารสนเทศ เช่น การจัดหาและใช้ทรัพยากรสารสนเทศทั�งที�
เป็ นสิ� งพิมพ์และอิเล็กทรอนิ กส์ร่วมกัน การดําเนินงานด้านเทคนิคที�เป็ นไปตามระบบมาตรฐาน การจัดทํา
ดรรชนี วารสาร/ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร และบริ การยืมและบริ การสําเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
ทั�งนี� ความร่ วมมือระหว่างห้องสมุด เป็ นได้ท� งั เครื อข่ายระหว่างห้องสมุดเฉพาะในสาขา
วิชาเฉพาะเดียวกัน และกับห้องสมุดประเภทอื�น ตลอดจนความร่ วมมือในเครื อข่ายสารสนเทศ
ระดับประเทศและต่างประเทศ
หมวดที� 9
การประเมินคุณภาพห้ องสมุด
ห้องสมุดเฉพาะพึงประเมินผลงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั�ง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล
ที�เป็ นที�ยอมรับ หรื อเกณฑ์มาตรฐานที�กาํ หนดโดยแต่ละหน่วยงาน
ประกาศ ณ วันที� 30 มกราคม พ.ศ. 2553

(ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต)
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
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ประกาศ สมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี
เรื�อง มาตรฐานห้ องสมุดประชาชน พ.ศ. 2550
การจัดการศึกษาตลอดชีวติ และการสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมการเรี ยนรู ้ เป็ นหลักการสําคัญ
ในการจัดการศึกษาของชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ต่างมี
หลักการจัดการศึกษาเพื�อพัฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งความรู ้ ให้คนไทยทั�งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื�องตลอดชีวิต อันเป็ นเงื�อนไขสู่ ระบบเศรษฐกิจฐาน ความรู ้ที�พึงประสงค์
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติมาตรา 25 ระบุว่า รัฐต้องส่ งเสริ มการดําเนิ น งานและการจัดตั�ง
แหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตทุกรู ปแบบอย่างพอเพียง และมีประสิ ทธิภาพ โดยรวมห้องสมุดประชาชนซึ�งเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตที�สาํ คัญไว้ดว้ ย การที�ห้องสมุดประชาชนจะมีบทบาทสําคัญและมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการในการจัดการศึกษาตามบท บัญญัติที�กาํ หนด ตลอดจน
ก้ า วทัน กระแสการเปลี� ย นแปลงของสั ง คมโลกที� มี เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นพลัง ขับ เคลื� อ น
ที�สาํ คัญ ตลอดจนให้มีแนวทางและเกณฑ์การบริ หารจัดการและการดําเนินงานห้องสมุดประชาชนใน
ประเทศไทยสู่ มาตรฐานสากล สมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ โดยความร่ วมมือของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา จึงกําหนดมาตรฐานห้องสมุดประชาชน ไว้ดงั นี�
ข้อ 1 ประกาศนี� เรี ยกว่า “ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เรื� อง มาตรฐานห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ยกเลิก“ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เรื� อง มาตรฐานห้องสมุดประชาชน พ.ศ. 2533” และให้ใช้ประกาศนี�
นับตั�งแต่วนั ถัดจากวันประกาศต่อไป
ข้อ 3 กําหนดมาตรฐานห้องสมุดประชาชน พ.ศ.2550 ดังนี�
หมวด 1
ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์
1.1 ปรัชญา
ห้องสมุดประชาชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ จัดให้บริ การทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู ้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ผูอ้ ยูใ่ นเขตทุรกันดารห่ างไกล และชน
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กลุ่มน้อย เป็ นบริ การพื�นฐานที�ไม่คิดมูลค่า โดยหลักการการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ความเท่าเทียมและความ
ทัว� ถึง ส่ งเสริ มระบอบประชาธิปไตย สิ ทธิเสรี ภาพทางปัญญาและเสรี ภาพในการอ่าน เคารพสิ ทธิส่วน
บุคคล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภาษา สื บสานภูมิปัญญาท้องถิ�น พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและพัฒนาสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
1.2 พันธกิจ
ห้องสมุดประชาชน เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารและศูนย์แนะแนวการศึกษา
และอาชีพของชุมชน เป็ นห้องสมุดมีชีวิต และสถาบันทางสังคมเพื�อการศึกษาและวัฒนธรรม ห้องสมุด
ประชาชนรับผิดชอบการดําเนินการ ส่ งเสริ ม สนับสนุนพันธกิจต่อไปนี�
ส่ งเสริ มการรู ้หนังสื อ และทักษะการเรี ยนรู ้ การเข้าถึงและขยายโอกาสการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
และการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชน
สร้างบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นผูร้ ู ้สารสนเทศ มีความใฝ่ รู ้ รักการอ่าน การเรี ยนรู ้ รู ้ทนั
โลก มีทกั ษะการแสวงหา การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ แหล่งความรู ้ และอินเทอร์เน็ต
ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเป็ นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย
ส่ งเสริ มและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ�น
1.3 วัตถุประสงค์
ห้องสมุดประชาชนมีวตั ถุประสงค์หลักในการจัดตั�งเพื�อบริ การข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ ส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต การศึกษา ค้นคว้า ความบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ จรรโลงใจ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ�นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
หมวด 2
การบริหาร
การบริ หารองค์กรเป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้ทนั บริ บทของการ
เปลี�ยนแปลง และความท้าทายขององค์กร ห้องสมุดประชาชนควรอยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ�น หรื อองค์การเอกชนซึ�งเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมาย
2.1 รัฐต้องส่ งเสริ มการจัดตั�ง การบริ หารจัดการและการดําเนินงานห้องสมุดประชาชนให้
ได้มาตรฐาน
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2.2 ห้องสมุดประชาชนควรกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย การบริ หารงาน
เป้ าประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ และแผนดําเนิ นงาน/โครงการที�สอดคล้องและสนับสนุ นยุทธศาสตร์
การพัฒนาของรัฐและของหน่วยงานเจ้าสังกัด
2.3 ห้องสมุดประชาชนควรจัดให้มีระบบการบริ หารงานเชิงกลยุทธ์และการจัดโครงสร้าง
องค์กรในเชิงบูรณาการ ให้สอดคล้องกับสภาพพื�นที� พันธกิจ ความต้องการของชุมชนและประชาชนใน
ท้องถิ�น โดยยึดหลักความคล่องตัวและยืดหยุน่ การมีส่วนร่ วม ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล คุณภาพ
การให้บริ การ และการพัฒนาองค์กร
2.4 ห้องสมุดประชาชนควรนําระบบการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ�มาใช้ และปฏิบตั ิหน้าที�
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที�ดี
2.5 ห้องสมุดประชาชนควรจัดให้มีการบริ หารความรู ้ในองค์กร การพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการ ระบบการประเมินผลและการประกันคุณภาพ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื� อสารเป็ นส่ วนหนึ�งของการบริ หารและดําเนินงานห้องสมุดประชาชน
2.6 การบริ หารงานห้องสมุดประชาชนควรเน้นการมีส่วนร่ วมโดยจัดการบริ หารงานในรู ป
คณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการบริ หารงาน
2.6.1 คณะกรรมการอํานวยการห้องสมุดประชาชน มีหน้าที�กาํ หนดนโยบายและ
ประเมินผล ห้องสมุดประชาชน มีจาํ นวนรวมไม่เกิน 12 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของหน่วยงาน
เจ้าสังกัดซึ�งทําหน้าที�กาํ กับดูแลห้องสมุดประชาชนในท้องถิ�นที�ห้องสมุดประชาชนนั�น ๆ รับผิดชอบ
เป็ นประธาน ผูบ้ ริ หารผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ� น ผูแ้ ทนองค์กรเอกชนในท้องถิ� น ผูแ้ ทน
องค์กรชุ มชน กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และการศึกษา ผูแ้ ทน
ประชาชนในท้องถิ�นที�มีส่วนร่ วมหรื อมีความสนใจในกิจการห้องสมุดประชาชนเป็ นกรรมการและ
หัวหน้าห้องสมุดทําหน้าที�เป็ นเลขานุการ
2.6 .2 คณะกรรมการบริ หารงานห้องสมุดประชาชนมี อาํ นาจหน้าที� กาํ หนด
เป้ าหมาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนดําเนินงานประจําปี บริ หารจัดการ ดําเนินงานและการประกัน
คุณภาพห้องสมุดประชาชนมีจาํ นวนรวมไม่เกิน 12 คนประกอบด้วย หัวหน้าห้องสมุด เป็ นประธาน
บรรณารักษ์ ผูแ้ ทนบุคลากรการศึกษานอกโรงเรี ยน ผูท้ รงคุณวุฒิและบุคคลอื�นตามความเหมาะสม
เป็ นกรรมการ
2.7 ผูบ้ ริ หารห้องสมุดประชาชนควรได้รับการแต่งตั�งจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ�น ให้มี
ส่ วนร่ วมหรื ออยูใ่ นเครื อข่ายการบริ หาร ดําเนินงานและพัฒนาท้องถิ�น

