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ภาคผนวก  ง 
มาตรฐานหองสมุดประชาชนโดยทั่วไป 

 
1.   มาตรฐานหองสมุดประชาชนในตางประเทศ  
 การดําเนินงานหองสมุดประชาชนในตางประเทศมักดําเนินงานไปดวยดี ทั้งนี้เพราะ      
รัฐบาลประเทศตางๆ เห็นความสําคัญของหองสมุดประชาชน มีการออกกฎหมายหองสมุด
ประชาชนสนับสนุนการดําเนินงานโดยเฉพาะ และสิ่งหนึ่งทําใหการดําเนินงาน หองสมุด
ประชาชนเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการปฏิบัติงาน คือ การมี มาตรฐานหองสมุด
ประชาชนใชบังคับในการพัฒนากิจการของหองสมุด ดังนั้น คําวา มาตรฐานหองสมุดประชาชน
เปนสิ่งที่ถือเอาเปนหลักสําหรับการเปรียบเทียบในการดําเนินงานหองสมุดประชาชนประเทศตางๆ 
จึงตองหันมาศึกษาสิ่งที่ถือเปนหลักในการเปรียบเทียบดังกลาว ไมวาจะเปนเรื่องวัสดุ ครุภัณฑ 
อาคารสถานที่ เจาหนาที่หองสมุด และอื่นๆ สําหรับเปน ประโยชนตอการดําเนินงานกิจการ
หองสมุดประชาชน และสวนมากแลวแตละประเทศจะกําหนด มาตรฐานหองสมุดประชาชน
ขึ้นมาเอง ประเทศตางๆ จึงมีมาตรฐานที่แตกตางกันออกไป  
 มาตรฐานหองสมุดประชาชนที่นับวาเดนที่สุด ไดแก มาตรฐานหองสมุดประชาชน ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะประชาชนไดรับสิทธิในการใชบริการไดอยางดีที่สุด และ ถือวามี  
มาตรฐานสูงเกินวาประเทศอื่น ๆ จะนําไปปฏิบัติตามได สมาคมหองสมุดนานาชาติที่สําคัญ
สมาคมหนึ่ง ไดแก สหพันธสากลแหงสมาคมหองสมุดและสถาบัน (International Federation of 
Library Associations and Institution - IFLA) จึงได กําหนดมาตรฐานหองสมุดประชาชนโดยเชิญ
ประเทศสมาชิกตางๆ ชวยกันพิจารณา จนกระทั่งเปนที่ยอมรับและใชปฏิบัติอยูในประเทศตางๆ 
ทั่วโลกในขณะนี้ (http//:www.google.co.th) 

• มาตรฐานหองสมุดประชาชน สหพันธสากลแหงสมาคมหองสมุดและสถาบัน  
  สหพันธสากลแหงสมาคมหองสมุดและสถาบัน เปนสถาบันหองสมุดระดับ
นานาชาติสถาบันหนึ่ง ที่ไดกําหนดมาตรฐานหองสมุดสําหรับหองสมุดประชาชนในประเทศ
ตางๆ  โดยได รับการสนับสนุนจากองคการยู เนสโก  ทั้งนี้โดยแผนกหองสมุดประชาชน                        
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ของสหพันธสากลแหงสมาคมหองสุมดและสถาบัน ไดจัดพิมพมาตรฐานสําหรับการใหบริการ
หองสมุดประชาชน ระหวางป ค.ศ. 1956-1958 โดยมีเนื้อหา 5 เร่ืองใหญๆ คือ มาตรฐานวาดวย 
หนังสือและวัสดุ หองสมุดอื่น มาตรฐานวาดวยบุคลากรหองสมุด มาตรฐานวาดวยการใช 
ประโยชนจากหองสมุด เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ และมาตรฐานวาดวยอาคารสถานที่ 
(International Fedration Library Association and Institutions, Public Libraries Section,1977) 
ตอมาไดมีการปรับปรุงมาตรฐานหองสมุดประชาชนเพื่อใหใชได กับประเทศตางๆ ทั่วโลก             
ในป ค.ศ. 1969 สหพันธสากลแหงสมาคมหองสมุดและสถาบัน ไดทําหนังสือเวียนแจงใหแก
ประเทศ ที่เปนสมาชิกถึงเรื่องความคิดเห็นตอการจัดพิมพมาตรฐานหองสมุดประชาชน และ             
มีการปรับปรุงมาตรฐานหองสมุดประชาชนเพื่อรายงานตอที่ประชุมใหญที่กรุงบูดาเปสท    
ประเทศฮังการี เมื่อ ค.ศ. 1972 (Intermational FEderation of Library Association and Institutions 
Public Libraries Section, 1977) 
  ปจจุบันประเทศตาง ๆ ที่ดําเนินงานในเรื่องหองสมุดประชาชน ใชมาตรฐาน
หองสมุดประชาชน ฉบับนี้เปนคูมือในการปฏิบัติงาน มาตรฐานหองสมุดประชาชนของสหพันธ
สากล แหงสมาคมหองสมุดและสถาบัน สรุปไดดังนี้  

 ความจําเปนท่ีตองมีมาตรฐานหองสมุดประชาชน  
   ขอ 1 หองสมุดประชาชนเปนหนวยงานที่เติบโตและดําเนินการอยางไม
หยุดยั้ง ไดรับงบประมาณในการจัดสราง การจัดซื้อวัสดุหองสมุด และการจางบุคคลกรหองสมุด  
   ขอ 2 การใหบริการหองสมุด ควรจะกระทําเพื่อไดรับความสนับสนุน
ทางดานการเงินเพียงพอ  
   ขอ 3 วัตถุประสงคของการใหบริการ และวิธีการใหบริการอาจจะมีความ
แตกตางกันไปในแตละหองสุมด  
   ขอ 4 ควรมีมาตรฐานหองสมุดเพื่อปฏิบัติใชไดในนานาประเทศ  
   ขอ 5  การปฏิบัติตามมาตรฐานหองสมุดนี้ จัดทําตามแนวประสบการณ 
ของบรรณารักษตอการพัฒนาใหบริการหองสมุด  
   ขอ 6  มาตรฐานหองสมุดบางอยางอาจยืดหยุนได เชน อัตราการจัดซื้อวัสดุ 
การจัดทําบัตรรายการ และการจัดหมูหนังสือ เปนตน  
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   ขอ 7  ระดับตาง ๆ ของขอกําหนดในมาตรฐาน จะตองมีความสัมพันธกับ
ความตองการของผูใชหองสมุด แตละคน  

 วาดวยเรื่องการบริหารและการบริการ อธิบายคําจํากัดความความหมายของ
คําท่ีปรากฏในมาตรฐาน  
   ขอ 8  หนวยงานการบริหารงาน (Administrative Unit) หมายถึง หนวยงาน
การใหบริการของหองสมุดประชาชน ซ่ึงเปนอิสระตอการดําเนินงาน 
   ขอ 9 ระบบหองสมุดประชาชน (Public Library System) หมายถึง กลุม 
ของหองสมุดประชาชน ที่มีหนวยงานการบริหารงานเปนอิสระ หรือประกอบดวยหนวยบริหาร
หลายๆ หนวยที่ทํางานดวยกัน ดวยขอตกลงรวมกัน  
   ขอ 10 หนวยบริการ (Service Point) หมายถึง สวนหนึ่งของหนวยบริหาร 
หรือระบบหองสมุด ซ่ึงใหบริการโดยตรง ไดแก หองสมุดเคลื่อนที่ หองสมุดสาขา เปนตน  
   ขอ 11 บริการหองสมุดประชาชน (Public Library Service) หมายถึง งาน
ดานบริการในหนาที่ของหองสมุด  

