ประกาศสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เรื่องมาตรฐานหองสมุด พ.ศ. 2549
มาตรฐานหองสมุด พ.ศ.2549 จัดทําขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรูและการเรียนรู ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 เพื่อการตอบสนองการเรียนรูดวยตนเอง ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ความตองการของบุคคลและสังคม เพื่อสงเสริมคุณภาพและพัฒนาหองสมุดใหเปนสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต มีเกณฑและแนวทางการบริหารจัดการหองสมุดสูมาตราฐานสากล สมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จึง
กําหนดมาตรฐานหองสมุดไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร เรื่อง มาตรฐานหองสมุด พ.ศ.2549
ขอ 2 ใหใชประกาศนี้ ถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
หองสมุด หมายถึง แหลงการเรียนรูทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดตั้งเพื่อเปนแหลงการเรียนรู
ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ อาจมีชื่อเรียกวา หอสมุด หองสมุด สํานักหอสมุด สถาบันวิทยบริการ
ศูนยบรรณสาร ศูนยสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ หรือชื่ออื่นใดที่มีภารกิจในทํานองเดียวกัน
บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ปฎิบัติงานในหองสมุด มีหนาที่แตกตางกันตาม ภาระงาน มี
จุดมุงหมายในการปฎิบัติงาน เพื่อจัดเก็บ รวบรวม ดําเนิ นงานดานเทคนิคและบริการสารสนเทศ
บุคลากรที่จําเปน ประกอบดวย ผูบ ริหารหองสมุด ผูปฎิบัติงานในระดับวิช าชีพบรรณรักษศาสตร
สารนิเทศศาสตร สารสนเทศศาสตร หรือชื่ออื่นใดดานหองสมุด และผูอื่นใดที่มีพื้นฐานความรูทาง
วิชาการดานอื่นที่จําเปน สําหรับการปฎิบัติงานในหองสมุด
ผูรับบริการ หมายถึง กลุมเปาหมายที่หองสมุดตองใหบริการ
ขอ 4 กําหนดมาตราฐานหองสมุด พ.ศ.2549 ดังตอไปนี้
หมวด 1

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและยุทธศาสตร

วิสัยทัศน
หองสมุดเปนพลังขับเคลื่อนสังคม ไปสูสังคมแหงความรูและการเรียนรู
พันธกิจ

1. พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต
2. พัฒนาบุคลากรหองสมุดใหมีศักยภาพ และสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพ
3. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับความกาวหนา และความตองการของสังคม
4. พัฒนาบริการสารสนเทศใหมีคุณภาพ และสงเสริมทักษะการเขาถึงแหลงสารสนเทศของ
ผูรับบริการ
5. พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เปาหมาย
1. เพื่อใหมีบริการหองสมุดอยางทั่วถึงและผูรับบริการพึงพอใจ
2. เพื่อใหมีบุคลากรที่มีศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการและวิชาชีพที่
เหมาะสมตามอัตราสวนที่สอดคลองกับลักษณะและปริมาณงาน
3. เพื่อใหมีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ สอดคลองกับหลักการจัด
การศึกษา เพื่อสรางสังคมแหงความรูและการเรียนรู
4. เพื่อใหมีกิจกรรมสงเสริมการอาน การเรียนรู และการนําความรูไปใชประโยชน
ในการพัฒนาตนและสังคม
5. เพื่อใหมีการจัดการทรัพยากรดานอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ แกผูรับบริการ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร
1. จัดกิจกรรม บริการและสงเสริมการอานอยางเปนรูปธรรมตามนโยบายของรัฐ
2. เสนอใหมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ในการสราง สนับสนุนและพัฒนา
หองสมุด
3. กําหนดมาตราฐานหองสมุดทั้งมาตราฐานกลาง มาตราฐานหองสมุดแตละ
ประเภทมาตราฐานงานเทคนิค และทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
4. พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของบุคลากรหองสมุดอยางตอเนื่อง
5. พัฒนาเครือขายและความรวมมือระหวางหองสมุด
6. สงเสริมใหมีการประกันคุณภาพหองสมุด
7. สรางและสงเสริมกลไกการตลาด การสื่อสาร และการประชาสัมพันธหองสมุด
หมวด 2

การบริหาร

หองสมุดมีหนาที่หลักในการบริหารจัดการทรัพยากร และบริการสารสนเทศตามนโยบาย
เปาหมายและโครงสรางขององคกร โดยมีคณะกรรมการกําหนดนโยบายในการพัฒนาและประเมินผล

