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มาตรฐานการบริการสารสนเทศห้องสมุด ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

ความเป็นมาของห้องสมุดส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ห้องสมุดส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2550 ณ บริเวณชั้น 2 ของตึก

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และต่อมำส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมได้ให้งำนห้องสมุดมำอยู่ในสังกัด ส ำนัก
เลขำนุกำรกรม เปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มประชำสัมพันธ์และบริกำรห้องสมุด" ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลำคม 2552  
1. วัตถุประสงค์ 

มำตรฐำนกำรบริกำรสำรสนเทศห้องสมุด ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม เป็นกำรจัดท ำรำยละเอียดของ
งำนบริกำรสำรสนเทศออกมำเป็นระบบและครบถ้วน ซึ่งเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรก ำหนดมำตรฐำนวิธีกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด ให้ปฏิบัติงำนให้ได้งำนที่มีคุณภำพตำมที่ก ำหนด ช่วยลดขั้นตอนกำรท ำงำนที่ซ้ ำซ้อน ลด
ข้อผิดพลำดจำกกำรท ำงำน ประหยัดเวลำ และผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถท ำงำนแทนกันได้ ท ำให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำร
ปฏิบัติงำน และท ำให้กำรบริกำรสำรสนเทศของห้องสมุด มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
2. ขอบเขต 
 เป็นกรอบแนวทำงในกำรให้บริกำรสำรสนเทศห้องสมุด ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
3. ค าจัดความ  
 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด หมำยถึง บรรณำรักษ์ และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำห้องสมุด ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม 
 บัตรสมำชิกห้องสมุด หมำยถึง บัตรอนุญำตที่ใช้ในกำรยืมและคืนทรัพยำกรสำรสนเทศ ห้องสมุด ส ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
 ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 (1) หนังสือทั่วไปที่สำมำรถยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ ต ำรำ นวนิยำย วำรสำร และสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 
ซึ่งห้องสมุดมิได้ระบุห้ำมยืม 
 (2) หนังสือยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ วำรสำรหรือหนังสือพิมพ์รำยวันฉบับปัจจุบัน 
 (3) โสตทัศนวัสดุ ได้แก่ ซีดี-รอม  
 บริการสารสนเทศ หมำยถึง งำนบริกำรข้อมูลสำรสนเทศ ช่วยค้นหำข้อมูลสำรสนเทศ หรือเรื่องรำวต่ำง ๆ 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรได้ข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง สมบูรณ์รวดเร็ว และตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด 
 ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด หมำยถึง 
 (1) ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/บุคลำกรเกษียณอำยุ/ในสังกัดส ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม 
 (2) ประชำชนทั่วไป นิสิต นักศึกษำ 
      - ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด ข้อ (1) สำมำรถสมัครเป็นสมำชิกของห้องสมุด โดยแจ้งควำมประสงค์ต่อ
บรรณำรักษ์หรือเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดโดยไม่คิดมูลค่ำ ซึ่งผู้ใช้บริกำรกรอกแบบฟอร์มพร้อมรูปถ่ำย 1 ใบ 
      - ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด ข้อ (2) ไม่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมำชิกของห้องสมุด แต่สำมำรถเข้ำใช้ห้องสมุดเพ่ือ
ศึกษำค้นคว้ำได้ กรณีที่ต้องกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศไปถ่ำยเอกสำร ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด
เพ่ือกรอกแบบฟอร์ม และแลกบัตรประชำชน 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
กระบวนกำรกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด มีผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องและมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ส านักเลขานุการกรม : ท ำหน้ำที่ อนุมัติเห็นชอบโครงกำร/กิจกรรมของส่วนรำชกำร 
บรรณารักษ์ : ท ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำแบบส ำรวจ, ส ำรวจและรวบรวมรำยชื่อทรัพยำกร 

สำรสนเทศที่มีผู้เสนอกับฐำนข้อมูลห้องสมุดว่ำมีหรือไม่มีเพ่ือไม่ให้เกิดกำรจัดซื้อซ้ ำซ้อนส ำรวจและศึกษำควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ,รวบรวมรำยชื่อเพ่ือขออนุมัติจัดซื้อและด ำเนินกำรประสำน
ร้ำนค้ำเพ่ือจัดซื้อต่อไป 
5. บริการสารสนเทศห้องสมุด ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

Work Flow กระบวนกำรกำรบริกำรสำรสนเทศห้องสมุด ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
 
 
 
 

 
 

                                     1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด 
 
 
 

 
                                      2. กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 
 
 

                                      3. กำรบริกำรตอบค ำถำม ยืม-คืน  
                                          หนังสือและวัสดุห้องสมุด 
                                           
 
 
                                      4. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริการสารสนเทศห้องสมุด 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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6. รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)  
               ชื่อกระบวนงำน : บริกำรสำรสนเทศห้องสมุด ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสาร 
อ้างอิง รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ห้องสมุด 