 วาดวยขนาดของหนวยบริหาร  
   ขอ 12  เปนที่ยอมรับแลววาในชุมชนที่พัฒนาแลว ชุมชนนั้นจําเปนอยางยิ่งที่
ตองใหการสนับสนุนการใหบริการของหองสมุด  
   ขอ 13  อาจจะมีปจจัยอ่ืนๆ เชน เร่ืองทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และความ
หนาแนนของประชาชน ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอหนวยบริหาร  
   ขอ 14  ควรจะมีการกําหนดขนาดของหนวยบริหาร  
   ขอ 15  ระบบหองสมุดประชาชนควรกําหนดตามจํานวนประชากรอยางนอย 
15,000 คน 
   ขอ 16  ในบางประเทศ บริการหองสมุดจัดทําในระดับชาติโดยรัฐบาลกลาง  
   ขอ 17  ในชุมชนที่ไมสามารถจัดหนวยบริการใหญได ใหถือเกณฑจํานวน
ประชากรอยางนอย 50,000 คน เปนเกณฑปกติขั้นต่ํา  
   ขอ 18  หนวยบริการที่เล็กที่สุด ควรมีประชากรอยางนอย 3,000 คน  
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 หนวยบริการ ประเภท และการใชประโยชน  
   ขอ 19  หองสมุดประชาชนสํานักงานใหญ ควรเปดใหบริการสัปดาหละ      
60 ช่ัวโมง สวนหองสมุดสาขาอาจพิจารณา ใหเปดระหวาง 18-60 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตามความตองการ 
   ขอ 20  หองสมุดประชาชนสํานักงานใหญและหองสมุดสาขาขนาดใหญ 
ใหบริการอยางกวางขวางแกประชาชน ในเขตความรับผิดชอบ  
   ขอ 21  ชุมชนเล็กๆ  หรือบานของประชาชนที่อยูโดดเดี่ยวจําเปนตอง
ใหบริการดวยหองสมุดเคลื่อนที่  

 มาตรฐานเรื่องทรัพยากรหองสมุด  
   วาดวยหนังสือท่ัวไป  
   ขอ 22  ในหนวยบริการที่เล็กที่สุด ควรจะมีหนังสืออยางนอย 3 เลมตอราย
หัว แตถาจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น อัตราของหนังสือควรเปน 2 เลมตอรายหัวตามมาตรฐานนี้
หนังสือ  1 ใน 3 ของทั้งหมดจะตองเปนหนังสือ สําหรับเด็ก ถาหากจํานวนประชากรเปนเด็ก
ประมาณ 25-30% จองประชากรทั้งหมด  
   ขอ 23  หนังสือที่มี ควรครอบคลุมเนื้อหาวิชาทุกดานสําหรับเด็กและผูใหญ  
   ขอ 24  ในประเทศที่กําลังพัฒนาในการใหบริการหองสมุด หองสมุดควรจะ
มีหนังสือใหบริการ 9,000 เลม  
   ขอ 25  เกณฑการใหบริการหนังสืออยางต่ํา 9,000 เลม ใหยึดถือจากจํานวน
ประชากร ขั้นต่ําอยางนอย 3,000 คน  
   ขอ 26  ในหนวยบริหารที่มีประชากรต่ํากวา 3,000 คน ใหบริการประชาชน
ดวยบริการของหองสมุดเคลื่อนที่ หรือบริการอื่นๆ  
   วาดวยหนังสืออางอิง  
   ขอ 27  หนังสืออางอิงจะตองจัดใหบริการอยูตลอดเวลา และไมใหยืม     
ออกนอกหองสมุด  
   ขอ 28  ในหนวยบริหารที่เล็กที่สุด ที่มีประชากรขั้นต่ํา 3,000 คน ควรมี
หนังสืออางอิง อยางนอย 100 ช่ือเร่ือง ถาเปนชุมชนใหญ จํานวนหนังสืออางอิงควรมีประมาณ 
10% ของหนังสือทั้งหมด  



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 ภาคผนวก  ง  มาตรฐานหองสมุดประชาชนโดยทั่วไป 97 

   ขอ 29  ควรมีการจัดหาหนังสืออางอิงสําหรับเด็กดวย  
   วาดวยการจําหนายหนังสือ  
   ขอ 30  หนังสือที่มีสภาพชํารุด เนื้อเร่ืองลาสมัย หรือหมดคุณคาควรจําหนาย
ออกจากสมุดทะเบียน  
   ขอ 31 ในหองสมุดที่จัดตั้งใหม อาจจะยังไมมีความจําเปนในการจําหนาย
หนังสือ  
   ขอ 32  ในประเทศที่กําลังพัฒนา หนังสือมักมีคุณภาพต่ําในการจัดทํารูปเลม
สภาพหนังสือชํารุดไดงาย จําเปนตองจําหนายออกและตองมีการจัดหามาทดแทน  
   วาดวยการเพิ่มจํานวนหนังสือตอป  
   ขอ 33  ใหมีการเพิ่มหนังสือที่ตีพิมพออกใหม รวมทั้งหนังสือเด็กและนวนิยาย
สําหรับผูใหญ หนังสือวิชาการทั่วๆ ไปทดแทนหนังสือที่ลาสมัย  
   ขอ 34  การเพิ่มจํานวนหนังสือ ควรเพิ่มอยางนอยปละ 250 เลมตอประชากร 
1,000 คน 
   ขอ 35  จํานวนหนังสือที่เพิ่มขึ้นควรเปนหนังสือสําหรับเด็กประมาณ 1 ใน 3 
ของหนังสือทั้งหมด ถาหากจํานวนเด็กมีประมาณ 20-30 % ของจํานวนประชากรทั้งหมดใน
หองสมุดที่ใหบริการประชาชน ประมาณ 50,000 คน ควรมีการเพิ่มหนังสือประมาณปละ 10%  
   ขอ 36   มาตรฐานในเรื่องการจัดหาหนังสือ อาจมีการปรับใหเขากับจํานวน
หนังสือที่ผลิตไดในประเทศ ควรมีการจัดหาหนังสือที่ตีพิมพในภาษาอื่น ๆ ดวย  
   วาดวยการเขาปก  
   ขอ 37  หนังสือปกออนควรเขาเลมดวยปกแข็งกอนการใหบริการ  
   วาดวยวารสารและหนังสือพิมพ  
   ขอ 38 อาจมีความแตกตางกันในการจัดหาวารสารและหนังสือพิมพใน
ประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศที่กําลังพัฒนา  
   ขอ 39  ควรมีวารสารใหบริการอยางนอย 50 รายการ ในหนวยบริหารขนาดใหญ 
ควรมีวารสาร 10 ช่ือเร่ือง ตอประชากร 1,000 คน  
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   ขอ 40  ในหนวยบริหารที่มีประชากร 100,000 คน หรือมากกวา อัตราสวน
ของวารสาร ขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ  
   ขอ 41  การจัดหาวารสารมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนา  
   วาดวยโสตทัศนวัสดุ  
   ขอ 42  โสตทัศนวัสดุในที่นี้ คือ วัสดุสําหรับฟง และดู ไดแก แผนเสียง    
แถบเสียง ภาพยนตร สไลด ภาพเลื่อน และเครื่องเลนวิดีโอ  
   ขอ 43  โดยทั่ว ๆ ไปแลว ควรจัดหาวัสดุตีพิมพกอนโสตทัศนวัสดุ  
   ขอ 44  โสตทัศนวัสดุ ในรูปวัสดุยอสวน มีความสะดวกสบายตอการจัดเก็บ
ขอมูลขาวสาร  
   ขอ 45  การบริการในหองสมุดประชาชน ควรจัดหาเครื่องอุปกรณ โสตทัศนวัสดุ 
ใหบริการแกเด็กและผูใหญ เชน เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องเลนแถบเสียง เครื่องฉายภาพยนตร 
เครื่องฉาย สไลดหรือภาพเล่ือน เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน  
   วาดวยแผนเสียงและแถบเสียง  
   ขอ 46  ควรมีแผนเสียงหรือแถบเสียงอยางต่ํา 2,000 แผนตอประชากร 20,000 คน 
และการเพิ่มจํานวน 300 แผนตอป สไลด ภาพเลื่อน และวีดีโอ  
   ขอ  47  หองสมุดประชาชนควรจัดหาวัสดุเหลานี้ไวใหบริการดวยศิลปวัสดุ
และวัสดุอ่ืน ๆ  
   ขอ  48  หองสมุดประชาชนหลายแกงจัดหาภาพทางศิลปะทั้งภาพตนฉบับ
หรือภาพจําลองแบบจากตนฉบับ  

