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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