1.1 รวบรวมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรในกำรเสนอซื้อทรัพยำกร
สำรสนเทศเข้ำห้องสมุด 
1.2 ตรวจสอบ/คดัเลือกทรัพยำกร
สำรสนเทศเข้ำห้องสมุด 
1.3 ขออนุมัตจิัดซื้อทรัพยำกร
สำรสนเทศเข้ำห้องสมุด 

12 เดือน จ ำนวน
ทรัพยำกร
สำรสนเทศท่ี
ผู้ใช้บริกำร
เสนอซื้อเข้ำ
ห้องสมุด 

หน.กปส. รำยงำนกำร
แนะน ำ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ
เพื่อเสนอซื้อ
เข้ำห้องสมุด 

2 กำรจัดกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

2.1 ลงทะเบียน/บันทึกรำยกำร
บรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2.2 วิเครำะห์หัวเรื่อง/หมวดหมู่ของ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2.3 เตรยีมทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อ
ออกให้บริกำร 
(ติดบำรโ์ค้ตหนังสือ/พิมพ์เส้น/ห่อปก
พลำสติกหนังสือ) 

12 เดือน จ ำนวน
ทรัพยำกร
สำรสนเทศท่ี
ลงทะเบียนใน
ระบบห้องสมุด 

เครือวัลย/์ 
วิภำวรรณ 
กปส.สล 

(ห้องสมุด) 

รำยงำนสื่อ
ลงทะเบียน 

3 กำรบริกำรตอบค ำถำม ยืม-คืน 
หนังสือและวสัดุห้องสมุด 

3.1 สมัครสมำชิก/พิมพ์บำรโ์ค้ต 
3.2 ให้ค ำปรึกษำ/สืบค้นข้อมลู
สำรสนเทศ 
3.3 บริกำรยมื-คืน ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

12 เดือน จ ำนวนกำรยืม-
คืน ทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

เครือวัลย/์ 
วิภำวรรณ 
กปส.สล 

(ห้องสมุด) 

รำยงำน
ปริมำณ 

ยืม-คืนสื่อ 

4 สรุปและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

4.1 รำยงำนจ ำนวนผู้ใช้บริกำรห้องสมุด 
4.2 รำยงำนจ ำนวนกำรยืม-คืน 
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
4.3 รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึงพอใจใน
กำรให้บริกำรของห้องสมุด 

1 เดือน - จ ำนวน
ผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุด 
- จ ำนวนกำร
ยืม-คืน 
- ร้อยละควำม
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุด 
ส ำนักงำน
เศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม 

หน.กปส./
เครือวัลย/์ 
วิภำวรรณ 
กปส.สล 

(ห้องสมุด) 

- รำยงำน
ปริมำณกำรยมื-
คืนสื่อ 
- รำยงำนผู้เข้ำ
ใช้บริกำร
ห้องสมุด 
- รำยงำนควำม
พึงพอใจในกำร
ให้บริกำรของ
ห้องสมุด 
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7. Work Flow กระบวนการบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
สัญลักษณ์ 
 
               เริ่มต้น/สิ้นสุด         ด ำเนินกำร      ตัดสินใจ/พิจำรณำ           ต่อเนื่อง              ทิศทำงกำรไหล 

 ล ำดับ ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน 

1   ผู้ใช้บริการยมื-คืนสารสนเทศ  ผูใ้ช้บริกำรมำตดิต่อ
เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมดุเพื่อขอยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 

2  
 

ตรวจสอบสถานภาพของผู้ใช้บรกิาร 
    - เ จ้ ำหน้ ำที่ ห้ องสมุ ดตรวจสอบสถำนภำพของ
ผู้ ใ ช้บริ กำรว่ ำ เป็นข้ ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจ ำ/บุคลำกรเกษียณอำยุ/ในสังกัดส ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
     - บุคคลทั่วไป/นักศึกษำ 
        กรณีที่ 1 ไม่เป็นข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจ ำ/บุคลำกรเกษียณอำยุ/ในสังกัดส ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม จะไม่สำมำรถสมัครสมำชิก
ห้องสมุด และยืมทรัพยำกรสำรสนเทศไปถ่ำยเอกสำรได้ 
แต่สำมำรถเข้ำใช้ห้องสมุด เพื่อศึกษำค้นคว้ำและสำมำรถ
ยืมทรัพยำกรสำรสนเทศไปถ่ำยเอกสำรได้ โดยผู้ใช้บริกำร
ต้องมำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดเพื่อขอถ่ำยเอกสำร โดย
กรอกแบบฟอร์มและแลกบัตรประชำชน เพื่อน ำทรัพยำกร
สำรสนเทศไปถ่ำยเอกสำร และน ำกลับมำคืนภำยในวัน
เดียวกัน 
        กรณีที่  2 เป็นข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร/
ลูกจ้ำงประจ ำ/บุคลำกรเกษียณอำยุ/ในสังกัดส ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบว่ำ เคยท ำบัตรสมำชิกหรือไม่ 
        (1) เคยท ำบัตรสมำชิก ผู้ใช้บริกำรสำมำรถยืม 
ทรัพยำกรสำรสนเทศได้ 
        (2) ไม่เคยท ำบัตรสมำชิก ผู้ใช้บริกำรต้องกรอก
แบบฟอร์ม พร้อมถ่ำยรูป 1 ใบ เพื่อท ำบัตรสมำชิก
ห้องสมุด เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุดจะท ำบัตรห้องสมุดให้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ใช้บริการยืม-คืนสารสนเทศ 
 