 มาตรฐานสําหรับกลุมคนบางกลุม  
   วาดวยเด็ก  
   ขอ  49  การบริการสําหรับเด็กควรครอบคลุมการใหบริการจากวัยเยาว
จนกระทั่งถึงอายุ  14 ป  
   ขอ  50  หองสมุดประชาชนมีบทบาทในการกระตุนเตือนความนึกคิดของเด็ก 
หนังสือสําหรับเด็ก จะตองมีทั้งที่ใหขอเท็จจริงและที่สงเสริมจินตนาการ  
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   ขอ  51  โสตทัศนวัสดุ ซ่ึงผลิตขึ้นเพิ่มการศึกษามีประโยชนตอการใหบริการ
แกเด็ก 
   ขอ  52  บุคลากรในหองสมุด ที่ใหบริการแกเด็กจะตองมีความรูโดยเฉพาะใน
เร่ือง  ความตองการของเด็ก  
   วาดวยผูใชบริการท่ีพิการ รวมท้ังผูปวยในโรงพยาบาล และผูตองขังใน
เรือนจํา และวาดวยการบริการทั่ว ๆ ไป  
   ขอ  53 การใหบริการหองสมุดประชาชนทุกชนิดควรจัดใหแกคนพิการเทาที่
จะทําได  
   ขอ  54 การจัดใหบริการ อาจมีแผนกงานแยกตางหากเพื่อใหบริการ  
   วาดวยผูอานที่ตองจํากัดอยูในสถานที่  
   ขอ  55  การใหบริการตองคํานึงวาใหบริการอยูในหองสมุด หรือใหบริการ
โดยหองสมุดสาขา หรือหอสมุดเคลื่อนที่  
   ขอ  56  การไปเยี่ยมเยียนบุคคลประเภทนี้ ควรกําหนดไปใหบริการอยางนอย 
3 สัปดาหตอคร้ัง โดยใชเจาหนาที่ที่หองสมุด 1 คนตอผูรับบริการ 20-25 คน  
   วาดวยคนสายตาพิการรวมท้ังคนตาบอด  
   ขอ  57  หองสมุดประชาชนเปนฝายใหบริการแผนเสียงหรือแถบเสียง 
หนังสือสําหรับผูอานที่สายตาไมดี ก็จัดหาหนังสือที่มีตัวอักษรขนาดใหญใหบริการ  
   วาดวยการบริการในโรงพยาบาล  
   ขอ  58 โรงพยาบาลที่มีเตียงคนไข 500 เตียง และเจาหนาที่ ระหวาง 700 ถึง 
1,000 คน ควรมีหนังสือใหบริการ 4,000 - 5,000 เลม โรงพยาบาลเล็ก ๆ ควรมีหนังสืออยางนอย 
200-250 เลม  
   ขอ  59  หองสมุดประชาชนและโรงพยาบาลควรรวมมือกันใหมีสถานที่        
ที่เหมาะสมสําหรับเก็บรักษาหนังสือ มีรถเข็นไปตามหองคนไขอยางนอยสัปดาหละครั้ง  
   วาดวยการบริการในบานคนชรา  
   ขอ  60  ควรมีการฝากหนังสือไปใหบริการ 2-6 เลมตอคน หรือมีอยางนอย 
200 เลม มีการเปลี่ยนหนังสือ อยางนอยปละ 4 คร้ัง  
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   วาดวยการบริการในเรือนจํา  
   ขอ  61 หองสมุดประชาชนควรจัดใหบริการโดยจัดหาหนังสือ 5-10 เลมตอคน 
และควรเปลี่ยนหนังสือ อยางนอยปละ 4 คร้ัง 
   วาดวยชนกลุมนอย  
   ขอ  62  ควรจัดหาหนังสือในภาษาของชนกลุมนอยใหบริการ  
   ขอ  63  ควรมีการกระตุนเตือนใหคนกลุมนอยมาใชบริการหองสมุดประชาชน 
   ขอ  64  จํานวนหนังสือที่ใหบริการ ควรอยูระหวาง 1 เลมตอ 5 คน ตอชนกลุมนอย 
2,000 คน จํานวนหนังสืออยางต่ํา ควรมี 100 เลม  
   ขอ  65  ทุกๆ 600 คน ควรมีวารสารใหอาน 1 ช่ือเร่ืองในภาษาของชนกลุมนอย 
นั้นๆ  