87
88

หมวด 3
ความร่ วมมือและเครือข่ าย
ความร่ วมมือและเครื อข่ายควรเป็ นกลยุทธ์การบริ หารจัดการ และการดําเนิ นงานของ
ห้องสมุดประชาชน เพื�อเสริ มสร้างศักยภาพการบริ หารจัดการและบทบาทของห้องสมุดประชาชนให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้และความคาดหวังของสังคม การใช้ทรัพยากรร่ วมกันและ
คุณภาพการให้บริ การประชาชน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประชาชนและองค์กรกับ
ห้องสมุดประชาชน
3.1 รัฐควรจัดให้มีความร่ วมมือและเครื อข่ายห้องสมุดประชาชนทัว� ประเทศไม่วา่ จะเป็ น
ห้องสมุดประชาชนสังกัดเดียวกันหรื อต่างสังกัด
3.2 ห้องสมุดประชาชนควรมีความร่ วมมือหรื อดําเนินการให้เกิดความร่ วมมือระหว่าง
ห้องสมุดประชาชนกับห้องสมุดประเภทอื�น แหล่งเรี ยนรู ้อื�นหรื อองค์กรอื�นโดยเฉพาะในท้องถิ�น
3.3 ห้องสมุดประชาชนควรเข้าร่ วมหรื อดําเนินการให้เกิดเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ เครื อข่ายทาง
วิชาการวิชาชีพ เครื อข่ายบุคคล /ชุมชน เครื อข่ายภูมิปัญญาหรื อเครื อข่ายท้องถิ�นตามความพร้อมและ
ลักษณะเด่นของท้องถิ�น
3.4 ห้องสมุดประชาชนควรมีควรมีความร่ วมมือกับบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลและจัดรวมกลุ่ม
ประชาชนในท้องถิ�นหรื อสมาชิก ในรู ปชมรมหรื อโครงการเพื�อนห้องสมุดหรื ออาสาสมัคร
3.5 รัฐควรจัดสรรงบประมาณเพื�อกิจกรรมความร่ วมมือและเครื อข่ายไว้โดยเฉพาะ และ
ส่ งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื� อสารมาใช้เพื�อเสริ มสร้างศักยภาพในการบริ หาร
จัดการและดําเนินงานความร่ วมมือและเครื อข่าย
หมวด 4
งบประมาณและการเงิน
งบประมาณของห้องสมุดประชาชนควรมีแหล่งที�มาจากงบประมาณแผ่นดินเป็ นหลักและ
ห้องสมุ ดประชาชนควรได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอที�จะสามารถดําเนิ นพันธกิ จได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4.1 รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้หอ้ งสมุดประชาชนตามมาตรฐานที�กาํ หนดอย่างต่อเนื�อง
สมํ�าเสมอและเพิ�มขึ�นทุกปี
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4.2 ห้องสมุดประชาชนควรแสวงหาและระดมทุนจากแหล่งทุนอื�นเพื�อสนับสนุนการพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน
4.3 รายได้ของห้องสมุดจากแหล่งอื�น ๆ หรื อในลักษณะพิเศษอื�น ๆ เช่น การบริ จาค การบํารุ ง
ห้องสมุดจากสมาชิก การดําเนินกิจกรรมของห้องสมุดประชาชน ให้สงวนไว้เป็ นค่าใช้จ่ายของห้องสมุด
เพิ�มเติมจากงบประมาณที�หอ้ งสมุดได้รับ
หมวด 5
ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดประชาชนควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกรู ปแบบ ครอบคลุมเนื�อหาที�สนองความ
ต้องการของประชาชนและสภาพท้องถิ�น มีการดําเนินการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบตามหลักวิชาการและมี
เครื� องมือสื บค้นเพื�ออํานวยความสะดวกแก้ผใู ้ ช้โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
5.1 ห้องสมุดประชาชนควรมีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศซึ�งครอบคลุมการเลือก
การจัดหาและการจําหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศที�สะท้อนความต้องการของชุมชนและประชาชนใน
ท้องถิ�น สิ ทธิเสรี ภาพตามหลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและปฎิญญาสากล
5.2 ห้องสมุดประชาชนควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ�นมีส่วนร่ วมกําหนดนโยบายและ
ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และมีการศึกษาความต้องการสารสนเทศของประชาชนใน
ท้องถิ�นเป็ นข้อมูลประกอบการกําหนดนโยบายและการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
5.3 ห้องสมุดประชาชนควรมีทรัพยากรสารสนเทศทั�งวิชาการ สารคดี บันเทิงคดี หนังสื อ
สําหรับเด็ก และสื� ออ้างอิง ครอบคลุมเนื�อหาที�ส่งเสริ มความรู ้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็ น
พลเมืองดี ความจรรโลงใจ บันเทิงใจ พักผ่อนหย่อนใจ การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ�น การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ�น และสิ� งแวดล้อม
5.4 ห้องสมุดประชาชนควรจัดหาและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที�ผลิตในท้องถิ�น ภูมิปัญญา
ท้องถิ�น และหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ�น รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศเกี�ยวกับท้องถิ�นเพื�อไว้ให้บริ การด้วย
5.5 ห้องสมุดประชาชนควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกรู ปแบบ ทั�งสื� อสิ� งพิมพ์ สื� อโสตทัศน์
และสื� ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคํานวณจํานวนตามรายหัวประชากรในท้องถิ�นที�รับผิดชอบการบริ การ หนังสื อ
กําหนดจํานวน 1.5 – 2.5 เล่มต่อรายหัวประชากร ทรัพยากรสารสนเทศในรู ป สื� ออื�น ๆ ที�คน้ ได้ฉบับเต็ม
นับเท่ากับจํานวนเล่มของหนังสื อหรื อจํานวนรายการวารสารและหนังสื อพิมพ์ ห้องสมุดประชาชนที�
บริ การประชาชนจํานวนน้อยที�สุด ควรมีหนังสื อจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 2,500 เล่ม
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5.6 ห้องสมุดประชาชนควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�องทุกปี ห้องสมุด
ประชาชนที�รับผิดชอบบริ การประชาชนตํ�ากว่า 25,000 คน ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ�มขึ�น 0.25
รายการต่อรายหัวประชากร จํานวนประชาชน 25,000 - 50,000 คน ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เพิ�มขึ�น 0.225 รายการ ต่อรายหัวประชากร จํานวนประชาชนเกิน 50,000 คน ควรจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเพิ�มขึ�น 0.20 รายการ ต่อรายหัวประชากร
5.7 ห้องสมุดที�มีทรัพยากรสารสนเทศจํานวนน้อย อัตราส่ วนของทรัพยากรสารสนเทศ
สําหรับเด็ก สารคดีและนวนิยายสําหรับผูใ้ หญ่ควรเท่ากัน ส่ วนห้องสมุดที�มีทรัพยากรสารสนเทศจํานวน
มากขึ�น อัตราส่ วนของสารคดีควรเพิม� ขึ�น ทั�งนี�ให้พิจารณาตามความต้องการของชุมชนเป็ นหลัก
5.8 ห้องสมุดประชาชนควรจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ และจัดทํา
เครื� องมือสื บค้นในรู ปฐานข้อมูล
5.9 ห้องสมุดประชาชนควรจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศให้สะดวกแก่การใช้บริ การและ
บํารุ งรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยูใ่ นสภาพดี
5.10 ห้องสมุดประชาชนควรสํารวจหนังสื อและจําหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดเป็ นประจําอย่างน้อยทุก 5 ปี
หมวด 6
การบริการ
การบริ การคือหัวใจของการบริ หารจัดการและการดําเนินงานของห้องสมุดประชาชน โดยเน้น
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
6.1 ห้องสมุดประชาชน ควรจัดบริ การและกิจกรรมเชิงรุ ก โดยหลักการความเท่าเทียมและทัว� ถึง
ให้ผใู ้ ช้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสภาพท้องถิ�น และมี
การพัฒนาคุณภาพการบริ การอย่างต่อเนื�อง
6.2 ห้องสมุดประชาชนควรกําหนดชัว� โมงบริ การอย่างสมํ�าเสมอและเหมาะสม ให้สอดคล้อง
กับสภาพของท้องถิ�นและความต้องการของชุมชน โดยให้ครอบคลุมวันหยุดสุ ดสัปดาห์
6.3 ห้องสมุดประชาชนควรมีระเบียบการบริ การ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและประกาศให้เป็ นที�
ทราบโดยทัว� กัน
6.4 ห้องสมุดประชาชนควรจัดบริ การทรัพยากรสารสนเทศทุกรู ปแบบทั�งสื� อสิ� งพิมพ์ สื� อ
โสตทัศน์และสื� ออิเล็กทรอนิกส์
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6.5 ห้องสมุดประชาชนควรจัดให้มีบริ การสื บค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกโดยคํานวณ
จํานวนคอมพิวเตอร์ตามรายหัวประชากรในท้องถิ�นที�รับผิดชอบการบริ การ จํานวนประชากรตํ�ากว่า
50,000 คน ควรมีคอมพิวเตอร์ พีซี 1 เครื� องต่อจํานวนประชากร 5,000 คน ถ้าจํานวนประชากรเกิน
50,000 คน ควรมีคอมพิวเตอร์ พีซี 1 เครื� อง ต่อจํานวนประชากร 5,000 คน ในจํานวนประชากร
50,000 คนแรก ส่ วนที�เกิ น 50,000 คนให้คาํ นวณ คอมพิวเตอร์ พีซี 1 เครื� องต่อจํานวนประชากรที�
รับผิดชอบ 10,000 คน และอย่างน้อยครึ� งหนึ� งของจํานวนคอมพิวเตอร์ ที�มี ควรเชื� อมต่อเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตและเครื� องพิมพ์
6.6 ห้องสมุดประชาชน ควรจัดบริ การและกิจกรรมที�หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ทั�งภายในและภายนอกสถานที� โดยคํานึงถึงทั�งกลุ่มผูม้ าใช้ และผูไ้ ม่มีโอกาสมาใช้
6.7 บริ การพื�นฐานที�หอ้ งสมุดประชาชนควรจัดให้มี ได้แก่ บริ การการอ่าน บริ การการยืม-คืน
บริ การตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า บริ การแนะนําการใช้หอ้ งสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ บริ การ
แนะแนวและส่ งเสริ มการอ่าน บริ การห้องสมุดเคลื�อนที� บริ การสนับสนุนการจัดการศึกษา บริ การยืม
ระหว่างห้องสมุด บริ การนําส่ งเอกสาร บริ การข่าวสารทันสมัย บริ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
และการให้คาํ ปรึ กษาแก่บุคคลและชุมชน บริ การใช้สถานที�ห้องสมุด และบริ การอื�น ๆ ที�สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ�น
6.8 กิจกรรมพื�นฐานของห้องสมุดประชาชน ควรเน้นกิจกรรมเพื�อส่ งเสริ มการอ่าน การใช้
ทรัพยากรสารสนเทศและห้องสมุด โดยให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
6.9 ห้องสมุดประชาชนควรเน้นการให้การศึกษาผูใ้ ช้ ให้มีความสามารถในการแสวงหา เข้าถึง
สื บค้นและใช้สารสนเทศ เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้และเป็ นผูร้ ู ้สารสนเทศตามมาตรฐานการรู ้สารสนเทศ
6.10 ห้องสมุดประชาชนควรจัดประเมินคุณภาพการบริ การอย่างต่อเนื�องเพื�อนําผลมาใช้ใน
การบริ หารจัดการและพัฒนาคุณภาพการบริ การของห้องสมุดประชาชน
หมวด 7
บุคลากรห้ องสมุด
บุคลากรคือทรัพยากรสําคัญของการบริ หารจัดการห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดประชาชนจะ
สามารถดําเนินพันธกิจได้ตามปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้ าประสงค์ที�กาํ หนดไว้ จะต้องมีบุคลากรที�มี
ความรู ้ และขีดความสามารถที�จาํ เป็ น มีจาํ นวนเพียงพอและมีระบบบริ หารงานบุคคลที�มีประสิ ทธิ ภาพ
7.1 ประเภทของบุคลากรห้องสมุดประชาชน อาจจําแนกได้เป็ นบุคลากรวิชาชีพ และบุคลากร
สนับสนุนวิชาชีพ
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บุคลากรวิชาชีพ ควรประกอบด้วยบรรณารักษ์ และบุคลากรในตําแหน่งอื�น ๆ ได้แก่
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักคอมพิวเตอร์ ผูเ้ ชี�ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาตามความเหมาะสม
บุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ ได้แก่ เจ้าหน้าที�หอ้ งสมุด เจ้าหน้าที�โสตทัศนศึกษา ช่างศิลป์
พนักงานธุรการ พนักงานบันทึกข้อมูล ภารโรง และอื�น ๆ
7.2 หัวหน้าห้องสมุดประชาชน ควรมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ�งดังนี�
7.2.1 ปริ ญญาโทสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์หรื อสารสนเทศศาสตร์
และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานห้องสมุดมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
7.2.2 ปริ ญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์หรื อสารสนเทศศาสตร์
และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานห้องสมุดมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
7.2.3 ปริ ญญาโทสาขาวิชาอื�นที�เกี�ยวข้องและผ่านการพัฒนาทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์หรื อสารสนเทศศาสตร์ไม่นอ้ ยกว่า 120 ชัว� โมงหรื อมีประสบการณ์ที�เกี�ยวข้องกับ
ห้องสมุดมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี
7.3 บุคลากรห้องสมุดควรได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานของห้องสมุดประชาชนอันประกอบ
ด้วยงานหลักคือ งานบริ หารและธุรการ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์สารสนเทศ งานบริ การ
งานวารสารและหนังสื อพิมพ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานส่ งเสริ มการอ่านและการค้นคว้า การจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และให้การศึกษาผูใ้ ช้ งานห้องสมุดเคลื�อนที� งานบริ การชุมชน งานข้อมูล
ท้องถิ�นและงานสิ� งพิมพ์ลกั ษณะพิเศษ โดยคํานึงถึงความรู ้ ความสามารถของแต่ละบุคคล
7.4 จํานวนบุคลากรห้องสมุดประชาชน คํานวณตามรายหัวประชากรในท้องถิ�นที�รับผิดชอบ
