
 
 

ประกาศทบวงมหาวทิยาลัย 
เร่ือง  มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2544  

------------------------------- 
 

มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ฉบับน้ีเปนมาตรฐาน ฉบับที่ 2 ซึ่งได 
จัดทําขึ้นเพื่อปรับปรุงแกไขมาตรฐานหองสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529  เพ่ือใหทันสมัยและสอดคลองกับ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยมุงหวังที่จะใหเปนแนวทางสําหรบัสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาหองสมุด 
ของสถาบันใหไดมาตรฐาน ตลอดจนมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น  

 

มาตรฐานหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษาฉบบัน้ี จัดทําขึ้นเพือ่ใหสอดคลองกับพระราชบญัญัต ิ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  เพ่ือใหเปนการตอบสนองตอการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง และการศึกษา
ตลอดชีวติ  และเปนดัชนบีงชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหไดมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยจึงกําหนดมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ไวดังนี้  

1) ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดม  
ศึกษา พ.ศ. 2544” 

2) ใหใชประกาศนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป  

3) ในประกาศนี้  

    สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาทีเ่ปดสอนตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งอาจเรียกมหาวิทยาลัย หรือชื่ออ่ืนใด เชน สถาบัน วิทยาลยั ฯลฯ  

    หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง  หนวยงานสําหรับบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจเรียกวา สํานักหอสมุด หรือชื่ออ่ืนใด  

    ผูบริหารหองสมุด หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือ  
ผูมีหนาที่รับผิดชอบระดับสูงในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือหองสมุดที่ทําหนาที่เปรียบเสมือนหองสมุด 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

    ผูปฏิบัติงานระดับวิชาชพี  หมายถึง  บุคลากรที่ทํางานภายในหองสมุด ซึ่งมีคุณวุฒิ 
ระดบัปริญญาตรีขึน้ไปในสาขาวิชาตาง ๆ เชน บรรณารกัษ นักเอกสารสนเทศ นกัวชิาการเงนิ นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา เปนตน  

    ผูใชบริการ หมายถึง บุคคลทีส่ามารถใชบริการของหองสมุดได ไดแก นักเรียน  
นักศึกษา คณาจารย บุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษา ศิษยเกา นักธรุกิจ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูใช 
บริการจากตางประเทศดวย  

    นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาหรือนิสติที่กําลังศึกษาอยูในสถาบนัอุดมศึกษา  

    ฐานขอมูลเชิงพาณิชย หมายถึง ฐานขอมูลที่หองสมุดเปนสมาชิก โดยเสียคาสมาชิก  
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    ระบบการศึกษา  หมายถึง ระบบการศึกษาตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษา  
แหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 3  มาตรา 15  ซึ่งจัดการศึกษาเปนสามรูปแบบ คือ  การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

        งบดําเนินการ  หมายถึง งบประมาณทีส่ถาบันอุดมศกึษาไดรับในการดําเนินกิจการ
ของสถาบันอุดมศึกษาในหมวดเงินเดือน  คาจางชั่วคราวหมวดคาตอบแทนใชสอยและวสัดุ และคา
สาธารณูปโภค และอาจรวมถึงหมวดเงินอุดหนุน ดวยในบางกรณี  

   สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาตามการจําแนกสาขาวชิาตามมาตรฐานสากล  
(International Standard Classification of Education : ISCED) ขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO)  

4) กําหนดมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ดังตอไปน้ี  
 

ตอนที่  1 
โครงสรางและการบริหาร 

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีหนาที่หลักในการสงเสรมิการเรียน การสอน การวิจัย  
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และบริการทางวิชาการแกสถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษาและแกสังคม 
ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองและตลอดชวีิต  ดังนั้นสถานภาพ  อํานาจหนาที่  
ความรับผิดชอบของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และความรับผิดชอบของผูบริหารหองสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษา ควรกําหนดไวอยางชัดเจน ดังนี้  

1.1 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีสถานภาพเทาหนวยงานทางวิชาการระดับคณะ 
ของสถาบันอุดมศึกษา  

1.2  หองสมุดสถาบันอุดมศกึษาควรกําหนดนโยบายในการบริหารงานไวเปนลายลักษณ 
อักษร มีการแบงหนวยงานและระบสุายการบังคับบัญชาไวอยางชัดเจน  

1.3  ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดม 
ศึกษาตนสังกดั และควรมีสวนรวมโดยตรงในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา  