 มาตรฐานสําหรับบุคลากร 
   ขอ  66  มาตรฐานสําหรับบุคลากร หมายถึง มาตรฐานเกี่ยวกับบุคลากรทาง
วิชาชีพทางดานบริหาร และเสมียนในหองสมุด  
   ขอ  67  ความตองการบุคลาในหองสมุดมีปจจัย 2 ประการ คือ จํานวนประชากร
ที่รับบริการ จํานวนเลมหนังสือที่ใช และบริการที่จัดให  
   ขอ  68 จํานวนประชาชนที่รับบริการนับวาเปนพื้นฐานของปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดตอการจัดทํามาตรฐานสําหรับบุคลากร  
   ขอ  69  ในบริการหองสมุดแตละแหงจะตองมีบรรณารักษที่มีคุณวุฒิ          
ทําหนาที่บริหาร และควบคุม บริการ เลือก และจัดหมูหนังสือและวัสดุอ่ืนๆ  
   ขอ  70  เสมียนพนักงานมีหนาที่ในการปฏิบัติงานประจําในแตละวัน เชน 
การจดสถิติ จาย รับ หนังสือ เตรียมหนังสือออก เปนตน  
   ขอ  71 ในหนวยบริหารที่มีประชากร 3,000 คน และมีหนังสือ 9,000 เลม มี 
วารสารใหบริการ และการใหบริการแกเด็กและผูใหญจะตองมีบรรณารักษมีคุณวุฒิทํางานเตม็เวลา 
1 คน และมีเสมียน พนักงานชวยงานอีกบาง  
   ขอ  72 ในหนวยบริหารใหญจะตองมีจํานวนบรรณารักษที่มีคุณวุฒิและ
เจาหนาที่อ่ืนๆ 1 คนตอ ประชากร 2,000 คน  
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   ขอ  73  ในหนวยบริหารที่ใหบริการอยางเต็มที่จะตองมีบรรณารักษที่มี
คุณวุฒิ อยางนอย  1 คนตอหนวยบริการใหญ  
   ขอ  74  อัตราสวนของบรรณารักษที่มีคุณวุฒิจอจํานวนบุคลากรทั้งหมด    
ขั้นต่ํา 33% ถาเปนหนวยมีสาขาหองสมุด และหนวยบริการเล็ก ๆ เปนจํานวนมากก็ควรเปน 40% 
ในหนวยบริการที่มีประชากร 10,000 คนนั้น ควรมีบรรณารักษสําหรับแผนกเด็ก 1 คน  
   ขอ  75  เงินเดือนที่จายใหบรรณารักษที่มีคุณวุฒิจะตองเพียงพอที่จะดึงดูด
บุคคลที่มีความสามารถ และมีความคิดริเร่ิม  
   ขอ  76  ในประเทศที่กําลังพัฒนา อาจขาดแคลนบรรณารักษผูมีคุณวุฒิ เพราะ
ขาดสถานศึกษาสําหรับฝกอบรม จึงควรใหมีการฝกหัดงานหองสมุดเองจนกวาจะมีสถาบัน 
การศึกษาวิชาชีพโดยตรงตอไป  