ชอบการบริ การ จํานวนประชากร 2,500 คนต่อบุคลากรเต็มเวลา 1 คน และในจํานวนนี�หนึ�งในสาม
ควรเป็ นบรรณารักษ์วิชาชีพ ทั�งนี�จาํ นวนอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยด้านระบบการบริ หารและโครงสร้าง
จํานวนและขนาดของอาคาร การออกแบบอาคาร บริ การที�มี จํานวนผูใ้ ช้และการใช้หอ้ งสมุดประชาชน
แต่ละแห่ ง
7.5 ห้องสมุดประชาชนควรมีระบบการบริ หารงานบุคคล มีกลไกและกระบวนการดําเนินงาน
การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั�งและประเมินผลบุคลากรอย่างมีระบบตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งและ
ความต้องการของหน่วยงานเจ้าสังกัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและผลิตภาพของบุคลากร
7.6 บุคลากรวิชาชีพควรมีโอกาสความก้าวหน้าเท่าเทียมกับบุคลากรวิชาชีพในลักษณะงาน
เดียวกันในสังกัดหน่วยงานอื�นและควรได้รับการส่ งเสริ มให้เป็ นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ
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7.7 ห้องสมุดประชาชนควรมีแผนพัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
เพื�อการพัฒนาบุคลากรแต่ละปี ร้อยละ 0.5 – 1 ของงบประมาณที�ได้รับ รวมทั�งบุคลากรทุกคนควรมี
โอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 2 ครั�ง เพื�อให้บุคลากรสามารถติดตามทันการ
เปลี�ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
7.8 ห้องสมุดประชาชนควรมีอาสาสมัครซึ�งเป็ นประชาชนในท้องถิ�น ช่วยการดําเนินงานห้องสมุด
ประชาชนตามความเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถของอาสาสมัคร และความต้องการของห้องสมุด
ประชาชนแต่ละแห่ ง โดยเฉพาะการสร้างเครื อข่ายสมาชิกสัมพันธ์ ทั�งนี� ห้องสมุดประชาชนควรจัดให้
ความรู ้เบื�องต้นเกี�ยวกับงานห้องสมุดประชาชนก่อนปฏิบตั ิงาน
หมวด 8
อาคาร สถานที�และ ครุ ภณ
ั ฑ์
อาคารสถานที� และครุ ภณ
ั ฑ์ของห้องสมุดประชาชนช่วยสร้างบรรยากาศส่ งเสริ มการใช้บริ การ
ของห้องสมุดและการเรี ยนรู ้ และเอื�ออํานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้
8.1 ห้องสมุดประชาชนควรตั�งอยูใ่ นศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคมสะดวก อาจเป็ นอาคาร
เอกเทศหรื อเป็ นส่ วนหนึ�งของอาคาร สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพของห้องสมุดมีความสวยงาม มีพ�นื ที�
เพียงพอต่อการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การบริ การผูใ้ ช้และการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
8.2 การออกแบบอาคาร สถานที�และครุ ภณ
ั ฑ์ ควรคํานึ งถึ งลักษณะพิเศษของห้องสมุด
ความเหมาะสมและการอํานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้บริ การโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผูส้ ูงอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส
ตลอดจนความสวยงาม และความต้องการใช้งานในอนาคต
8.3 ห้องสมุดประชาชน ควรดําเนินการด้านอาคาร สถานที�และครุ ภณั ฑ์อย่างเหมาะสมโดยใช้
มาตรฐานด้านการก่อสร้างและการออกแบบอาคาร และมาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ที�เกี�ยวข้องเป็ นหลัก ควบคู่กบั
หลักการทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์โดยคํานึงถึงความก้าวหน้าตลอดจนการ
เปลี�ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
8.4 อาคารห้องสมุดควรประกอบด้วยพื�นที�สาํ หรับจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ มุมทรัพยากร
สารสนเทศเฉพาะ ห้องปฏิบตั ิงานและที�นงั� ทํางานของบุคลากร พื�นที�บริ การ และที�นงั� อ่านสําหรับเด็ก
เยาวชนและผูใ้ หญ่ ที�นงั� ศึกษาเดี�ยว ห้องศึกษากลุ่ม ห้องประชุม พื�นที�สาํ หรับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เครื� องมือและสิ� งอํานวยความสะดวกในการบริ การ มุมอเนกประสงค์ ห้องนํ�าและพื�นที�วา่ ง
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8.5 อาคารห้องสมุดประชาชนควรมีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบป้ องกันสาธารณภัย
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื�นและแสงสว่างอย่างเหมาะสม
8.6 ห้องสมุดประชาชนควรมีครุ ภณ
ั ฑ์ที�จาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานของบุคลากรและการ
บริ การผูใ้ ช้อย่างเพียงพอและจัดหาเพิ�มตามความเหมาะสม โดยให้มีลกั ษณะและขนาดตามมาตรฐาน
8.7 บรรณารักษ์ควรมีส่วนร่ วมในการออกแบบ การจัดพื�นที�อาคารสถานที� การจัดซื�อจัดจ้าง
หรื อตรวจรับอาคาร สถานที�และครุ ภณั ฑ์และการจัดสภาพแวดล้อมของห้องสมุดประชาชน
หมวด 9
การสื� อสารและประชาสั มพันธ์
การสื� อสารและการประชาสัมพันธ์เป็ นเครื� องมือสําคัญในการบริ หารจัดการ ช่วยสร้างความเข้าใจ
อันดีและความร่ วมมือร่ วมใจระหว่างบุคลากรห้องสมุด และห้องสมุดประชาชนกับชุมชน ตลอดจน
ภาพลักษณ์ที�ดีของห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนควรเป็ นความภาคภูมิใจของประชาชนในท้องถิ�นและ
ประชาชนต้องการเป็ นสมาชิก
9.1 ห้องสมุดประชาชนควรจัดระบบการสื� อสารและประชาสัมพันธ์ ทั�งภายในและภายนอก
องค์กร และจัดทําแผนการสื� อสารและประชาสัมพันธ์เป็ นส่ วนหนึ�งของแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้
สอดคล้องกับหน่วยงานเจ้าสังกัดและองค์กรส่ วนท้องถิ�น
9.2 ห้องสมุดประชาชนควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นต่อการบริ หาร
จัดการและการดําเนินงานห้องสมุดประชาชน
9.3 ห้องสมุดประชาชนควรประชาสัมพันธ์การบริ การและกิจกรรมห้องสมุดในเชิงรุ ก ผ่านสื� อ
ทุกรู ปแบบ โดยเฉพาะสื� อชุมชน วิทยุชุมชนและหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ�น
9.4 ห้องสมุดประชาชนควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที�หลากหลาย และต่อเนื�องโดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายและสภาพของท้องถิ�น
9.5 ห้องสมุดประชาชนควรสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การ ผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย ประชาชน และองค์กร โดยเฉพาะสถานศึกษาในท้องถิ�น
ประกาศ ณ วันที� 7 กรกฎาคม พ. ศ . 2550
(รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์)
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
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องค์ ประกอบ
มาตรฐานห้ องสมุดโรงเรียน
สั งกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพืน� ฐาน
หมวดที� 1 มาตรฐานด้ านผู้บริหาร มี 3 มาตรฐาน ดังนี�
มาตรฐานที� 1 ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการบริ หารจัดการ
มาตรฐานที� 2 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนในการพัฒนาห้องสมุด
มาตรฐานที� 3 ผูบ้ ริ หารเป็ นแบบอย่างในการเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้
หมวดที� 2 มาตรฐานด้ านครู
ครูหรือบุคลากรทําหน้ าทีบ� รรณารักษ์ มี 5 มาตรฐาน ดังนี�
มาตรฐานที� 4 ครู หรื อบุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์มีความสามารถในการบริ หารงานห้องสมุด
มาตรฐานที� 5 ครู หรื อบุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานเทคนิค
มาตรฐานที� 6 ครู หรื อบุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์มีความสามารถในการให้บริ การ
มาตรฐานที� 7 ครู หรื อบุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์มีความสามารถในการจัดกิจกรรม
มาตรฐานที� 8 ครู หรื อบุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�อง
ครู ผ้ ูสอน มี 2 มาตรฐาน ดังนี�
มาตรฐานที� 9 ครู ผสู ้ อนใช้หอ้ งสมุดเพื�อการเรี ยนการสอน
มาตรฐานที� 10 ครู ผสู ้ นอมีการจัดกิจกรรมส่ งสเรมนิสยั รักการอ่านแก่นกั เรี ยน
หมวดที� 3 มาตรฐานด้ านนักเรียน มี 2 มาตรฐาน ดังนี�
มาตรฐานที� 11 นักเรี ยนมีความาสามารถในการรับรู ้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
มาตรฐานที� 12 นักเรี ยนมีควาใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน และมีนิสยั รักการอ่าน
หมวดที� 4 มาตรฐานด้ านทรัพยากรสารสนเทศ มี 3 มาตรฐาน ดังนี�
มาตรฐานที� 13 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์
มาตรฐานที� 14 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์
มาตรฐานที� 15 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที� 5 มาตรฐานด้ านอาคารสถานที� และสั สดุครุภัณฑ์ มี 2 มาตรฐาน ดังนี�
มาตรฐานที� 16 อาคารสถานที�
มาตรฐานที� 17 วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
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มาตรฐานด้ านผู้บริหาร
ตัวบ่ งชี�ในแต่ ละมาตรฐาน มีดังนี�
มาตรฐานที� 1 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ มี 6 ตัวบ่ งชี�
1.1 ผูบ้ ริ หารมีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรี ยน
1.1.1 มีแผนการพัฒนาห้องสมุดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
1.1.2 มีการกําหนดนโยบายให้ครู ผสู ้ อนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จดั การเรี ยนการสอนโดยให้
ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
1.1.3 มีการกําหนดนโยบายการใช้หอ้ งสมุดเพือ� ส่ งเสริ มนิสยั รักการอ่านของนักเรี ยน ครู
บุคลากร และชุมชน
1.2 ผูบ้ ริ หารจัดให้มีโครงการบริ หารงานที�ชดั เจน
1.2.1 มีการกําหนดโครงสร้างการบริ หารงานห้องสมุด แต่งตั�งคณะกรรมการบริ หารงาน
ห้องสมุดและคณะกรรมการดําเนินงานห้องสมุด
1.2.2 มีการกําหนดบทบาทหน้าที�ของบุคลากรตามโครงสร้างและส่ งเสริ มให้มีการดําเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที�
1.2.3 มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารงานห้องสมุดและคณะกรรมการดําเนินงานห้องสมุด
อย่างนอ้ยภาคเรี ยนละ 1 ครั�ง
1.2.4 มีการแต่งตั�งครู หรื อบุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์เป็ นคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
1.3 ผูบ้ ริ หารจัดให้มีครู หรื อบุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที�หอ้ งสมุด
1.3.1 มีการแต่งตั�งครู หรื อบุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที�หอ้ งสมุด
1.3.2 มีการเสริ มแรง ให้ขวัญและกําลังใจแก่ครู หรื อบุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์ และ
เจ้าหน้าที�หอ้ งสมุด
1.3.3 มีการส่ งเสริ มสนับสนุน และให้โอกาสแก่ครู หรื อบุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์ และ
เจ้าหน้าห้องสมุดได้รับการพัฒนา
1.4 ผูบ้ ริ หารจัดให้มีงบประมาณสําหรับการดําเนินงานและพัฒนาห้องสมุด
1.4.1 มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี เพื�อสนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนาห้องสมุด
1.4.2 มีการจัดหางบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอก เพื�อสนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนาห้องสมุด
1.5 ผูบ้ ริ หารจัดให้มีหอ้ งสมุดโรงเรี ยนที�ได้มาตรฐานไว้บริ การนักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร บุคลากร
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ภายในโรงเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน
1.5.1 จัดให้มีหอ้ งสมุดโรงเรี ยนที�มีขนาดเหมาะสม
1.5.2 ห้องสมุดตั�งอยูใ่ นตําแหน่งที�เหมาะสม เป็ นศูนย์กลางสะดวกต่อการเข้าไปใช้บริ การ
1.5.3 ห้องสมุดมีภาพดี
1.5.4 ห้องสมุดมีบรรยากาศที�เอื�อต่อการเรี ยนรู ้
1.5.5 จัดให้มีวสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์เพียงพอกับการใช้บริ การ
1.5.6 จัดให้มีวสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
1.5.7 จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที�เพียงพอกับการใช้บริ การ
1.5.8 จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
1.6 ผูบ้ ริ หารนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
1.6.1 มีแผนการนิเทศงานห้องสมุด
1.6.2 มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
1.6.3 มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผูเ้ กี�ยวข้อง
1.6.4 มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาห้องสมุด
1.6.5 มีการนํามาตรฐานห้องสมุดโรงเรี ยนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นบาน
มาใช้ในการบริ หารงานห้องสมุด
มารตรฐานที� 2 ผู้บริหารส่ งเสริมความสั มพันธและความร่ วมมือกับชุ มชนในการพัฒนาห้ องสมุด
2.1

ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ชุมชนมาใช้บริ การห้องสมุดเพื�อการเรี ยนรู ้

2.2

ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรี ยน

2.3

ผูบ้ ริ หารสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือและแสวงหาความช่วยเหลือจากหน่วยงานและองค์กรอื�น ๆ
ทั�งภาครัฐและเอกชน เพื�อพัฒนาห้องสมุดโรงเรี ยน

มาตรฐานที� 3 ผู้บริหารเป็ นแบบอย่ างในการเป็ นบุคคลแห่ งการเรียนรู้
3.1

ผูบ้ ริ หารเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และแลกเปลี�ยนประสบการณ์ดา้ นห้องสมุด อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั�ง

3.2

ผูบ้ ริ หารใช้หอ้ งสมุดเป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพื�อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

3.3

ผูบ้ ริ หารมีนิสยั รักการอ่าน แสวงหาความรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�อง
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มารตรฐานด้ านครู หรือบุคลากรทําหน้ าทีบ� รรณารักษ์
ตัวบ่ งชี�ในแต่ ละมาตรฐาน มีดังนี�
มาตรฐานที� 4 ครู หรือบุคลากรทําหน้ าทีบ� รรณารักษ์ มีความสามารถในการบริหารงานห้ องสมุด
4.1

มีการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจของห้องสมุดโรงเรี ยน

4.2

มีการจัดทําแผนงาน โครงการห้องสมุดที�สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยน

4.3

มีการจัดทําโครงสร้างการบริ หารงานห้องสมุด

4.4

มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้องสมุดให้เอื�อต่อการจัดการเรี ยนรู ้

4.5

มีการประเมินผลการดําเนินงาน

4.6

มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางานห้องสมุด

4.7

มีการนํามาตรฐานห้องสมุดโรงเรี ยนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานมาใช้ใน
การบริ หารงานห้องสมุด

มาตรฐานที� 5 ครู หรือบุคลากรทําหน้ าทีบ� รรณารักษ์ มีความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
ด้ านเทคนิค
5.1

จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที�มีเนื�อหาสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร

5.2

จัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที�มีเนื�อหาเหมาะสม และตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ

5.3

มีการจัดหมวดหมู่และทํารายการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสากล

5.4

มีการเตรี ยมทรัพยากรสารสนเทศเพื�อให้บริ การ

5.5

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและสื บค้นทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาระสม
ตามสภาพของโรงเรี ยน สะดวกต่อการเข้าถึงและใช้บริ การ

5.6

มีการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศประจําปี

5.7

มีการบํารุ งรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยูใ่ นสภาพพร้อมให้บริ การ

มาตรฐานที� 6 ครู หรือบุคลากรทําหน้ าทีบ� รรณารักษ์ มีความสามารถในการให้ บริการ
6.1 มีการจัดทําระเบียบการใช้หอ้ งสมุด
6.2 มีการจัดทําตารางการใช้หอ้ งสมุดที�ชดั เจน
6.3

มีการแนะนําการใช้หอ้ งสมุด และการรับรู ้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
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6.4

มีการสอนการใช้หอ้ งสมุด และการรับรู ้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ

6.5

มีการจัดบริ การการอ่านและการศึกษาค้นคว้า

6.5

มีการจัดบริ การการอ่านและการศึกษาค้นคว้า

6.6

มีการจัดบริ การยืม-คืน

6.7

มีการจัดบริ การตอบคําถามและช่วยค้นคว้า

6.8

มีการจัดบริ การเชิงรุ กอย่างหลากหลาย

6.9

มีการจัดบริ การสื บค้นทางสื� ออิเล็กทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ต

6.10. มีการจัดเก็บสถิติและการใช้บริ การ

มาตรฐานที� 7 ครู หรือบุคลากรทําหน้ าทีบ� รรณารักษ์ มีความสามารถในการจัดกิจกรรม
7.1

มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดเพือ� สนับสนุนการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร

7.2

มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านอย่างหลากหลายเพื�อปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน

7.3

มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านอย่างต่อเนื�องเพื�อปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน

มาตรฐานที� 8 ครู หรือบุคลากรทําหน้ าทีบ� รรณารักษ์ มีการพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื�อง
8.1

มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีนิสยั รักการอ่าน

8.2

มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

8.3

เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื�อง หรื อศึกษาต่อ

8.4

เป็ นสมาชิกสมาคม ชมรม หรื อกลุ่มวิชาชีพที�กี�ยวข้อง

8.5

มีการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ และแลกเปลี�ยนประสบการณ์เกี�ยวกับการดําเนินงานห้องสมุด

8.6

มีวฒ
ุ ิบรรณารักษศาสตร์หรื อสารสนเทศศาสตร์ หรื อผ่านการศึกษาอบรมด้านงานห้องสมุด

มารตรฐานด้ านครู ผู้สอน
ตัวบ่ งชี�ในแต่ ละมาตรฐาน มีดงั นี�
มาตรฐานที� 9 ครู ผู้สอนใช้ ห้องสมุดเพือ� การเรียนการสอน
9.1

มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที�บูรณาการการใช้หอ้ งสมุดในสาระการเรี ยนรู ้ที�ตนเองรับผิดชอบ

9.2

มีส่วนร่ วมในการเสนอหรื อคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

9.3

มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้หอ้ งสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้

9.4

มีส่วนร่ วมในการประเมินผลการใช้หอ้ งสมุด
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มาตรฐานที� 10 ครู ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริมนิสัยรักการอ่ านแก่ นักเรียน
10.1 มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านในสาระการเรี ยนรู ้ที�ตนรับผิดชอบอย่างหลากหลาย
10.2

มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านในสาระการเรี ยนรู ้ที�ตนรับผิดชอบอย่างต่อเนื�อง

10.3

มีการประสานความร่ วมมือกับครู บรรณารักษ์ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสยั รักการอ่าน

10.4

มีการประเมินผลการจัดกิจกรรทส่ งเสริ มนิสยั รักการอ่าน

10.5

มีการรายงานผลการประเมินผลการจัดกิจกรรทส่ งเสริ มนิสยั รักการอ่านต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน

10.6

มีการเผยแพร่ ผลการประเมินให้ผเู ้ กี�ยวข้องและสาธารณชนทราบ

10.7

มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมส่ งเสริ มนิสยั รักการอ่าน

มารตรฐานด้ านนักเรียน
ตัวบ่ งชี�ในแต่ ละมาตรฐาน มีดังนี�

มาตรฐานที� 11 นักเรียนมีความสามารถในการรับรู้ เข้ าถึง และใช้ ประโยชน์ จากสารสนเทศ
11.1

กําหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศที�ตอ้ งการได้

11.2

ค้นหาสารสนเทศที�ตอ้ งการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

11.3

ตัดสิ นใจเลือกสารสนเทศที�เข้าถึงได้อย่างถูกต้อง

11.4

สรุ ป เรี ยบเรี ยงแนวคิดจากสารสนเทศที�คน้ พบได้

11.5

จัดเก็บและเผยแพร่ สารสนเทศได้

11.6

สร้างองค์ความรู ้จากการศึกษาค้นคว้าได้

11.7

มีจิตสํานึกที�ดีในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

11.8

มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการใช้ทรัหพยากรสารสนเทศ

มาตรฐานที� 12 นักเรียนมีความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน และมีนิสัยรักการอ่ าน
12.1

นักเรี ยนเข้าใช้หอ้ งสมุดอย่างสมํ�าเสมอ

12.2

นักเรี ยนยืมหนังสื อหรื อสื� อทรัพยากรสารสนเทศอื�นอย่างสมํ�าเสมอ

12.3

นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านอย่างสมํ�าเสมอ

12.4

นักเรี ยนมีปริ มาณการอ่านเหมาะสมกับระดับชั�น ตามเกณฑ์การอ่านขั�นตํ�าที�สาํ นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานกําหนด
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มารตรฐานด้ านทรัพยากรสารสนเทศ
ตัวบ่ งชี�ในแต่ ละมาตรฐาน มีดังนี�

มาตรฐานที� 13 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตพี มิ พ์
13.1

