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ประกาศ 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย                                                                                    

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรํตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี                                                        
เรื�อง  มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553 

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

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

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

           ขอ้  4  กาํหนดมาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ.ศ.2553   ดงันี�  

หมวดที� 1                                                                                                       
วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 

วสัิยทศัน์  
              หอ้งสมุดเฉพาะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นหน่วยส่งเสริมการจดัการความรู้ขององคก์ร 
และเป็นพลงัขบัเคลื�อนการเรียนรู้ขององคก์รและสงัคม  เพื�อพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชา 

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

ความรู้ร่วมกนั 
๓. สร้างเครือข่ายระหวา่งองคก์รในวิชาชีพ 

วตัถุประสงค์ 
หอ้งสมุดเฉพาะมีวตัถุประสงคเ์พื�อเป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะดา้น/สาขาวิชา  และเป็นหน่วยงาน

ดาํเนินการดา้นเทคนิคและบริการสารสนเทศในสาขาวชิาเฉพาะแก่องคก์รที�สงักดั ชุมชน และสงัคม 

เป้าหมาย 
หอ้งสมุดเฉพาะมีเป้าหมายเป็นแหล่งสะสมทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะดา้น/สาขาวิชา   
ดาํเนินการดา้นเทคนิคและใหบ้ริการสารสนเทศสาขาวิชาเฉพาะแก่องคก์รตน้สงักดั  ตลอดจน

เป็นแหล่งเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะนั�นแก่ชุมชนและสงัคม 
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ประกาศ 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย                                                                                    

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรํตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี                                                        
เรื�อง  มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ พ.ศ. 2553 

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

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

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

           ขอ้  4  กาํหนดมาตรฐานหอ้งสมุดเฉพาะ พ.ศ.2553   ดงันี�  

หมวดที� 1                                                                                                       
วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 

วสัิยทศัน์  
              หอ้งสมุดเฉพาะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นหน่วยส่งเสริมการจดัการความรู้ขององคก์ร 
และเป็นพลงัขบัเคลื�อนการเรียนรู้ขององคก์รและสงัคม  เพื�อพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชา 

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

ความรู้ร่วมกนั 
๓. สร้างเครือข่ายระหวา่งองคก์รในวิชาชีพ 

วตัถุประสงค์ 
หอ้งสมุดเฉพาะมีวตัถุประสงคเ์พื�อเป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะดา้น/สาขาวิชา  และเป็นหน่วยงาน

ดาํเนินการดา้นเทคนิคและบริการสารสนเทศในสาขาวชิาเฉพาะแก่องคก์รที�สงักดั ชุมชน และสงัคม 

เป้าหมาย 
หอ้งสมุดเฉพาะมีเป้าหมายเป็นแหล่งสะสมทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะดา้น/สาขาวิชา   
ดาํเนินการดา้นเทคนิคและใหบ้ริการสารสนเทศสาขาวิชาเฉพาะแก่องคก์รตน้สงักดั  ตลอดจน

เป็นแหล่งเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะนั�นแก่ชุมชนและสงัคม 
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หมวดที� 2                                                                                                       
การบริหาร 

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

ตอนที� 2  
หน้าที�ความรับผดิชอบ  

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

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

หมวดที� 3                                                                                                       
งบประมาณ 

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

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

     4.2.1 บรรณารักษต์อ้งมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ในสาขา             
                     บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

      4.2.2 นกัเอกสารสนเทศและนกัวิชาการตอ้งมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 
               ในสาขาวิชาเฉพาะ  

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

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

หมวดที� 5                                                                                                       
ทรัพยากรสารสนเทศ 

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

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

ตอนที� 2  
หน้าที�ความรับผดิชอบ  

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

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

หมวดที� 3                                                                                                       
งบประมาณ 

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

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

     4.2.1 บรรณารักษต์อ้งมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ในสาขา             
                     บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

      4.2.2 นกัเอกสารสนเทศและนกัวิชาการตอ้งมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 
               ในสาขาวิชาเฉพาะ  

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

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

หมวดที� 5                                                                                                       
ทรัพยากรสารสนเทศ 

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

หมวดที� 6                                                                                                       
อาคารสถานที� และครุภัณฑ์ 

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

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

หมวดที� 8                                                                                                       
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

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

หมวดที� 9                                                                                                       
การประเมินคุณภาพห้องสมุด 

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

             ประกาศ ณ วนัที�    30  มกราคม  พ.ศ.  2553 
 
 

                                                                 
                             (ศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต) 

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

หมวดที� 6                                                                                                       
อาคารสถานที� และครุภัณฑ์ 

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

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

หมวดที� 8                                                                                                       
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

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

หมวดที� 9                                                                                                       
การประเมินคุณภาพห้องสมุด 

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

             ประกาศ ณ วนัที�    30  มกราคม  พ.ศ.  2553 
 
 

                                                                 
                             (ศาสตราจารย ์คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต) 

                                                                              นายกสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
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