 มาตรฐานอาคารหองสมุด  
   ขอ  77  ควรมีการพิจารณาถึงสภาพการใหบริการ ความตองการของทองถ่ิน 
จุดประสงคของหองสมุด กอนตัดสินใจสรางอาคาร  
   ขอ  78  อาคารหองสมุดประชาชน ควรมีแบบแปลนสําหรับสนองความ
ตองการใน ระยะ 10-20 ป และสามารถตอเติมได 
   ขอ  79 อาคารหองสมุดประชาชนควรอยูในยานกลางของชุมชนการคมนาคม
และ ที่จอดรถสะดวก หองสมุดสาขาควรอยูหางจากยานที่อยูอาศัยในระยะ 1.8 กิโลเมตร  
   ขอ  80  ควรจัดสรางอาคารหองสมุด เพื่อใหเห็นสถานที่บริการชุมชนไดดวย 
เชน เปน สถานที่สําหรับ จัดนิทรรศการ โรงภาพยนตร เปนตน  
   ขอ 81  การออกแบบอาคารหองสมุดควรเอื้ออํานวยตอประโยชนการใชวัสดุ 
หองสมุดสามารถมองเห็น สภาพการบริการภายในหองสมุดไดเปนอยางดี 
   ขอ 82  ความตองการเนื้อที่ของอาคารหองสมุดขึ้นอยูกับการพิจารณา
ใหบริการหองสมุดแตละแหง  
   ขอ 83  การใช เนื้อที่ภายในอาคารหองสมุด  ควรคํานึงถึงสัดสวนของ
ประชากรที่หองสมุดรับผิดชอบ ในการบริการเปนลําดับแรก  
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   ขอ 84  การจัดเนื้อที่สําหรับแผนกจาย-รับ และแผนกบริการอางอิง ควร
จัดเปนแผนกเฉพาะ  
   ขอ 85 การจัดเนื้อที่สําหรับเก็บหนังสือทั่วไปควรมีการคํานึงสถานที่เพื่อ
จัดเก็บหนังสือสําหรับ หนวย บริการหลาย ๆ แหงดวย  
   ขอ 86 การจัดหนังสือไวบนชั้น โดยยึดเกณฑในขอ 22 จัดหาเนื้อที่สําหรับ
เก็บหนังสือ 800 เลมตอประชากร 1,000 คน และถาหองสมุดใหบริการแกประชาชน 3,000 คน 
หรือมากกวานั้นก็ควรจัดหนังสือไมต่ํากวา 4,000 เลม ในหองสมุดสาขาเล็ก ๆ แผนกใหยืมควรมี
เนื้อที่ไมนอยกวา 100 ตารางเมตร (1,076 ตารางฟุต)  
   ขอ 87  เนื้อที่สําหรับแผนกอางอิง ควรคํานึงถึง จํานวนหนังสืออางอิงบนชั้น 
เนื้อที่สําหรับโตะ บริการตอบคําถาม บริเวณผูใชหนังสืออางอิง และเนื้อที่สําหรับคนควาวารสาร  
   ขอ 88  ความตองการเนื้อที่สําหรับหนังสืออางอิงใหยึดเกณฑที่กลาวถึงใน
ขอ 28  
   ขอ 89  เนื้อที่ที่เพียงพอสําหรับชั้นหนังสืออางอิง คือ 10 ตารางเมตร (180 
ตารางเมตร)  
   ขอ  90  ระดับความตองการเนื้อที่อ่ืนๆ ในแผนกอางอิงขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ เชน ขนาดของประชากร จํานวนโครงสรางของอายุของประชากร จํานวนนักเรียน เปนตน  
   ขอ 91  หองสมุดประชาชนทุกแหงตองการเนื้อที่สําหรับการใหบริการ
วารสารและหนังสือพิมพตามเกณฑ ที่กลาวถึงในขอ 39-40 ควรจัดที่นั่ง 1 ที่นั่งตอจํานวน
ประชากร 2,000 คน สําหรับหองสมุดที่ใหบริการ ประชากร 20,000 คน  
   ขอ 92 ควรจัดหาเนื้อที่สําหรับโสตทัศนวัสดุตามเกณฑที่กลาวถึงในขอ 42-47  
   ขอ 93 ในหองสมุดขนาดใหญ ควรมีการจัดเนื้อที่ใหบริการโสตทัศนวัสดุ
สัมพันธซ่ึงกันและในการใหบริการ  
   ขอ 94  ความตองการเนื้อที่สําหรับจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ ขึ้นอยูกับขนาดของ
หองสมุดที่เพิ่มขึ้น  
   ขอ 95  ควรพิจารณาถึงเนื้อที่สําหรับจัดเก็บโสตทัศนวัสดุที่มีความจําเปนที่
เพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา  
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   ขอ  96  หองสมุดประชาชนที่ใหบริการประชาชน จํานวน 20,000 คน หรือ 
มากกวานี้ จําเปนตองมีเนื้อที่ สําหรับจัดเก็บโสตทัศนวัสดุและอุปกรณโดยเฉพาะ  
   ขอ 97  การวางแปลนหองสมุด ควรคํานึงถึงการใชประโยชนจากโสตทัศนวัสดุ
ของผูใช หองสมุด เปนรายบุคคลหรือกลุมคน  
   ขอ 98  ความตองการในการใชบริการโสตทัศนวัสดุเปนรายบุคคลไมจําเปนตอง
เพิ่มเนื้อที่ เพราะสามารถ ใหบริการที่โตะบริการไดเลย  
   ขอ 99 เนื้อที่ที่เพิ่มขึ้นสําหรับการบริการโสตทัศนวัสดุ ควรกําหนดประมาณ 
2.5 ตารางเมตร (27 ตารางฟุต) ตอหนวย  
   ขอ 100  เนื้อที่สําหรับใหบริการแกเด็กจะตองพิจารณาถึง  
    100.1) บริเวณที่ใหยืมรวมเนื้อที่สําหรับวัสดุอ่ืนๆ และบริเวณ
นิทรรศการ  
    100.2)  เนื้อที่สําหรับหนังสืออางอิงและบริเวณที่ใชหนังสือนั้น ๆ  
    100.3)  ที่สําหรับใชอุปกรณที่ตองดูและฟง  
    100.4)  บริเวณสําหรับจัดนิทรรศการตาง ๆ สําหรับเด็ก เชน ช่ัวโมง
เลานิทาน   การฉายภาพยนตร การพบปะสนทนา เปนตน  
   ขอ 101 ควรคํานึงถึงการใชเนื้อที่ในแผนกเด็กในชวงที่เด็กเขารับบริการเปน
จํานวนมากดวย  
   ขอ 102 ไมควรแยกทางเขาโดยเฉพาะสําหรับเด็ก เด็กและผูใหญควรเขาประตู
เดียวกัน  
   ขอ 103  หองสมุดประชาชนบางแหง อาจจัดแผนกเด็กเปนอาคารหนึ่งตางหาก  
   ขอ 104  เนื้อที่สําหรับใหยืมหนังสือ ควรมีขนาด 16 ตารางเมตร (172 ตารางฟุต) 
ตอการจัดเก็บหนังสือทุกๆ 1,000 เลมบนชั้นเปด  
   ขอ 105  ในหองสมุดประชาชนที่บริการประชาชนมากกวา 10,000 คน ความ
ตองการเนื้อที่ในบริเวณใหยืมหนังสือ ควรเปน 75-100 ตารางเมตร (807-1,076 ตารางฟุต) ถา
บริการประชาชนระหวาง 10,000-20,000 คน เนื้อที่ควรเพิ่มเปน 100- 200 ตารางเมตร (1,076-
2,152 ตารางฟุต)  
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   ขอ 106 ควรมีการเพิ่มที่นั่งในบริเวณที่ยืมหนังสือสําหรับเด็ก  
   ขอ 107 เนื้อที่สําหรับจัดกิจกรรมสําหรับเด็กควรเปน 1.5 ตารางเมตร (16 
ตารางฟุต) ตอ 1 ที่นั่ง ถาจัดหองเปนสโมสรเด็กโดยเฉพาะ ควรมีเนื้อที่ 3 ตารางเมตร (32 ตาราง
ฟุต) ตอ 1 ที่นั่ง  
   ขอ 108  หองสมุดประชาชนควรมีเนื้อที่สําหรับจัดนิทรรศการ โดยเพิ่มเนื้อที่
ประมาณ 10% ของแผนกบริการทั้งหมด  
   ขอ 109  ควรจัดหาเนื้อที่ สําหรับจัดเก็บหนังสือจองหรือหนังสือสํารอง  
   ขอ 110  ควรจัดหาเนื้อที่สําหรับบุคลากรหองสมุด นอกเหนือจากบริเวณเนื้อที่
ของผูใชหองสมุด  
   ขอ 111  เนื้อที่สําหรับหองพักเจาหนาที่และหองทํางาน ควรเพิ่มประมาณ 
20% ของแผนกบริการทั้งหมด หรือคํานวณจากเนื้อที่ 10-12 ตารางเมตร (100-120 ตารางฟุต) ตอ
เจาหนาที่ 1 คน  
   ขอ 112  เนื้อที่ สําหรับสํานักงานใหญ  หรือกลุมหองสมุด  ควรมีขนาด            
20 ตารางเมตร (215 ตารางฟุต) ตอประชากร 10,000 คน  
   ขอ 113  หองสมุดทุกแหงควรจัดหาเนื้อที่เพื่อประโยชนใชสอยอ่ืน ๆ ของ
บุคลากร หองสมุด โดยจัดหาเนื้อที่ประมาณ 2-4 ตารางเมตร (22-43 ตารางฟุต) ตอคน  
   ขอ 114  เนื้อที่ในบริเวณแผนกจาย-รับ รวมถึงประตูทางบันได  หองน้ํา       
หองเก็บเสื้อผา ที่นั่งพักผอน เปนตน  
   ขอ 115  เนื้อที่ในบริเวณ จาย-รับ ควรมีเนื้อที่ 10-15% ของเนื้อที่แผนกบริการ 
และ 20-25% ของเนื้อที่สําหรับเจาหนาที่ทั้งหมด  
   ขอ 116  หองสมุดประชาชนตองเพิ่มเนื้อที่ขึ้นอีกตามสวน ถาใหบริการแก
โรงเรียน โรงพยาบาล หรืออ่ืน ๆ  
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2.   มาตรฐานหองสมุดประชาชนในประเทศไทย 
• มาตรฐานหองสมุดประชาชน สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  

  โดยที่หองสมุดประชาชนเปนแหลงการศึกษาคนควาตลอดชีวิตที่ประชาชนทุกคน 
สามารถเขาไปหาความรู และใชบริการไดตามความสนใจ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
เปนอยูใหดีขึ้น สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทํา
มาตรฐานหองสมุดประชาชนขึ้น เพื่อใชเปนเกณฑในการดําเนินงาน อันจะเปนการยกระดับ
หองสมุดประชาชนใหมีมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งดานคุณภาพและปริมาณมาตรฐานที่กําหนดขึ้นเปน
เพียงมาตรฐานขั้นต่ําเทานั้น  