ห้องสมุดมีหนังสื ออ้างอิง เช่น หนังสื อพระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สารานุกรม พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน เป็ นต้น

13.2

ห้องสมุดมีหนังสื อสารคดี บันเทิงคดี หนังสื อภาษาต่างประเทศ วารสาร นิตยสาร
หนังสื อพิมพ์ จุลสาร เอกสารหลักสูตรที�เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสู ตรและความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การ

13.3

ห้องสมุดมีหนังสื ออย่างน้อย 10 เล่ม ต่อนักเรี ยน 1 คน

13.4

ห้องสมุดมีวารสาร นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ไว้ให้บริ การอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

มาตรฐานที� 14 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ ตพี มิ พ์
14.1

ห้องสมุดมีวสั ดุไม่ตีพิมพ์และสื� ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในปริ มาณที�เหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักสุ ตร และความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ เช่น
14.1.1 ลูกโลก
14.1.2 แผนที�
14.1.3 หุ่ นจําลอง ของตัวอย่าง
14.1.4 เกม ของเล่นเสริ มทักษะ
14.1.5 วีดิทศั น์ ซีดี-รอม ดีวีดี
14.1.6 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
14.1.7 หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
14.1.8 บทเรี ยนออนไลน์
ฯลฯ
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มาตรฐานที� 15 การจัดทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
15.1

ห้องสมุดใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

15.2

ห้องสมุดมีการสื บค้นออนไลน์ทางเว็บไซต์

15.3

ห้องสมุดเครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื�อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

15.4

ห้องสมุดมีการจัดฝึ กอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด

มาตรฐานด้ านอาคารสถานที� และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
ตัวบ่ งชี�ในแต่ ละมาตรฐาน มีดงั นี�
มาตรฐานที� 16 อาคารสถานที�
16.1

ห้องสมุดตั�งอยูใ่ นตําแหน่งที�เหมาะสม สะดวกในการเข้าใช้บริ การ

16.2

ห้องสมุดมีการออกแบบและตกแต่งอย่างเหมาะสมและสวยงาม

16.3

ห้องสมุดมีการจัดพื�นที�และบรรยากาศที�เอื�อต่อการอ่านและการเรี ยนรู ้

16.4

ห้องสมุดมีการจัดการด้านสภาพแวดล้อม (สะอาด แสงสว่าง เสี ยง และการถ่ายเทอากาศ)
อย่างเหมาะสม

16.5

ห้องสมุดมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของห้องสมุดและผุใ้ ช้บริ การ

มาตรฐานที� 17 วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
17.1

ห้องสมุดมีครุ ภณ
ั ฑ์ที�เหมาะสมกับขนาดของห้องและผูใ้ ช้ยริ การ

17.2

ห้องสมุดมีครุ ภณ
ั ฑ์เพียงพอและจัดวางได้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานและให้บริ การ

17.3

ห้องสมุดมีครุ ภณ
ั ฑ์ เครื� องมือ วัสดุอุปกรณ์ที�รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด
(คอมพิวเตอร์เพื�อการสื บค้น และคอมพิวเตอร์เพื�อการปฏิบตั ิงาน)

17.4

ห้องสมุดมีเครื� องมือและวัสดุอุปกรณ์ที�เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานของบรรณารักษ์และการ
ให้บริ การ
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เกณฑ์ การประเมินและแนวทางการให้ คะแนน
หมวดที� 1 มาตรฐานด้ านผู้บริหาร
มาตรฐาน
มาตรฐานที� 1
ผูบ้ ริ หารมี
ความสามารถ
ในการบริ หาร
จัดการ

ตัวบ่ งชี�
1.1 ผูบ้ ริ หารมีการกําหนด
นโยบายและแผนการดําเนิน
งานห้องสมุดโรงเรี ยน
1.1.1 มีแผนการพัฒนา
ห้องสมุดไว้ในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยน
1.1.2 มีการกําหนด
นโยบายให้ครู ผสุ ้ อนทุกกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้

เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
มี 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน
มี 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน
มีครบทุกข้อได้ 3 คะแนน

1.2 ผูบ้ ริ หารจัดให้มีโครงสร้าง
การบริ หารงานที�ชดั เจน
1.2.1 มีการกําหนด
โครงสร้างการบริ หารงาน
ห้องสมุด แต่งตั�ง
คณะกรรมการบริ หารงาน
ห้องสมุด และคณะกรรมการ
ดําเนินงานห้องสมุด

แนวทางการให้ คะแนน
มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี�
ให้ขอ้ ละ 1 คะแนน

แนวทางการให้ คะแนน
ระดับ 1 ได้ 1 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 2 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 3 คะแนน

แนวทางการให้ คะแนน
ระดับ 1 ได้ 2 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 3 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 4 คะแนน

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสาร
หลักฐาน เช่น
-แผนพัฒนาห้องสมุด
-แผนการจัดการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื�น
ที�ใช้หอ้ งสมุดเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้และหรื อ
มีการบูรณาการการอ่าน
-แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการ
-โครงการต่าง ๆ
-แผนภูมิโครงสร้าง
การบริ หาร
-กิจกรรม โครงการ
ส่ งเสริ มการอ่าน
-สถิติการเข้าใช้หอ้ งสมุด
-คําสัง� มอบหมายงาน
ฯลฯ
วิธีการและเอกสาร
หลักฐาน เช่น
-แผนภูมิโครงสร้าง
-คําสัง� มอบหมายงาน
-รายงานการประชุม
ฯลฯ
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1.2.2 มีการกําหนดบทบาท
หน้าที�ของบุคลากรตาม
โครงสร้างและส่ งเสริ มให้มี
การดําเนินงานตามบทบาท
หน้าที�
1.2.3 มีการประชุม
คณะกรรมการบริ หารงาน
ห้องสมุด และคณะกรรมการ
ดําเนินงานห้องสมุด อย่างน้อย
ภาคเรี ยนละ 3 ครั�ง
1.2.4 มีการแต่งตั�งครู หรื อ
บุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์
เป็ นคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
1.3 ผูบ้ ริ หารจัดให้มีครู หรื อ
บุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์
และเจ้าหน้าที�หอ้ งสมุด
1.3.1 มีการ แต่งตั�งครู หรื อ
บุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์
และเจ้าหน้าที�หอ้ งสมุด
1.3.2 มีการเสริ มแรง
ให้ขวัญและกําลังใจแก่ครู หรื อ
บุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์
และเจ้าหน้าที�หอ้ งสมุด
1.3.3 มีการส่ งเสริ ม
สนับสนุนและให้โอกาสแก่ครู
หรื อบุคลากรทําหน้าที�
บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที�
ห้องสมุดได้รับการพัฒนา
1.4 ผูบ้ ริ หารจัดให้มี
งบประมาณสําหรับ
ดําเนินงานและพัฒนา
ห้องสมุด

แนวทางการให้ คะแนน
มี 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน
มี 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน
มีครบทุกข้อได้ 3 คะแนน
แนวทางการให้ คะแนน
ระดับ 1 ได้ 1 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 2 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 3 คะแนน

แนวทางการให้ คะแนน
ข้อ 1.4.1 จัดสรรงบประมาณ
ประจําปี เพื�อซื�อหนังสื อและ
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน

วิธีการและเอกสาร
หลักฐาน เช่น
-คําสัง� แต่งตั�งมอบหมาย
งาน
-สังเกต
-สัมภาษณ์
-หลักฐานการเข้าร่ วม
ประชุม สัมมนา
-เกียนติบตั ร รางวัล
ฯลฯ

วิธีการและเอกสาร
หลักฐาน เช่น
-แผนพัฒนาห้องสมุด
-แผนพัฒนาคุณภาพ
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1.4.1 มีการจัดสรร
งบประมาณประจําปี เพื�อ
สนับสนุนการดําเนินงาน
และการพัฒนาห้องสมุด

ดังนี�
โรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก (นักเรียนน้ อยกว่ า
121 คน)
-จัดสรรไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5
ของเงินอุดหนุนได้ 1 คะแนน
-จัดสรรไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 6
ของเงินอุดหนุน ได้ 2
คะแนน
-จัดสรรไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 7
ของเงินอุดหนุนได้ 3 คะแนน
ขนาดกลาง (นักเรียนน้ อย
กว่ า 121-600 คน)
-จัดสรรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7
ของเงินอุดหนุนได้ 1 คะแนน
-จัดสรรไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 8
ของเงินอุดหนุนได้ 2 คะแนน
-จัดสรรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 9
ของเงินอุดหนุนได้ 3 คะแนน
ขนาดใหญ่ (นักเรียนน้ อยกว่ า
601 คนขึน� ไป)
-จัดสรรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
10 ของเงินอุดหนุนได้ 1
คะแนน
-จัดสรรไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ
11 ของเงินอุดหนุนได้ 2
คะแนน
-จัดสรรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
12 ของเงินอุดหนุนได้ 3
คะแนน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
-จัดสรรงบประมาณประจําปี

การศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการ
-หลักฐานการจัดหา
งบประมาณ
ฯลฯ

วิธีการและเอกสาร
หลักฐาน เช่น
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ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 3 ของ
เงินอุดหนุนได้ 1 คะแนน
-จัดสรรงบประมาณประจําปี
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 4 ของ
เงินอุดหนุน ได้ 2 คะแนน
-จัดสรรงบประมาณประจําปี
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5
แนวทางการให้ คะแนน
ระดับ 1 ได้ 1 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 2 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 3 คะแนน

-แผนพัฒนาห้องสมุด
-แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการ
-หลักฐานการจัดหา
งบประมาณ
ฯลฯ

แนวทางการให้ คะแนน
1.4.2 มีการจัดหา
ข้อ 1.4.2
งบประมาณจากหน่วยงาน
-มีการจัดหางบประมาณจาก
ภาครัฐและเอกชนจากแหล่ง ภายในโรงเรี ยน ได้ 1
ทุนภายในและภายนอก เพือ�
คะแนน
สนับสนุนการดําเนินงานและ -มีการจัดหางบประมาณ
การพัฒนาห้องสมุด
จากแหล่งทุนภายนอก
ได้ 2 คะแนน
-มีการจัดหางบประมาณจาก
จากแหล่งทุนทั�งจากภายใน
และภายนอก ได้ 3 คะแนน
แนวทางการให้ คะแนน
ระดับ 1 ได้ 1 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 2 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 3 คะแนน
1.5 ผูบ้ ริ หารจัดให้มีหอ้ งสมุด
โรงเรี ยนที�ได้มาตรฐานไว้
บริ การนักเรี ยน ครู ผูบ้ ริ หาร
บุคลากรภายในโรงเรี ยน

ขนาดของห้ องสมุดโรงเรียน
โรงเรี ยนประถมศึกษา
-โรงเรี ยนขนาดเล็ก (นักเรี ยน
น้อยกว่า 121 คน) มีหอ้ งสมุด