             เป็นขำ้รำชกำร/พนักงำนรำชกำร/   
            ลูกจำ้งประจ ำ/บุคลำกรเกษยีณอำยุ  
           ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเศรษฐกิจ 
           อุตสำหกรรม หรือไม่ 
 เป็น 

 

ไม่เป็น 
(ยืมออกไม่ได้/ 
ขอถ่ำยเอกสำร) 

 

      แลกบัตรประชำชน/บัตรนักศึกษำเพื่อน ำหนังสือไป
ถ่ำยเอกสำรและน ำกลับมำคืนภำยในวันเดียวกัน 
 

เสร็จสิ้นกำรให้บริกำร 

ไม่เคย
ท ำบัตร
สมำชิก 

ไม่เคย 
 

- จนท. ให้ผู้ใช้บริกำรกรอก
แบบฟอร์ม พร้อมรูปถ่ำย 1 ใบ 
 

 3 
 

เคย 
 

สำมำรถยืมทรัพยำกร
สำรสนเทศได้ 
 

3 
 

5 นำที 
 



๕ 
 

สัญลักษณ์ 
 
               เริ่มต้น/สิ้นสุด         ด ำเนินกำร      ตัดสินใจ/พิจำรณำ           ต่อเนื่อง              ทิศทำงกำรไหล 

 ล ำดับ ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน 
3 
 

 
 

 
 

 

 

ผู้ใช้บริการยมื-คืนสารสนเทศ  ผู้ใช้บริกำรมำตดิต่อ
เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมดุเพื่อขอยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ตรวจสอบลักษณะการยืมทรัพยากรสารสนเทศแต่ละ
ประเภท 
    - ผู้ใช้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศมำติดต่อยืม ซึ่ง
เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุดจะด ำเนินกำรตรวจสอบลักษณะกำรยืม
ของทรัพยำกรสำรสนเทศแต่ละประเภทว่ำสำมำรถยืมออก
ได้หรือไม่ 
      กรณีที่  1  ทรัพยำกรสำรสนเทศยืมออกไม่ ได้ 
ผู้ ใ ช้บริกำรสำมำรถยืมออกไปถ่ำยเอกสำรได้  โดย
ผู้ใช้บริกำรต้องมำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด เพื่อขอถ่ำย
เอกสำร โดยกรอกแบบฟอร์ม และแลกบัตรประชำชนเพื่อ
น ำทรัพยำกรสำรสนเทศไปถ่ำยเอกสำรและน ำกลับมำคืน
ภำยในวันเดียวกัน 
      กรณีที่ 2 ทรัพยำกรสำรสนเทศยืมออกได้เจ้ำหน้ำที่
ห้องสมุดจะท ำรำยกำรยืม โดยก ำหนดจ ำนวนทรัพยำกร
สำรสนเทศและระยะเวลำในกำรยืม ดังนี้ 
      - หนังสือท่ัวไป ยืมได้ 10 วัน  
      - วำรสำร ยืมได้ 10 วัน 
      - โสตทัศนวัสดุ ยืมได้ 10 วัน 
* ทั้ง 3 ประเภท ยืมรวมกันได้ไม่เกิน 30 วันท ำกำร 

  1 เดือน เสร็จสิ้นการให้บรกิาร 
      เจ้ำหน้ำท่ีห้องสมุดเก็บสถติิขอ้มูลกำรยมืทรัพยำกร
สำรสนเทศของผู้ใช้บริกำร 

 

เสร็จสิ้นกำรให้บริกำร 

 3 
 

ยืมออกไม่ได้/ 
ขอถ่ำยเอกสำร
เอกสำรเป็น 

 สิ่งพิมพ์นั้นสำมำรถ  
 ยืมได้หรือไม่ 
 

ยืมออกได้
เป็น 

แลกบัตรประชำชน เพื่อน ำหนังสือ
ไปถ่ำยเอกสำร และน ำกลับมำคืน
ภำยในวันเดียวกัน ท ำรำยกำรยืมกับ จนท.  

หนังสือทั่วไป ยืมได้ 10 วัน 
วำรสำร ยืมได้ 10 วัน 
โสตทัศนวัสดุ ยืมได้ 10 วัน 
* ทั้ง 3 ประเภท ยืมรวมกันได้ไม่
เกิน 30 วันท ำกำร 

3 นำที 
 
 