หมวด ก. มาตรฐานทั่วไป  
ตอนที่   1  หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
 หองสมุดประชาชน หมายถึง หองสมุดที่จัดใหบริการแกประชาชนทุกเทศ ทุกวัย        
ทุกอาชีพ และทุกระดับการศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยหนวยงานของรัฐใหเปนสวนหนึ่งของบริการทาง
การศึกษา ซ่ึงรัฐมีหนาที่ตองดําเนินการ ทั้งนี้มิไดจํากัดสิทธิของภาคเอกชน หรือองคการตางๆ ที่มี
ศรัทธาจัดขึ้น เพื่อบริการสังคม หองสมุดประชาชนมีหนาที่เก็บรวบรวมวัสดุสารนิเทศตางๆ ไดแก 
หนังสือ วารสาร เอกสาร ส่ิงพิมพ โสตทัศนวัสดุ ฐานขอมูล ตลอดจนสารนิเทศในรูปแบบอื่นๆ 
เพื่อใหบริการแกประชาชน ทั่วไปที่อาศัยอยูใกลหองสมุดในเขตจังหวัด อําเภอ และทองถ่ินที่
หองสมุดประชาชนนั้นๆ ตั้งอยู หองสมุดประชาชนจึงเปนแหลงความรูและขาวสารที่ทันตอ
เหตุการณและ ความเคลื่อนไหวของสังคม ที่ทุกคนมีสิทธิเขาศึกษาคนควาไวตลอดเวลา ตลอดจน 
สงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรมของชุมชนและประเทศ นอกจากนี้ยังมุงสงเสริมใหประชาชนมี
นิสัยจึงจําเปนที่หองสมุดประชาชนจักตองไดรับการสนับสนุน ทุกดานจาก รัฐบาลหรือองคการ 
เพื่อใหดําเนินงานและจัดบริการไดโดยมีประสิทธิภาพ  
ตอนที่  2  โครงสรางการบริหาร  
 หองสมุดประชาชนมีโครงสรางการบริหารแตกตางกันไปตามองคกรที่สังกัด ดังนี้  
 2.1  หองสมุดประชาชนของรัฐ  
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  2.1.1 หองสมุดประชาชนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนวยงานที่มีสถานภาพ    
ไมต่ํากวากอง หรือหนวยงานที่เทียบเทาในสวนกลางดูและรับผิดชอบดานนโยบาย แผนงานการ
จัดสรรงบประมาณ และอัตรากําลังของหองสมุด สถานภาพของหองสมุด ประชาชนในสังกัด มีดังนี้  
   1) หองสมุดประชาชนระดับภาคและจังหวัด มีสถานภาพไมต่ํากวาฝายหรือ
หนวยงานที่เทียบเทา  
   2) หองสมุดประชาชนระดับอําเภอ ตําบล มีสถานภาพไมต่ํากวาแผนกหรือ
หนวยงานที่เทียบเทา  
  2.1.2 หองสมุดประชาชนสังกัดองคการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีดังนี้  
   1)  หองสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร มีหนวยงานที่มีสถานภาพไมต่ํากวากอง
หรือหนวยงานที่เทียบเทา ดูแลรับผิดชอบดานนโยบาย แผนงาน การจัดสรรงบประมาณ และอัตรากําลัง
ของหองสมุด หองสมุดประชาชน ในสังกัดมีสถานภาพ ไมต่ํากวาฝายหรือหนวยงานที่เทียบเทา  
   2)  หองสมุดประชาชนเมืองพัทยา รับผิดชอบในการดําเนินงานหองสมุด
โดยตรง หองสมุดมีสถานภาพ ไมต่ํากวาฝายหรือหนวยงานเทียบเทา  
   3)  หองสมุดประชาชนอําเภอ  รับผิดชอบในการดําเนินงานหองสมุด
โดยตรง หองสมุดมีสถานภาพ ไมต่ํากวาฝายหรือหนวยงานที่เทียบเทา  
   4)  หองสมุดประชาชนสุขาภิบาล รับผิดชอบในการดําเนินงานหองสมุด
โดยตรง หองสมุดมีสถานภาพ ไมต่ํากวาแผนกหรือหนวยงานที่เทียบเทา  
 2.2  หองสมุดประชาชนของเอกชน องคกรเอกชน สมาคม บริษัท ธนาคาร หรือองคกร   
อ่ืนๆ ซ่ึงเปนนิติบุคคลตามกฎหมายอาจจัดใหมีบริการแกประชาชนทั่วไปได หองสมุดประชาชน
ของเอกชน ควรมีสถานภาพตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับหองสมุดประชาชนของรัฐ  
 โครงสรางลักษณะและงานกิจกรรมพื้นฐานของหองสมุดประชาชน 
 ประกอบดวยงานบริหารงานเทคนิค งานบริการและกิจกรรมใหบรรณารักษรับผิดชอบ
ดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการหองสมุดทําหนาที่ใหคําปรึกษา สนับสนุน สงเสริมและชวยเหลือ
การดําเนินงานของหองสมุดประชาชน คณะกรรมการหองสมุดประกอบดวย กรรมการโดย
ตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และหัวหนาหองสมุดเปนกรรมการและเลขานุการ  
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ตอนที่  3 บริการและความรวมมือระหวางหองสมุด  
 หองสมุดประชาชนควรใหบริการแกประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบอยางกวางขวาง
โดยเทาเทียมกัน  
 3.1 หองสมุดประชาชนควรกําหนดวัน-เวลาเปดทําการที่แนนอน โดยมีวันทําการ             
อยางนอยสัปดาหละ 5 วัน และมีเวลาปฏิบัติการอยางนอยสัปดาหละ 40 ช่ัวโมง ทั้งนี้ ควรเปด           
ทําการในวันเสารและวันอาทิตยดวย  
 3.2  หองสมุดประชาชนควรจัดบริการและกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ สอดคลอง               
กับความตองการของกลุม ผูใชหองสมุดและชุมชน โดยคํานึงถึงผูมาใชและผูไมมาใชหองสมุด 
ไดแก กลุมผูใหญ เด็ก และวัยรุน ผูสูงอายุ ผูปวย คนพิการ ผูตองขัง และผูประกอบการตางๆ 
ตลอดจนผูอยูในสถานสงเคราะหและพักฟน  
 3.3  หองสมุดประชาชนควรจัดบริการและกิจกรรม ดังนี้  
  3.3.1  บริการยืม-คืน  
  3.3.2  บริการแนะนําการใชวัสดุสารนิเทศ  
  3.3.3  บริการตอบคําถาม ชวยการคนควา และบริการสารนิเทศ  
  3.3.4  บริการแนะแนวการอาน 
  3.3.5  บริการชุมชน ไดแก การจัดหองสมุดสาขา หองสมุดเคลื่อนที่ ที่อานหนังสือ 
ประจําหมูบาน บริการสารนิเทศทางไปรษณยีและโทรศัพท  
  3.3.6  จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เชน การจัดนิทรรศการ การเลาเรื่องหนังสือ    
การฉายภาพยนตร วิดีทัศน และกิจกรรมอื่น ๆ  
 3.4  หองสมุดประชาชน  ควรดําเนินการให เกิดความรวมมือระหวางหองสมุด             
ทุกประเภทในการแลกเปลี่ยนวัสดุสารนิเทศ แลกเปลี่ยนความรู และการปรับปรุงพัฒนาหองสมุด  