วิธีการและเอกสาร
หลักฐาน เช่น
-แผนพัฒนาห้องสมุด
-แผนพัฒนาคุณภาพ
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ผูป้ กครอง และชุมชน
1.5.1 จัดให้มีหอ้ งสมุด
โรงเรี ยนที�มีขนาดเหมาะสม
1.5.2 ห้องสมุดตั�งอยูใ่ น
ตําแหน่งที�เหมาะสมเป็ น
ศูนย์กลาง สะดวกต่อการเข้า
ไปใช้บริ การ
1.5.3 ห้องสมุดมีสภาพดี
1.5.4 ห้องสมุดมีรรยากาศ
ที�เอื�อต่อการเรี ยนรู ้
1.5.5 จัดให้มีวสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์
เพียงพอกับการใช้บริ การ
1.5.6 จัดให้มีวสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์
เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
1.5.7 จัดให้มีทรัพยากร
สารสนเทศที�เพียงพอกับการ
ใช้บริ การ
1.5.8 จัดให้มีทรัพยากร
สารสนเทศเหมาะสมกับวัย
ของนักเรี ยน

ขนาด 1 ห้องเรี ยนขึ�นไป
-โรงเรี ยนขนาดกลาง
(นักเรี ยนน้อยกว่า 121-600
คน) มีหอ้ งสมุดขนาด 1-2
ห้องเรี ยนขึ�นไป
-โรงเรี ยนขนาดใหญ่
(นักเรี ยนน้อยกว่า 601 คนขึ�น
ไป) มีหอ้ งสมุดขนาด 2-3
ห้องเรี ยนขึ�นไป หรื ออาคาร
เอกเทศขนาด 2 ห้องเรี ยน
ขึ�นไป
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
-โรงเรี ยนขนาดเล็ก (นักเรี ยน
น้อยกว่า 500 คน) มีหอ้ งสมุด
ขนาด 1-2 ห้องเรี ยนขึ�นไป
หรื อเป็ นอาคารเอกเทศ
-โรงเรี ยนขนาดกลาง
(นักเรี ยน 500-1,499 คน)
มีหอ้ งสมุด ขนาด 2-3
ห้องเรี ยนขึ�นไป หรื อเป็ น
อาคารเอกเทศขนาด 2
ห้องเรี ยนขึ�นไป
-โรงเรี ยนขนาดใหญ่
(นักเรี ยน 1,500 คน)
มีหอ้ งสมุดขนาด 3 ห้องเรี ยน
ขึ�นไป หรื อเป็ นอาคาร
เอกเทศขนาด 3 ห้องเรี ยนขึ�น
ไป

การศึกษา
-แผนปฏิบตั ิการ
-หลักฐานการจัดหา
งบประมาณ
ฯลฯ
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มาตรฐาน

ตัวบ่ งชี�
1.6 ผูบ้ ริ หารนิเทศ กํากับ
ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน
1.6.1 มีแผนการนิเทศงาน
ห้องสมุด
1.6.2 มีการนิเทศ กํากับ
ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน
1.6.3 มีการรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อหน่วย
งานต้นสังกัดและผูท้ ี�เกี�ยวข้อง
1.6.4 มีการนําผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนา
ห้องสมุด
1.6.5 มีการนํามาตรฐาน
ห้องสมุดโรงเรี ยนของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐานมาใช้ใน
การบริ หารงานห้องสมุด
มาตรฐาน
ตัวบ่ งชี�
2.1 ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้
มาตรฐานที� 2
ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ ม ชุมชนมาใช้บริ การห้องสมุด
ความสัมพันธ์ เพื�อการเรี ยนรู ้
2.2 ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้
และความ
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
ร่ วมมือกับ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรี ยน
ชุมชนในการ
2.3 ผูบ้ ริ หารสร้างเครื อข่าย
พัฒนาพัฒนา
ความร่ วมมือและและแสวง
ห้องสมุด
หาความช่วยเหลือจากหน่วย
งาน ทั�งภาครัฐและเอกชน
เพื�อพัฒนาห้องสมุดโรงเรี ยน

เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี�
ให้ขอ้ ละ 1 คะแนน
แนวทางการให้ คะแนน
ระดับ 1 ได้ 3 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 4 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 5 คะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี�
ให้ขอ้ ละ 1 คะแนน
แนวทางการให้ คะแนน
ระดับ 1 ได้ 1 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 2 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 3 คะแนน

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสาร
หลักฐาน เช่น
-แผนการนิเทศ
-หลักฐานการนิเทศ
-รายงานผล
-หลักฐานการนํา
ผลการประเมินไปใช้
ฯลฯ

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสาร
หลักฐาน เช่น
-สังเกต
-สัมภาษณ์
-ภาพถ่าย
ฯลฯ
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มาตรฐาน
มาตรฐานที� 3
ผูบ้ ริ หารเป็ น
แบบอย่างในการ
เป็ นบุคคลแห่ง
การเรี ยนรู ้
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ตัวบ่ งชี�
3.1 ผูบ้ ริ หารเข้ารับ
การอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน และแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์ดา้ นห้องสมุด
อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั�ง
3.2 ผูบ้ ริ หารใช้หอ้ งสมุด
เป้ นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพื�อ
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน
3.3 ผูบ้ ริ หารมีนิสยั รักการอ่าน
แสวงหาความรู ้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื�อง

เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี�
ให้ขอ้ ละ 1 คะแนน
แนวทางการให้ คะแนน
ระดับ 1 ได้ 1 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 2 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 3 คะแนน

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสาร
หลักฐาน เช่น
-เกียรติบตั ร
-บทความทางวิชาการ
-เอกสารเผยแพร่ ใน
รู ปแบบ ต่าง ๆ
-หลักฐานการเข้าร่ วม
ประชุม สัมมนา
-หลักฐานการยืม-คืน
-หลักฐานการสึ กษา
-ค้นคว้า
-สังเกต
-สัมภาษณ์ ฯลฯ

หมวดที� 2 มาตรฐานด้ านครู
2.1 ครู หรือบุคลากรทําหน้ าทีบ� รรณารักษ์
มาตรฐาน
มาตรฐานที� 4
ครู หรื อบุคลากรทํา
หน้าที�บรรณารักษ์
มีความสามารถใน
การบริ หารงาน
ห้องสมุด

ตัวบ่ งชี�
4.1 มีการกําหนดวิสยั ทัศน์
พันธกิจห้องสมุดโรงเรี ยน
4.2 มีการจัดทําแผนงาน
โครงการห้องสมุดที�สอด
คล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษโรงเรี ยน
4.3 มีการจัดทําโครงสร้าง
การบริ หารงานห้องสมุด
4.4 มีการจัดสภาพแวด
ล้อมและบรรยากาศของ
ห้องสมุดให้เอื�อต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้
4.5 มีการประเมินผลการ

เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี�
ให้ขอ้ ละ 1 คะแนน
แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 ได้ 5 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 6 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 7 คะแนน

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสารหลักฐาน
เช่น
-แผนพัฒนางานห้องสมุด
-สถิติการใช้บริ การ
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์
-สังเกตสภาพแวดล้อม
-แบบประเมิน
ผลการดําเนินงาน
-ข้อมูลแสดงการนํา
ผลการประเมินมาใช้พฒั นา
ต่อไป
ฯลฯ
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ดําเนินงาน
4.6 มีการนําผลการ
ประเมินมาใฃ้ในการ
พัฒนางานห้องสมุด
4.7 มีการนํามาตรฐาน
ห้องสมุดโรงเรี ยนของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐานมาใช้
ในการบริ หารงาน
ห้องสมุด
มาตรฐาน
ตัวบ่ งชี�
5.1 จัดให้มีทรัพยากร
มาตรฐานที� 5
ครู หรื อบุคลากรทํา สารสนเทศที�มีเนื�อหา
หน้าที�บรรณารักษ์ สอดคล้องกับการจัด
มีความสามารถใน การเรี ยนการสอน
การปฏิบตั ิงานด้าน ตามหลักสูตร
5.2 จัดให้มีทรัพยากร
เทคนิค
สารสนเทศที�มีเนื�อหา
เหมาะสม และตรงตาม
ความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การ
5.3 มีการจัดหมวดหมู่และ
ทํารายการทรัพยากร
สารสนเทศตามหลักสากล
5.4 มีการเตรี ยมทรัพยากร
สารสนเทศเพื�อให้บริ การ
5.5 ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดเก็บและสื บค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมตามสภาพ
ของโรงเรี ยน สะดวกต่อ
การเข้าถึงและการใช้

เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี�
ให้ขอ้ ละ 1 คะแนน
แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 ได้ 5 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 6 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 7 คะแนน

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสารหลักฐาน
เช่น
-ทะเบียนทัพยากร
สารสนเทศ
-แผนการจัดหาทรัพยากร
-สังเกตระบบการจัด
หมวดหมู่การสื บค้น
-การเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศ
-หลักฐานการสํารวจ
หรื อแสดงความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ฯลฯ
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บริ การ
5.6 มีการสํารวจทรัพยากร
สารสนเทศประจําปี
5.7 มีการบํารุ งรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ให้อยูใ่ นสภาพพร้อม
บริ การ
มาตรฐาน
ตัวบ่ งชี�
6.1 มีการจัดทําระเบียบ
มาตรฐานที� 6
ครู หรื อบุคลากรทํา การใช้หอ้ งสมุด
หน้าที�บรรณารักษ์ 6.2 มีการจัดทําตาราง
มีความสามารถใน การใช้หอ้ งสมุดที�ชดั เจน
6.3 มีการแนะนําการใช้
การให้บริ การ
ห้องสมุด และการรับรู ้
เข้าถึง และใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศ
6.4 มีการสอนการใช้
ห้องสมุด และการรับรู ้
เข้าถึง และใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศ
6.5 มีการจัดบริ การการ
อ่าน และการศึกษาค้นคว้า
6.6 มีการจัดบริ การยืม-คืน
6.7 มีการจัดบริ การตอบ
คําถามและช่วยค้นคว้า
6.8 มีการจัดบริ การเชิงรุ ก
กอย่างหลากหลาย
6.9 มีการจัดบริ การสื บค้น
ทางสื� ออิเล็กทรอนิกส์และ
ทางอินเทอร์เน็ต
6.10 มีการจัดเก็บสถิติผใู ้ ช้
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เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี�
ให้ขอ้ ละ 1 คะแนน
แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 ได้ 7 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 8 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 9-10 คะแนน

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสารหลักฐาน
เช่น
-ระเบียบการใช้บริ การ
-ตารางการใช้หอ้ งสมุด
-สถิติการยืม-คืน
-สังเกต
-สัมภาษณ์
ฯลฯ
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มาตรฐาน
มาตรฐานที� 7
ครู หรื อบุคลากรทํา
หน้าที�บรรณารักษ์
มีความสามารถใน
การจัดกิจกรรม