1.4  ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหาร 
ของสถาบันอุดมศึกษาและเปนกรรมการในชุดตางๆ  ของสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดตามความเหมาะสม  
เพ่ือใหไดรับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และความกาวหนาทางวิชาการ
อันจะทําใหหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสามารถสนองตอภาระหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดและ 
ทันตอความตองการอยางมีประสิทธิภาพ  

1.5 หองสมุดสถาบันอุดมศกึษาควรมคีณะกรรมการ ดังตอไปน้ี  
     1.5.1 คณะกรรมการกําหนดนโยบาย ทําหนาที่กําหนดนโยบาย ในการพัฒนา ติดตาม  

ดูแล และประเมินผลหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด  
     1.5.2  คณะกรรมการบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ทําหนาที่กํากับดูแลการ 

บริหารงานของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
1.6 สถาบันอุดมศกึษาอาจมีหองสมุดแหงเดียว หรืออาจมีหองสมุดกลางและหองสมุด 

สาขา  ระบบบริหารงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรเปนระบบศนูยรวมการบรหิาร  
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ตอนที่  2 
งบประมาณและการเงิน 

หองสมุดสถาบันอุดมศกึษาควรไดรบังบประมาณอยางพอเพียง เพ่ือใหสามารถปฏบิัติงาน 
ในหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานตนสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ งบประมาณใหคํานวณตาม
สวน  โดยถืออัตราสวนอยางนอยรอยละ 8 ของงบดําเนินการทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณ
ของหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาตองแยกเปนอิสระ ในกรณีที่มีหองสมุดสาขา ผูบริหารหองสมุดสถาบัน  
อุดมศึกษามีหนาที่จัดเตรียมและบริหารงบประมาณ เพ่ือการดําเนินงานสําหรับหองสมุดสาขาตามความ
จําเปนและเหมาะสม  

รายไดที่ไดจากกิจกรรมและบริการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหสงวนไวสําหรบัเปน 
คาใชจายที่จําเปนของหองสมุด นอกเหนือจากงบประมาณที่ไดรับ  
 

ตอนที่  3 
บุคลากรหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 

 

บุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีคุณสมบตัิ จํานวน และประเภทตามความ 
จําเปนและอยางเพียงพอเพ่ือพัฒนาหองสมุด  ดูแลรักษา และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายและวตัถุประสงคของสถาบนัอุดมศึกษา การพิจารณาจํานวนและ
คุณสมบัติของบุคลากรใหคาํนึงถึงจํานวนและขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศ  หองสมุดสาขา หนวย-
บริการ  ชั่วโมงบริการ  อัตราการเพิ่มของทรัพยากรสารสนเทศใหม  อัตราการยืม-คืน  ลักษณะของ
กระบวนการทางเทคนิค เทคโนโลยสีารสนเทศที่นํามาใช และลักษณะของบริการที่ตองการ  รวมถึง
ลักษณะของการบริการเฉพาะ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุด  

3.1 คุณสมบัติ  
     3.1.1  ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ควรมีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทและควรมี 

ความรูพ้ืนฐานทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และจะตองมีประสบการณในการบริหารงาน
ไมนอยกวา 5 ป หรือใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ของสถาบนัน้ัน ๆ  

    3.1.2  ผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาฝาย ควรมีวุฒิอยางต่ําปริญญาโท และมีพ้ืนความรู 
ในสาขาที่ปฏบิัติงานไมต่ํากวาปริญญาตรี  กับมีประสบการณในการปฏิบัติงานหองสมุดอยางนอย  2 ป  
หรือเปนผูที่มีวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีและมีประสบการณในการปฏิบตัิงานหองสมุดไมนอยกวา 3 ป  

    3.1.3  บุคลากรทุกระดบัของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรมีโอกาสไดรับการศึกษา  
ฝกอบรม และเขารวมการประชุมสัมมนาทั้งภายในและระหวางประเทศ รวมทั้งไดรับการพัฒนาในรูปแบบ
ตาง ๆ ไมต่ํากวา 2 ครั้งตอ 1 ป เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทั้งทางวิชาการและวชิาชีพระดับสูงอยางสม่ําเสมอให 
ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหมและสะทอนตอความกาวหนาทางวิชาการที่สถาบันอุดม 
ศึกษานั้น ๆ ดําเนินการสอน วิจัย และใหบริการแกสังคม  

3.2 จํานวนบุคลากรในงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาแตละ 
แหงควรจัดสรรบุคลากรตําแหนงตาง ๆ ตามความเหมาะสมดังนี้  
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     3.2.1  งานบริหารและงานธุรการ  ควรประกอบดวย  ผูอํานวยการหองสมุด  
รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาฝาย เลขานุการบริหาร และตําแหนงอ่ืน ๆ เชน เจาหนาที่ 
บริหารงานทั่วไป  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  พนักงานธุรการ  เจาหนาที่ธุรการ  เจาหนาที่ 
สารบรรณ  ชางอิเล็กทรอนิกส  นักวิชาการพัสดุ  นักวิชาการการเงินและบัญชี  พนักงาน/เจาหนาที่ 
บนัทึกขอมูล  นักการภารโรง และตําแหนงอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

    3.2.2 งานพ้ืนฐานของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรประกอบดวย งานดังตอไปน้ี  
                               (1)  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ควรประกอบดวย บรรณารักษทําหนาที่ขอ
และแลกเปลี่ยน  บรรณารักษทําหนาที่คัดเลือกและจัดซือ้  บรรณารักษทําหนาที่บํารุงรักษาและตรวจสอบ  
พนักงานหองสมุด  พนักงาน/เจาหนาที่บันทึกขอมูล และพนักงานซอมหนังสือ  
                               (2)  งานวเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ควรประกอบดวย บรรณารักษ 
พนักงาน/เจาหนาที่หองสมุด และพนักงาน/เจาหนาที่บันทึกขอมูล  

 (3)  งานสื่อโสตทศันและสือ่อิเล็กทรอนิกส  ควรประกอบดวย  บรรณารักษ  
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงาน/เจาหนาที่บันทึกขอมูล และชางศลิป  

 (4) งานวารสาร ควรประกอบดวย บรรณารักษ เจาหนาที่/พนักงานหองสมุด  
และพนักงาน/เจาหนาที่บันทึกขอมูล  

 (5) งานเอกสารและสิ่งพิมพรัฐบาล ควรประกอบดวย บรรณารักษ พนักงาน/ 
เจาหนาที่หองสมุด พนักงาน/เจาหนาที่บันทึกขอมูล  
      (6)  งานบริการยืม-คืน  งานเจาหนาที่หองสมุด  บรรณารักษบริการยืมระหวาง
หองสมุด เจาหนาที่ตรวจสอบทางเขา-ออก เจาหนาที่จัดเก็บหนังสือ เจาหนาที่ตรวจสอบชั้นหนังสือ และ
เจาหนาที่ทําความสะอาด หนังสือและชัน้หนังสือ  

 (7) งานบริการอางอิง ใหคําปรึกษาและชวยคนควา ควรประกอบดวย  
บรรณารักษ หรือนักเอกสารสนเทศ เจาหนาที่หองสมุด (ถายเอกสาร) และพนักงาน/เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล 

 (8)  งานผลิตคูมือสืบคนพิเศษ  งานผลติดรรชนีและสาระ  สังเขปคนเร่ืองทั่วไป  
ควรประกอบดวย บรรณารกัษหรือนักเอกสารสนเทศ เจาหนาที่และพนักงาน/เจาหนาที่บันทึกขอมูล  

 (9)  งานสงเสริมและเผยแพรบริการวิชาการ  งานบริการวิชาการแกสังคมและ 
ประชาสัมพันธ ควรประกอบดวย บรรณารักษ นักวิชาการ ชางศิลป พนักงานหองสมุด และเจาหนาที่
บันทึกขอมูล  

(10)  งานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ควรประกอบดวย  นักวิชาการ- 
คอมพิวเตอรและบรรณารกัษ หรือนักเอกสารสนเทศที่มีความรูทางคอมพิวเตอร  

(11)  งานจดหมายเหตุสถาบันอุดมศึกษา  ควรประกอบดวย  บรรณารักษ  
นักเอกสารสนเทศ  

(12) หากหองสมุดสถาบันอุดมศกึษาใดมีงานนอกเหนือจากที่ระบุไวใหพิจารณา 
ผูปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

3.3 สูตรสําหรับคํานวณจํานวนผูปฏิบตัิงานในหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา  
     สําหรับจํานวนผูปฏิบตัิงานในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ใหคํานวณตามสูตร ดังนี้  

     3.3.1  จํานวนผูปฏิบตัิงานระดับวิชาชพี  คํานวณจากจํานวนนักศกึษารวมกับจํานวน 
หนังสือ ดังนี้  
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   (1) ถาจํานวนนักศึกษาทัง้หมดไมเกิน 10,000 คน ใหใชสัดสวนนกัศึกษา 500  
คน ตอ บรรณารักษ 1 คน  สวนจํานวนนกัศึกษาทีเ่กินจาก 10,000 คนแรกขึ้นไป ใหใชสัดสวนนักศึกษา 
ทุก ๆ  2,000 คน ตอ บรรณารักษ 1 คน  
       (2) จํานวนหนังสือ 150,000 เลม ตอ บรรณารักษ  1 คน และจํานวนหนังสือที่
เพ่ิมขึ้นในแตละป ทุก ๆ 20,000 เลม ตอ บรรณารักษ 1 คน  