ตอนที่  4 วัสดุสารนิเทศ  
 หองสมุดประชาชนควรมีวัสดุสารนิเทศทุกประการ ไดแก วัสดุตีพิมพ เชน หนังสือ 
วารสาร หนังสือพิมพ จุลสาร เอกสาร และวัสดุไมตีพิมพ เชนรูปภาพ แถบบันทึกเสียบ วีดีทัศน 
ภาพยนตร สไลด ฯลฯ ตลอดจนวัสดุ สารนิเทศในรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งวัสดุสารนิเทศที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของทองถ่ิน  
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ตอนที่  5  บุคลากร  
 หองสมุดประชาชนควรมีบุคลากรเพียงพอท่ีจะใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ               
โดยประกอบดวยหัวหนาหองสมุด บรรณารักษ เจาหนาที่หองสมุด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา ชางศิลป เจาหนาที่พิมพดีด นักการภารโรง และ เจาหนาที่อ่ืน ๆ  
 5.1  หัวหนาหองสมุดระดับกองหรือฝายขึ้นไป มีวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดงันี้  
  5.1.1 ปริญญาโทสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร หรือสารนิเทศศาสตร และมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานหองสมุดมาแลวไมนอยกวา 5 ป  
  5.1.2 ปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร หรือสารนิเทศศาสตร และมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานหองสมุดมาแลวไมนอยกวา 10 ป  
  5.1.3  ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และไดรับการอบรมทางบรรณารักษศาสตร หรือ
สารนิเทศศาสตร และมีประสบการณในการปฏิบัติงานหองสมุดมาแลวไมนอยกวา 12 ป  
 5.2  หัวหนาหองสมุดระดับแผนก ควรมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร
หรือสารนิเทศศาสตร และมีประสบการณในการปฏิบัติงานหองสมุดมาแลวไมนอยกวา 5 ป  
 5.3  หัวหนาบรรณารักษ มีวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  
  5.3.1 ปริญญาโทสาขาบรรณารักษศาสตร หรือสารนิเทศศาสตร  
  5.3.2 ปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรหรือสารนิ เทศศาสตร  และ                       
มีประสบการณในการปฏิบัติงานหองสมุดมาแลวไมนอยกวา 3 ป  
 5.4  การคัดเลือก บรรจุ แตงตั้งบรรณารักษ เจาหนาที่หองสมุด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ชางศิลป เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่พิมพดีด นักการภารโรง และเจาหนาที่อ่ืนๆ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานการกําหนดตําแหนง และความตองการของหนวยงานเจาสังกัด 
 5.5  บุคลากรหองสมุดควรไดรับการสงเสริมใหมีโอกาสเพิ่มพูนความรูทางวิชาชีพ โดย
ใหเขารวม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ฝกอบรม  ดูงาน ศึกษาตอ และแลกเปลี่ยนความรู                     
กับบุคลากรหรือหองสมุดอื่น  

ตอนที่  6  การดําเนินงานดานเทคนิค 
 หองสมุดประชาชน ควรใชบุคลากรที่มีความรูความสามารถดําเนินงานดานเทคนิค            
ของหองสมุดใหถูกตองตามหลักวิชา และสอดคลองกับมาตรฐานสากล ดังนี้  
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 6.1  กําหนดนโยบายในการจัดหา และคัดเลือกวัสดุสารนิเทศ โดยคํานึงถึงความสนใจ 
ความตองการของประชานและสังคม ใหสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ  
 6.2 จัดหาวัสดุสารนิเทศที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและความจาํเปน  
 6.3  จัดหมวดหมูวัสดุสารนิ เทศและทําบัตรรายการตามระบบสากล  มีการทํา
บรรณานุกรมและดรรชนี เพื่อความสะดวกในการใหบริการ  
 6.4  จัดหาอุปกรณสําหรับดําเนินงานดานเทคนิคอยางเหมาะสมและเพียงพอ  
 6.5  จัดเก็บวัสดุสารนิเทศไวในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย ดูแล สํารวจ และ
บํารุงรักษา วัสดุสารนิเทศใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา  

ตอนที่  7  อาคารหองสมดุและครุภัณฑ 
 หองสมุดประชาชน ควรมีอาคารสถานที่ตั้ง และครุภณัฑหองสมุด ดังนี ้ 
 7.1  อาคารสถานที่  
  7.1.1 สถานที่ตั้ง ตองอยูใกลแหลงชุมชน และการคมนาคมสะดวก  
  7.1.2  อาคารหองสมุดและที่ตั้ง หัวหนาหองสมุดควรประสานงานกับสถาปนิก            
ในการออกแบบอยาง เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย บริการและกิจกรรมของ หองสมุด 
และใหสามารถรองรับการเจริญเติบโตของหองสมุดไดภายในระยะเวลา  20 ป  
  7.1.3  หองสมุด ควรมีแสงสวางอยางเพียงพอ มีการระบายอากาศ มีระบบควบคุม
ความชื้น และระบบปองกันสาธารณภัยอยางเหมาะสมและไดมาตรฐาน  
 7.2  ครุภัณฑหองสมุดควรเปนครุภัณฑที่ไดมาตรฐาน คงทน สะดวกตอการเคลื่อนยาย   
และรักษาความสะอาด มีขนาดและสัดสวนเหมาะสมกับผูใชและบุคลากรของหองสมุด  

ตอนที่  8 งบประมาณ  
 หองสมุดประชาชนไดรับงบประมาณอยางเพียงพอ โดยมีแหลงที่มา ดังนี้  
 8.1 เงินงบประมาณ  
 8.2 เงินบริจาค  
 8.3 เงินบํารุงหองสมุดจากสมาชิก  
 8.4 เงินรายไดอ่ืน ๆ  
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หมวด ข. มาตรฐานเชิงปริมาณ  
ตอนที่  9  จํานวนวัสดุสารนิเทศ  
 หองสมุดประชาชนควรมีวัสดุสารนิเทศเปนสัดสวนกับจํานวนประชากร ดังนี้  
 9.1 วัสดุตีพิมพ  
  9.1.1 หนังสือ  
   1) หองสมุดประชาชนขนาดใหญ สําหรับชุมชนที่มีประชากร 20,000 คน 
ขึ้นไป ใหมีหนังสือจํานวน 4 เลมตอคน และใหเพิ่มขึ้น 800 เลมตอป  
   2) หองสมุดประชาชนขนาดกลาง สําหรับชุมชนที่มีประชากร 10,000 คน 
ขึ้นไป ใหมีหนังสือจํานวน 6 เลมตอคน และใหเพิ่มขึ้น 500 เลมตอป  
   3) หองสมุดประชาชนขนาดเล็ก สําหรับชุมชนที่มีประชากร 5,000 คน ขึ้นไป 
ใหมีหนังสือจํานวน 8 เลมตอคน และใหเพิ่มขึ้น 300 เลมตอป ทั้งนี้ใหเปนหนังสือวิชาการและ
สารคดีรอยละ 50 หนังสือสําหรับเด็กรอยละ 30 หนังสืออางอิงรอยละ 10 และหนังสือบันเทิงคดีรอย
ละ 10  
  9.1.2 วารสาร  
   1) หองสมุดประชาชนขนาดใหญ ใหมีวารสาร 100 ช่ือ โดยเปนวารสารภาษา        
ตางประเทศ 10 ช่ือ  
   2)  หองสมุดประชาชนขนาดกลาง ใหมีวารสาร 80 ช่ือ โดยเปนวารสารภาษา         
ตางประเทศ 5 ช่ือ  
   3)  หองสมุดประชาชนขนาดเล็ก ใหมีวารสาร 50 ช่ือ โดยเปนวารสารภาษา           
ตางประเทศ 3 ช่ือ 
  9.1.3  หนังสือพิมพ  
   1)  หองสมุดประชาชนขนาดใหญ ใหมีหนังสือพิมพ 10 ช่ือ โดยเปน
หนังสือพิมพภาษา ตางประเทศ 2 ช่ือ  
   2)  หองสมุดประชาชนขนาดกลาง ใหมีหนังสือพิมพ 8 ช่ือ โดยเปน 
หนังสือพิมพภาษา ตางประเทศ 1 ช่ือ  
   3)  หองสมุดประชาชนขนาดเล็ก ใหมีหนังสือพิมพ 5 ช่ือ โดยเปน
หนังสือพิมพภาษา ตางประเทศ 1 ช่ือ  
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   ท้ังนี้ ควรจัดหาหนังสือพิมพทองถิ่นไวใหบริการดวย  
ตอนที่ 10 จํานวนบุคลากร  
 หองสมุดประชาชน ควรมีจํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน 1 คนตอประชากร 2,000 คน โดย
ใหมีตําแหนงดังตอไปนี้  
 หัวหนาบรรณารักษ  
 บรรณารักษ  
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
 เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา  
 เจาหนาทีห่องสมุด  
 ชางศิลป  
 เจาหนาที่ธุรการ  
 เจาหนาทีพ่ิมพดีด  
 นักการภารโรง  
 จํานวนเจาหนาที่ขึ้นอยูกับขนาดของหองสมุด  