การดํ า เนิ น งาน มี ผู บ ริ ห ารห อ งสมุ ด และบุ ค ลากรห อ งสมุ ด ทํ า หน า ที่ ต ามภาระงานห อ งสมุ ด
คณะกรรมการบริหารหองสมุดประกอบดวย ผูบริหาร ผูปฎิบัติงาน และผูรับบริการหองสมุดหรือ
ชุมชน เพื่อการมีสวนรวมในการบริหารจัดการที่ดี โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพใหเกิดประโยชนแก
ผูใหบริการและผูรับบริการ
หมวด 3

งบประมาณ

หองสมุดควรไดรับงบประมาณจากองคกรเจาสังกัดอยางพอเพียง และจัดหารายไดอื่นให
สามารถดําเนินงานตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ งบประมาณของหองสมุดควรแยกเปนอิสระ
จากงบประมาณสวนรวมของพระองค รายไดที่ไดจากกิจกรรมและบริการของหองสมุดควรสงวนไว
เปนคาใชจาย เพื่อการพัฒนาหองสมุดนอกเหนือจากงบประมาณที่ไดรับจากเจาสังกัด
หมวด 4

บุคลากร

หองสมุดควรมีบุคลากรที่มีวุฒิ คุณสมบัติ และอัตรากําลังตามความจําเปน สอดคลองกับ
นโยบายเปาหมายขององคกร การพิจารณาจํานวนและคุณสมบัติของบุคลากร ตองคํานึงถึงจํานวน
ผูรับบริการ ทรัพยากร เทคโนโลยี และบริการสารสนเทศของหองสมุด การกําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ
หนาที่ความรับผิดชอบและจํานวนบุคลากร ใหเปนไปตามประกาศมาตราฐานของหองสมุดแตละ
ประเภท ควรพิจารณาใหมีตําแหนงบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนา
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุด และกําหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทัน
ตอความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี
หมวด 5

ทรัพยากรสารสนเทศ

หองสมุดควรกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจัดหา เพื่อเพิ่มจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอยางมีระบบ
และตอเนื่อง สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายขององคกรภายใตบริบทของชุมชนและสังคม หองสมุดตองจัดหา
และรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่อโสตอิเลกทรอนิกส ให
ครอบคลุ ม และทั นต อความกา วหนา ทางวิ ช าการและเทคโนโลยี และมีก ารจัด เก็บ อย างเป นระบบ

เพื่อใหผูรับบริการสามารถสืบคนและเขาถึงสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว
หมวด 6

อาคาร สถานที่และครุภัณฑ

อาคาร สถานที่หองสมุดควรตั้งอยูบริเวณศูนยกลางชุมชน มีการออกแบบอยางเหมาะสมตาม
มาตราฐานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม บุคลากรหองสมุดมีสวนรวมในการออกแบบ โดยคํานึงถึง

ความตองการของผูใหบริการและผูรับบริการทุกกลุมเปาหมายและการขยายพื้นที่ในอนาคต ควรมี
พื้นที่ป ฎิบัติการและพื้น ที่บริการดานเทคโนโลยี หองเก็บวัสดุอุป กรณ หองนํ้าและอื่น ๆตามความ
เหมาะสม ครุภัณฑหองสมุดควรไดมาตราฐานและเพียงพอสําหรับการปฎิบัติงานและการจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศ มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงสวาง เสียง ระบบ
ป อ งกั น สาธารณะภั ย อย า งเหมาะสมและได ม าตราฐาน เพื่ อ ป อ งกั น และบํ า รุ ง รั ก ษาทรั พ ยากร
สารสนเทศมิใหเกิดชํารุดเสียหายกอนเวลาอันสมควร
หมวด 7

การบริการ

หองสมุดควรมีบริการพื้นฐาน และบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ในรูปแบบที่หลากหลาย
มีระเบียบการใหบริการเพื่อใหผูนรับบริการทุกกลุมเปาหมายไดรับการบริการอยางเสมอภาค สามารถ
เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางรวดเร็วตามความตองการ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการนํากล
ยุทธการตลาดและการประชาสัมพันธมาใชในการจัดบริการและกิจกรรมหองสมุดเชิงรุก
หมวด 8

เครือขายและความรวมมือระหวางหองสมุด

หองสมุดควรสรางพันธมิตร และเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดและการเรียนรูอื่น
เพื่อสนับสนุนแหงความรูและการเรียนรู และการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน
หมวด 9

การประเมิณคุณภาพหองสมุด

หองสมุดควรมีระบบประกันคุณภาพและตัวชี้วัด เพื่อใชในการประเมินคุณภาพและพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการหองสมุด
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
( ศาสตราจารย คุณหญิงแมนมาส ชวลิต )
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