    3.3.2 จํานวนผูปฏิบตัิงานระดับวิชาชพีอ่ืนๆ  พนักงานและเจาหนาที่อ่ืนๆ ใหมีจํานวน 
ตามความเหมาะสม  
 

ตอนที่    4 
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีการบันทึก 
ในทุกรูปแบบ ไดแก  วัสดุตีพิมพ  โสตทัศนวัสดุ  สารสนเทศที่บันทกึในรูปเสียง  รูปสื่ออิเล็กทรอนิกส    
รูปกราฟก  สื่อสามมิติ  และฐานขอมูลเชงิพาณิชย ใหครบถวนตามความจําเปนและอยางตอเน่ือง เพ่ือ
สนองตอบภาระหนาที่ของสถาบันอุดมศกึษาตนสังกัด ดําเนินการจัดเก็บอยางมีระบบ เพ่ือใหสามารถ
สืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี  นอกจากนี้ ตองมีหลักเกณฑ  
การเพิ่มจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอยางมีระบบและตอเน่ืองใหสอดคลองกับนโยบายเปาหมายของ
สถาบันอุดมศกึษา  

4.1 ทรัพยากรสารสนเทศพืน้ฐานที่จะตองจัดหาเขาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้  
     4.1.1  ทรัพยากรสารสนเทศทีส่งเสรมิหลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน 

อุดมศึกษาทุกระบบการศึกษา  
     4.1.2 ทรัพยากรสารสนเทศทีผ่ลติและเผยแพรโดยสถาบันอุดมศึกษาตนสังกดั  
     4.1.3  ทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม ทรพัยากรสารสนเทศทองถิ่นและ 

ภูมิปญญาทองถิ่น  
     4.1.4 ทรัพยากรสารสนเทศทีส่งเสรมิความสนใจใครรู สติปญญา และนันทนาการ  

ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพและดํารงชีวติอยางมีความสุข  

4.2 ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
     4.2.1 ขอบเขตและลักษณะของหลักสูตรในสถาบนัอุดมศึกษา  
     4.2.2 จํานวนและลักษณะของโครงการบัณฑิตศึกษา  
     4.2.3 วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู  

                         4.2.4 จํานวนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
     4.2.5 จํานวนวทิยาเขต  ศูนยการเรยีน  และหนวยงานเรียกชื่ออยางอ่ืนในแตละ 

สถาบันอุดมศกึษา และลักษณะของสารสนเทศทองถิ่นของแตละทองถิ่น  
 

     4.2.6 ความตองการของคณาจารยในการสอน การวิจัย และการบริหารทางวิชาการ 
แกสังคม และบุคลากรอื่น ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา  

     4.2.7 ความตองการของผูใชที่จะศึกษาใหลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ซึ่งหองสมุด 
สถาบันอุดมศกึษาไมสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศทีต่องการไดจากหองสมุดอ่ืน  
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4.3 สูตรสําหรับคํานวณจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ  
     จํานวนทรัพยากรสารสนเทศใหใชสตูรสําหรับคิดคาํนวณ ดังนี้  

     4.3.1 หนังสือ  
                                 (1) จํานวนหนังสือ/นักศึกษา 15 เลม / 1 คน  
                                 (2) จํานวนหนังสือ/อาจารย 100 เลม / 1 คน  
                                 (3) หนังสือเฉพาะสาขาวชิา  
                                        500 เลม     สําหรับระดับปริญญาตรี  
                                        3,000 เลม   สําหรับระดับปริญญาโท  
                                      กรณีที่มีการเปดสอนในระดับอ่ืนที่สูงกวาระดับปรญิญาโท  
             6,000 เลม   สําหรับระดับปริญญาโท 

        กรณีที่ไมมีการเปดสอนระดับอ่ืนที่สูงกวาระดับปริญญาโท  
                     6,000 เลม   สําหรับระดับการศกึษาเฉพาะทาง 6 ป  

        25,000 เลม  สําหรับปริญญาเอก  

 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีหนังสือจํานวนไมนอยกวา  100,000  เลม  
และจะตองมีตวัเลมหนังสืออยางนอยรอยละ 50  ทั้งน้ี จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่ออ่ืน ๆ ใหนับ
เทากับจํานวนเลมของหนังสือที่บันทึกลงสื่อที่สามารถ คนหามาใชไดทันที  