ตอนที่ 11 อาคารหองสมุดและครุภัณฑ  
 หองสมุดประชาชน ควรมีอาคารสถานที่และครุภัณฑสําหรับเก็บวัสดุสารนิเทศ จัดกิจกรรม 
และบริการที่นั่งสําหรับผูอาน ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนหองที่เก็บของ หองน้ํา และอื่นๆ อยางเพียงพอ  
 11.1 ขนาดของหองสมุด  
  11.1.1 หองสมุดประชาชนขนาดใหญสําหรับชุมชนที่มีประชากรตั้งแต 20,000 คน 
ขึ้นไป ใหมีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคาร 900 ตารางเมตร และมีที่นั่งอาน 250 ที่นั่ง  
  11.1.2 หองสมุดประชาชนขนาดกลางสําหรับชุมชนที่มีประชากรตั้งแต 10,000 คน 
ขึ้นไป ใหมีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคาร 700 ตารางเมตร และมีที่นั่งอาน 200 ที่นั่ง  
  11.1.3 หองสมุดประชาชนขนาดเล็กสําหรับชุมชนที่มีประชากรตั้งแต 5,000 คน 
ขึ้นไป ใหมีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคาร 500 ตารางเมตร และมีที่นั่งอาน 150 ที่นั่ง  
 11.2 ครุภัณฑหองสมุด หองสมุดประชาชน ควรมีครุภัณฑหองสมุดอยางเพียงพอ                
โดยคํานึงถึงเนื้อที่ของหองสมุดที่จะรองรับ ครุภัณฑดังกลาวดวย  
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  11.2.1 ช้ัน  
   1) ช้ันวางวารสารและนิตยสาร  
   2) ที่วางหนังสือพิมพวางไดประมาณ 10-12 ฉบับพรอมที่หนีบ  
   3)  ช้ันวางวารสารฉบับเย็บเลม  
   4)  ช้ันวางหนังสือสําหรับเด็ก  
   5)  ช้ันวางหนังสือ 2 หนา  
   6)  ช้ันวางหนังสือขนาดเตี้ย  
   7)  ช้ันเก็บโสตทศันวัสดุ  
   8) แทนวางพจนานุกรม  
  11.2.2 ตู  
   1) ตูเก็บเอกสารชนิด 2 บาน  
   2)  ตูเก็บเอกสารชนิด 4 ล้ินชัก  
   3)  ตูจุลสารและกฤตภาค  
   4)  ตูบัตรรายการชนิด 60 ล้ินชัก  
   5)  ตูเก็บแผนที่ แผนภูมิ และรูปภาพ  
   6)  ตูเก็บเครื่องโสตทัศนูปกรณ  
   7)  ตูนิทรรศการ  
  11.2.3 โตะ เกาอี้  
   1) โตะอานหนังสือพรอมเกาอี้  
   2)  โตะอานเฉพาะบุคคลพรอมเกาอี้  
   3)  โตะอานหนังสือสําหรับเด็กพรอมเกาอี ้
   4)  เคานเตอรโตะยืม-คืนหนังสอื  
   5) ที่รับฝากสิ่งของ  
   6)  ชุดรับแขก  
   7)  โตะซอมหนังสือ  
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  11.2.4 โสตทัศนูปกรณ  
   1)  เครื่องฉายภาพขามศีรษะ  
   2)  เครื่องฉายสไลด  
   3) จอสําหรับฉาย  
   4) เครื่องรับโทรทัศน  
   5)  เครื่องเลนวีดทิัศน  
   6)  เครื่องรับวิทยแุละบันทึกเสียง  
    7)  หูฟงชนิดครอบศีรษะ  
   8)  เครื่องขยายเสยีงพรอมลําโพง.  
  11.2.5 ครุภัณฑสํานกังาน  
   1) เครื่องพิมพดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมโตะเกาอี้  
   2)  เครื่องอัดสําเนา  
   3)  เครื่องถายเอกสาร  
   4)  เครื่องปรับอากาศสําหรับหองโสตทัศนศึกษา  
   5)  พัดลม  
   6) เครื่องทําน้ําเยน็  
  11.2.6 อุปกรณซอมและเย็บเลม    
   1) เครื่องอัดหนังสือ  
   2)  เครื่องตัดกระดาษ  
   3) สวานไฟฟา  
  11.2.7 ครุภัณฑอ่ืนๆ  
   1)  ปายนิเทศ  
   2)  รถเข็นหนังสือ  
   3)  ที่ปนหยิบหนงัสือ  
   4)  ช้ันวางสิ่งของกอนเขาหองสมุด  



มาตรฐานศูนยการเรียนรูชุมชน 

114 ภาคผนวก  ง  มาตรฐานหองสมุดประชาชนโดยทั่วไป 

 

ตอนที่ 12 งบประมาณ  
 หองสมุดประชาชนควรไดรับงบประมาณประจําปอยางเพียงพอ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานหนาที่ และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
 12.1 หองสมุดประชาชนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดรวมกันแลว ควรไดรับ
งบประมาณดําเนินการ ประจําปรอยละ 25 ของงบประมาณดําเนินการทั้งหมดของหนวยงาน         
เจาสังกัดระดับกรม 
 12.2 หองสมุดประชาชนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรไดรับงบประมาณ
ดําเนินการ ประจําปรอยละ 10 ของงบประมาณดําเนินการของหนวยงานเจาสังกัดระดับกอง  
  12.3 หองสมุดประชาชนของเอกชน ควรไดรับงบประมาณดําเนินการประจําปอยาง
เพียงพอ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของงบประมาณที่หองสมุดเคยไดรับแตละป  