ตัวบ่ งชี�
7.1 มีการจัดกิจกรรม
ห้องสมุด เพื�อสนับสนุน
การจัดการเรี ยนการสอน
ตามหลักสูตร
7.2 มีการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มการอ่าน เพื�อ
ปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน
7.3 มีการจัดกิจกรรมส่ ง
เสริ มการอ่านอย่างต่อ
เนื�องเพื�อปลูกฝังนิสยั รัก
การอ่าน
มาตรฐาน
ตัวบ่ งชี�
8.1 มีการศึกษาค้นคว้า
มาตรฐานที� 8
ครู หรื อบุคลากรทํา ด้วยตนเอง และมีนิสยั
หน้าที�บรรณารักษ์ รักการอ่าน
มีการพัฒนาตนเอง 8.2 มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื�อง
8.3 มีการอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื�อง
หรื อศึกษาต่อ
8.4 เป็ นสมาชิกสมาคม
ชมรมหรื อวิชาชีพที�
เกี�ยวข้อง
8.5 มีการสร้างเครื อข่าย
การเรี ยนรู ้และแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์เกี�ยวกับการ
ดําเนินงานห้องสมุด
8.6 มีวฒ
ุ ิบรรณารักษศาสตร์หรื อสารสนเทศ
ศาสตร์หรื อผ่านการศึกษา
อบรมด้านห้องสมุด

เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี�
ให้ขอ้ ละ 1 คะแนน
แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 ได้ 1 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 2 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 3 คะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
มีลกั ษณะตามตัวบ่งชี�
ให้ขอ้ ละ 1 คะแนน
แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 ได้ 4 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 5 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 6 คะแนน

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสารหลักฐาน
เช่น
-แผนปฏิบตั ิงาน
-แผนพัฒนาห้องสมุด
-การประเมินโครงการ
-รู ปภาพ
-สรุ ปโครงการ
-สถิติ
ฯลฯ

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสารหลักฐาน
เช่น
-บันทึกรายงานการประชุม
-หลักฐานอื�น ๆ เช่น
เกียรติบตั ร
-สังเกต
-สัมภาษณ์
-สถิติการใช้หอ้ งสมุด
-คําสัง�
-หนังสื อเชิญ
-หนังสื อตอบรับ
ฯลฯ
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2.1 ครู ผ้ ูสอน
มาตรฐาน
มาตรฐานที� 9
ครู ผสู ้ อนใช้
ห้องสมุดเพื�อ
การเรี ยนการสอน

ตัวบ่ งชี�
9.1 มีแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ที�บรู ณาการ
การใช้หอ้ งสมุด
ในสาระการเรี ยนรู ้
ที�ตนเองรับผิดชอบ
9.2 มีส่วนร่ วมในการ
เสนอหรื อคัดเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศ
9.3 มีการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนโดยใช้
ห้องสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
9.4 มีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผลการใช้
ห้องสมุด
มาตรฐาน
ตัวบ่ งชี�
10.1 มีการจัดกิจกรรม
มาตรฐานที� 10
ส่ งเสริ มนิสยั รักการอ่าน
ครู ผสู ้ อนมีการ
จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม ในสาระการเรี ยนรู ้ที�รับ
นิสยั รักการอ่านแก่ ผิดชอบอย่างหลากหลาย
10.2 มีการจัดกิจกรรม
นักเรี ยน
ส่ งเสริ มนิสยั รักการอ่าน
ในสาระการเรี ยนรู ้
ที�ตนเองรับผิดชอบ
อย่างต่อเนื�อง
10.3 มีการประสาน
ความร่ วมมือกับครู
บรรรณารักษ์ในการจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มนิสยั
รักการอ่าน

เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
-ครู ร้อยละ 60-70 ปฏิบตั ิได้
ข้อละ 1 คะแนน
-ครู ร้อยละ 71-80 ปฏิบตั ิได้
ข้อละ 2 คะแนน
-ครู ร้อยละ 81-100 ปฏิบตั ิได้
ข้อละ 3 คะแนน

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสารหลักฐาน
เช่น
-แผนการจัดการเรี ยนรู ้
-บันทึกรายงานการประชุม
-ภาพถ่าย
-ป้ ายนิทรรศการ
ฯลฯ

แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 ได้ 8 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 9 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 10-12 คะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
-ครู ร้อยละ 50-60 ปฏิบตั ิได้
ข้อละ 1 คะแนน
-ครู ร้อยละ 61-70 ปฏิบตั ิได้
ข้อละ 2 คะแนน
-ครู ร้อยละ 71-100 ปฏิบตั ิได้
ข้อละ 3 คะแนน

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสารหลักฐาน
เช่น
-แผนการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มการอ่าน
-ผลจากการจัดกิจกรรม
-สังเกต
-สัมภาษณ์
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10.4 มีการประเมินผล
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
นิสยั รักการอ่าน
10.5 มีการรายงานผล
การประเมินผลการจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มรักการ
อ่านต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
10.6 มีการเผยแพร่ ผลการ
ประเมินให้ผเู ้ กี�ยวข้องและ
สาธารณชนทราบ
10.7 มีการนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการ
พัฒนากิจกรรมส่ งเสริ ม
นิสยั รักการอ่าน

แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 ได้ 15 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 16-17 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 18-21 คะแนน

หมวดที� 3 มาตรฐานด้ านนักเรียน
มาตรฐาน
มาตรฐานที� 11
นักเรี ยนมี
ความสามารถ
ในการรับรู ้ เข้าถึง
และใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศ

ตัวบ่ งชี�
11.1 กําหนดลักษณะและ
ขอบเขตของสารสนเทศที�
ต้องการได้
11.2 ค้นหาสารสนเทศที�
ต้องการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
11.3 ตัดสิ นใจเลือก
สารสนเทศที�เข้าถึงได้อย่าง
ถูกต้อง
11.4 สรุ ป เรี ยบเรี ยงแนวคิด
จากสารสนเทศที�คน้ พบได้
11.5 จัดเก็บและเผยแพร่
สารสนเทศได้
11.6 สร้างองค์ความรู ้จาก

เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
-ครู ร้อยละ 60-70 ปฏิบตั ิได้
ข้อละ 1 คะแนน
-ครู ร้อยละ 71-80 ปฏิบตั ิได้
ข้อละ 2 คะแนน
-ครู ร้อยละ 81-100 ปฏิบตั ิได้
ข้อละ 3 คะแนน
แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 ได้ 17 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 18-20 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 21-24 คะแนน

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสาร
หลักฐาน เช่น
-สังเกต
-สัมภาษณ์
-ตอบแบบสอบถาม
-รายงาน
-ชิ�นงาน
ฯลฯ
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การศึกษาค้นคว้าได้
11.7 มีติตสํานึกที�ดีในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
11.8 มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรมในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
มาตรฐาน
ตัวบ่ งชี�
มาตรฐานที� 12 12.1 นักเรี ยนเข้าใช้
ห้องสมุดอย่างสมํ�าเสมอ
นักเรี ยนมี
ความใฝ่ รู ้เรี ยนรู ้ 12.2 นักเรี ยนยืมหนังสื อ
หรื อสื� อทรัพยากร
และมีนิสยั
สารสนเทศอื�น
รักการอ่าน
อย่างสมํ�าเสมอ
12.3 นักเรี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
อย่างสมํ�าเสมอ
12.4 นักเรี ยนมีปริ มาณการ
อ่านเหมาะสมกับระดับชั�น
ตามเกณฑ์
การอ่านหนังสื อขั�นตํ�าที�
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐานกําหนด
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เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
ข้อ 12.1-12.3
-นักเรี ยนร้อยละ 60-70
ปฏิบตั ิได้ขอ้ ละ 1 คะแนน
-นักเรี ยนร้อยละ 71-80
ปฏิบตั ิได้ขอ้ ละ 2 คะแนน
-นักเรี ยนร้อยละ 81-100
ปฏิบตั ิได้ขอ้ ละ 3 คะแนน
แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 ได้ 6 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 7 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 8-9 คะแนน
แนวทางการให้ คะแนน ข้อ 12.4
-นักเรี ยนร้อยละ 60-70
ปฏิบตั ิได้ขอ้ ละ 1 คะแนน
-นักเรี ยนร้อยละ 71-80
ปฏิบตั ิได้ขอ้ ละ 2 คะแนน
-นักเรี ยนร้อยละ 81-100
ปฏิบตั ิได้ขอ้ ละ 3 คะแนน
แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 ได้ 1 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 2 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 3 คะแนน

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสาร
หลักฐาน เช่น
--สังเกต
-สัมภาษณ์
-แบบสอบถาม
-รายงาน
-ชิ�นงาน
-สถิติการเข้าใช้หอ้ งสมุด
-สถิติการยืมหนังสื อ
-หลักฐานการเข้าร่ วม
กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
-บันทึกการอ่าน
ฯลฯ
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ปริ มาณการอ่านหนังสื อขั�นตํ�า
ของสํานักงานของ สพฐ.
1) ประถมศึกษาปี ที� 1-3 อ่าน
หนังสื ออื�นอย่างน้อยคนละ
5 เล่มต่อปี
2) ประถมศึกษาปี ที� 4-6 อ่าน
หนังสื ออื�นอย่างน้อยคนละ
10 เล่มต่อปี
3) มัธยมศึกษาปี ที� 1-3 อ่าน
หนังสื ออื�นอย่างน้อยคนละ
15 เล่มต่อปี
4) มัธยมศึกษาปี ที� 4-6 อ่าน
หนังสื ออื�นอย่างน้อยคนละ
20 เล่มต่อปี

หมวดที� 4 มาตรฐานด้ านทรัพยากรสารสนเทศ
มาตรฐาน
มาตรฐานที� 13
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ประเภทวัสดุตีพิมพ์

ตัวบ่ งชี�
13.1 ห้องสมุดมีหนังสื อ
อ้างอิง เช่น หนังสื อ
พระราชนิพนธ์
พระนิพนธ์
สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน โดยพระราช
ประสงค์ในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
สารานุกรม พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
เป็ นต้น
13.2 ห้องสมุดมีหนังสื อ
สารคดี บันเทิงคดี
หนังสื อภาษาต่างประเทศ

เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
ข้อ 13.1 ข้อ 13.2 และข้อ 13.4
มีทรัพยากรสารสนเทศ
ตามตัวบ่งชี� ให้ขอ้ ละ 1 คะแนน
แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 ได้ 1 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 2 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 3 คะแนน
ข้อ 13.3
-มีจาํ นวนน้อยกว่าที�ระบุ
ในตัวบ่งชี� ได้ 1 คะแนน
-มีจาํ นวนตามที�ระบุ

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสาร
หลักฐาน เช่น
-ทรัพยากรสารสนเทศ
-สมุดทะเบียนรายชื�อ
วัสดุตีพิมพ์
-สังเกต
-สัมภาษณ์ผใู ้ ช้ริการ
ฯลฯ
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มาตรฐาน
มาตรฐานที� 14
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ประเภท
วัสดุไม่ตีพิมพ์
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วารสาร นิตยสาร
หนังสื อพิมพ์ จุลสาร
เอกสารหลักสูตรที�
เหมาะสม สอดคล้องกับ
หลักสู ตรและความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
13.3 ห้องสมุดมีหนังสื อ
อย่างน้อย 10 เล่ม ต่อ
นักเรี ยน 1 คน
13.4 ห้องสมุดมีวารสาร
นิตยสาร หนังสื อพิมพ์
ไว้ให้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ
ตัวบ่ งชี�
14.1 ห้องสมุดมีวสั ดุ
ไม่ตีพิมพ์และสื� อ
อิเล็กทรอนิกส์ในปริ มาณ
ที�เหมาะสมและสอดคล้อง
กับหลักสู ตรและความ
ต้องการของผูใ้ ช้ เช่น
• ลูกโลก
• แผนที�
• หุ่นจําลองของ
ตัวอย่าง
• เกม ของเล่นเสริ ม
ทักษะ
• วีดิทศั น์ซีดี-รอม
ดีวีดี
• บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน

ในตัวบ่งชี� ได้ 2 คะแนน
-มีจาํ นวนมากกว่าที�ระบุ
ในตัวบ่งชี� ได้ 3 คะแนน
แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 ได้ 1 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 2 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 3 คะแนน

เกณฑ์ การประเมิน
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสาร
แนวทางการให้ คะแนน
หลักฐาน เช่น
มีทรัพยากรสารสนเทศ
ตามตัวบ่งชี� ให้ขอ้ ละ 1 คะแนน -ทรัพยากรสารสนเทศ
-สมุดทะเบียนรายชื�อ
วัสดุไม่ตีพิมพ์
แนวทางการประเมิน
-สังเกต
ระดับ 1 ได้ 6 คะแนน
-สัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การ
ระดับ 2 ได้ 7 คะแนน
ฯลฯ
ระดับ 3 ได้ 8 คะแนน
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• หนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์
• บทเรี ยนออนไลน์
ฯลฯ
มาตรฐาน
ตัวบ่ งชี�
15.1 ห้องสมุดใช้โปรแกรม
มาตรฐานที� 15
ห้องสมุดอัตโนมัติ
การจัดการ
15.2 ห้องสมุดมีการสื บค้น
ทรัพยากร
สารสนเทศโดยใช้ ออนไลน์ทางเว็บไซต์
15.3 ห้องสมุดมีเครื อข่าย
เทคโนโลยี
สังคมออนไลน์ เพื�อสนับ
สารสนเทศ
สนุนการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ
15.4 ห้องสมุดมีการจัด
ฝึ กอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของห้องสมุด

เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
มีทรัพยากรสารสนเทศ
ตามตัวบ่งชี� ให้ขอ้ ละ 1
คะแนน
แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 ได้ 2 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 3 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 4 คะแนน

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสารหลักฐาน
เช่น
-โปรแกรมห้องสมุด
-คอมพิวเตอร์เพื�อการสื บค้น
-เครื อข่ายสังคมออนไลน์
-โปรแกรมการฝึ กอบรม
-สังเกต
-สัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การ
ฯลฯ

หมวดที� 5 มาตรฐานด้ านอาคารสถานที� และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
มาตรฐาน
มาตรฐานที� 16
อาคารสถานที�

ตัวบ่ งชี�
16.1 ห้องสมุดตั�งอยูใ่ น
ตําแหน่งที�เหมาะสมสะดวก
ในการเข้าใช้บริ การ
16.2 ห้องสมุดมีการออกแบบ
ตกแต่งอย่างเหมาะสมสวยงาม
16.3 ห้องสมุดมีการจัดพื�นที�
และบรยากาศที�เอื�อต่อการอ่าน
และการเรี ยนรู ้
16.4 ห้องสมุดมีการจัดการ
ด้านสภาพแวดล้อม (สะอาด
แสงสว่าง เสี ยง ถ่ายเทอากาศ)
อย่างเหมาะสม

เกณฑ์ การประเมิน
แนวทางการให้ คะแนน
มีทรัพยากรสารสนเทศ
ตามตัวบ่งชี� ให้ขอ้ ละ 1
คะแนน
แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 ได้ 3 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 4 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 5 คะแนน

ข้ อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการและเอกสารหลักฐาน
เช่น
-สังเกต
-สัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การ
ฯลฯ
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มาตรฐานที� 17
วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
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16.5 ห้องสมุดมีมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยของ
ห้องสมุดและผูใ้ ช้บริ การ
17.1 ห้องสมุดมีครุ ภณ
ั ฑ์
ที�เหมาะสมกับขนาดของห้อง
และผูใ้ ช้บริ การ
17.2 ห้องสมุดมีครุ ภณ
ั ฑ์
เพียงพอและจัดวางได้
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
และให้บริ การ
17.3 ห้องสมุดมีครุ ภณ
ั ฑ์
เครื� องมือ วัสดุอุปกรณ์
ที�รองรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของห้องสมุด
(คอมพิวเตอร์เพื�อการ
ปฏิบตั ิงาน)
17.4 ห้องสมุดมีเครื� องมือและ
อุปกรณ์ที�เหมาะสมกับการ
ปฏิบตั ิงานของบรรณารักษ์
และการให้บริ การ

แนวทางการให้ คะแนน
มีทรัพยากรสารสนเทศ
ตามตัวบ่งชี� ให้ขอ้ ละ 1
คะแนน
แนวทางการประเมิน
ระดับ 1 ได้ 2 คะแนน
ระดับ 2 ได้ 3 คะแนน
ระดับ 3 ได้ 4 คะแนน

วิธีการและเอกสารหลักฐาน
เช่น
-ทะเบียนครุ ภณั ฑ์
-สังเกตุ
-สัมภาษณ์ผใู ้ ช้บริ การ
ฯลฯ
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การสรุ ปผลการประเมิน

1. การสรุ ปผลในแต่ ละมาตรฐานย่ อยมีการกําหนดเกณฑ์ การประเมินไว้ 3 ระดับ คือ
ระดับ 1 หมายถึง

พอใช้ (ควรปรับปรุ ง)

ระดับ 2 หมายถึง

ดี

ระดับ 3 หมายถึง

ดีเยีย� ม

2. การสรุ ปผลในภาพรวม กําหนดนํา� หนักคะแนนในแต่ ละหมวด ดังนี�
หมวดที� 1 มาตรฐานด้านผูบ้ ริ หาร
คะแนนเต็ม 35 คะแนน ปรับให้เป็ น 20 คะแนน
โดยนําคะแนนที�ได้คูณด้วย .5714
หมวดที� 2 แบ่งเป็ นมาตรฐานด้านครู หรื อบุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์ และมาครฐาน
ด้านผูส้ อน
มาตรฐานด้านครู หรื อบุคลากรทําหน้าที�บรรณารักษ์
คะแนนเต็ม 33 คะแนน ปรับให้เป็ น 20 คะแนน
โดยนําคะแนนที�ได้คูณด้วย .6060
มาตรฐานด้านครู ผสู ้ อน
คะแนนเต็ม 33 คะแนน ปรับให้เป็ น 20 คะแนน
โดยนําคะแนนที�ได้คูณด้วย .6060
หมวดที� 3 มาตรฐานด้านนักเรี ยน
คะแนนเต็ม 36 คะแนน ปรับให้เป็ น 20 คะแนน
โดยนําคะแนนที�ได้คูณด้วย .5555
หมวดที� 4 มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ ร่ วมกับ หมวดที� 5 มาตรฐานด้านอาอาคาร
สถานที� และวัสดุครุ ภณั ฑ์
คะแนนเต็ม 27 คะแนน ปรับให้เป็ น 20 คะแนน
โดยนําคะแนนที�ได้คูณด้วย .7407
แล้วนําคะแนนทุกหมวดมารวมกันเทียบกับเกณฑ์ ดังนี�
พอใช้ (ควรปรับปรุ ง)
มีคะแนน
น้อยกว่า 70 คะแนน

ดี
มีคะแนน
70-85 คะแนน

ดีเยีย� ม
มีคะแนน
มากกว่า 85 คะแนน
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เกีย� วกับผู้เขียน
ศาสตราจารย์ พเิ ศษ คุณหญิงแม้ นมาส ชวลิต
94/62 หมู่บา้ นกรี นวัลเลย์ ถ.บางนา-ตราด กม.ที� 14.5 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02 312 5682 มือถือ 082-459-4531
E-mail : tla2497@yahoo.com
ปัจจุบนดํารงตําแหน่ ง นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ประสบการณ์ ผูอ้ าํ นวยการ สํานักหอสมุดแห่งชาติ
รองอธิบดีกรมศิลปากร ผูก้ ่อตั�งสมาคห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ประธานคณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยแผนงานมรดกความทรงจําแห่ง
โลก กรรมการโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราช
ประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ผู้เชี�ยวชาญ การบริ หารงานห้องสมุด การอ่านและกิจกรรมส่ งเสริ ม
การอ่าน เอกสารมรดกแห่งความทรงจํา หอสมุดแห่งชาติ การเขียน
หนังสื อสําหรับเด็ก
นางวีระวรรณ วรรณโท
75/129 หมู่บา้ นปรี ชาร่ มเกล้า ถ.ร่ มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กทม. 10510
มือถือ 081 564 1308 โทรศัพท์ 02 917 3694
E-mail: weerawan2494@hotmail.com
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ ง รักษาการ ผูจ้ ดั การ สํานักงานสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ เหรัญญิก คนที� 2 สมาคมห้องสมุดฯ
ประสบการณ์ ประธานชมรมห้องสมุดโรงเรี ยน เลขานุการ สมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ผู้เชี�ยวชาญ การบริ การห้องสมุด การบริ การและกิจกรรมส่ งเสริ มการ
อ่าน ห้องสมุดโรงเรี ยน

121
122

นาวาอากาศเอกหญิงนวรัตน์ ทองสลวย มือถือ 081 925 7231
E-mail: tnawarat@hotmail.com
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ ง นายทหารปฏิบตั ิการประจํากองบัญชาการ
กองทัพอากาศ ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน กทม.10210
ประธานแผนกวารสารและสื� อวิชาการ คนที� 1
ประสบการณ์ กรรมการบริ หาร สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ
ผู้เชี�ยวชาญ ห้องสมุดเฉพาะ
นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพล
1302 จรัญสนิทวงศ์ 75 สกุลชัย ซอย 5 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบาง
พลัด กรุ งเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02 424 8640 มือถือ 090 984 8315
E-mail: krongkarn30@gmail.com
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ ง ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ คนที� 1
อาสาสมัคร โครงการกองทุนการศึกษา วิทยากรค่ายการอ่าน
ประสบการณ์ หัวหน้าห้องสมุดโรงเรี ยนสายปั ญญา ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ประธานชมรมห้องสมุดโรงเรี ยน กรรมการบริ หาร
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ หลายสมัย
ผู้เชี�ยวชาญ ห้องสมุดโรงเรี ยน การบริ หารงานห้องสมุด
นายสุ รพล ฤทธิ�รวมทรัพย์
366 เทอดไทย 23 บุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600 ปัจจุบันดํารง
ตําแหน่ ง โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
ประธานแผนกวิจยั และพัฒนา คนที� 1
โทรศัพท์ 02 849 7169 โทรสาร 02 849 7170 มือถือ 089 201 7186
E-mail: r_surapol@mwit.ac.th;r_surapol@hotmail.com
ประสบการณ์ ประธานชมรมห้องสมุดโรงเรี ยน
ผู้เชี�ยวชาญ การบริ หารงานห้องสมุด การบริ การห้องสมุด ห้องสมุด
โรงเรี ยน เทคโนโลยีหอ้ งสมุด