    4.3.2 วารสาร  

  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีวารสารเฉพาะสาขาวิชาตามความจําเปนของ 
แตละสาขาวชิาที่เปดสอนเปนวิชาเอก วิชาโท ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีใหคํานึงถึงการบอกรับวารสาร
ดวยวธิีอ่ืน เชน การสั่งซื้อบทความวารสาร และสาระสังเขปซึ่งสามารถสั่งฉบับพิมพทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
ไดทันที รวมทั้งการบอกรับวารสารอิเลก็ทรอนิกส  

  วารสารประเภทใหความรูทั่วไปและเพื่อความจรรโลงใจ ใหมีจํานวน ตามความ 
เหมาะสม  
 

ตอนที่  5 
อาคาร สถานที่และครุภัณฑ 

 

อาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรตั้งอยูในที่สะดวกสําหรับผูใช มีสัดสวนเปนเอกเทศ 
มีเน้ือที่สําหรับเก็บทรัพยากรสารสนเทศอยางเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ 
ขนาดของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และเนื้อที่ในสวนตาง ๆ ควรคํานึงถึงจํานวนนักศึกษา  จํานวน
บุคลากร และเนื้อที่ที่จําเปนตอการปฏิบตักิารของบุคลากร ตลอดจนจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งการ 
คิดคํานวณเนือ้ที่หองสมุดจะรวมถึงเน้ือทีส่ําหรับจัดเก็บและบริการโสตทศันวัสดุ เนื้อที่สําหรับการสอน  
การคนควาเปนกลุม  และเนื้อที่สําหรับเคร่ืองมือและอุปกรณในการใหบริการทีต่องใชเทคโนโลยีประเภท
ตางๆ ของหองสมุดดวย  

5.1 การสรางอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรคํานึงถึงความตองการในการใช 
เน้ือที่ในอนาคต และไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมและถูกตองตามมาตรฐานการกอสรางอาคาร  
อุปกรณอํานวยความสะดวกภายในตวัอาคาร ควรใหเหมาะสมกับลกัษณะงาน และภาระหนาที่ ทั้งน้ี  
ผูบริหารหองสมดุสถาบันอุดมศึกษาตองเปนผูหน่ึงในคณะกรรมการดําเนินการจัดสรางและตรวจรบัอาคาร 
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5.2 ครุภัณฑหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เชน โตะ เกาอ้ี ควรออกแบบใหไดมาตรฐาน  
5.3 พ้ืน เพดานและผนงัอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศกึษา ควรประกอบดวยวัสดุเกบ็เสยีง 
5.4 อาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบาย 

อากาศ แสงสวางและระบบปองกันสาธารณภัย อยางเหมาะสมและไดมาตรฐานเพื่อปองกันและบํารุงรักษา 
ทรัพยากรหองสมุดมิใหเกิดการชํารุดเสียหายกอนเวลาอันสมควร  

5.5 หองสมุดสถาบันอุดมศกึษา ควรจัดอาคารสถานที่สาํหรับคนพกิาร โดยเพิ่มสิ่งอํานวย 
ความสะดวกสําหรับคนพิการ เชน ทางขึน้-ลง หองน้ํา ลิฟต และที่นัง่อาน  

5.6 สูตรสําหรับคํานวณจํานวนเนื้อที่ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
     5.6.1 เน้ือที่สําหรับผูใช  
             (1)  จํานวนที่นั่งสําหรับศึกษาคนควาภายในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาให 

มีจํานวนที่นั่งรอยละ 25 ของผูใชโดยเฉลีย่ตอวัน โดยคดิพื้นที่ ประมาณ 2.25-3.15 ตารางเมตร/คน ทั้งน้ี
ใหจัดหองศึกษาเดี่ยว และหองศึกษากลุมสําหรับนักศกึษา และอาจารยตามความเหมาะสม  
                                 (2) จํานวนเนื้อที่สําหรับวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรสําหรับผูใช 
ควรมีเน้ือที่ไมต่ํากวารอยละ 25 ของจํานวนที่นั่งในหองสมุด  
                         5.6.2 เน้ือที่สําหรับเก็บหนังสือและวารสารเยบ็เลม  

  - สําหรับจํานวน 150,000 เลมแรก 0.0090 ตารางเมตร/เลม  
  - สําหรับจํานวน 150,000 เลมตอไป 0.0081 ตารางเมตร/เลม  
  - สําหรับจํานวน 300,000 เลมตอไป 0.0072 ตารางเมตร/เลม  

       - ถาจํานวนหนังสือทั้งหมดมากกวา 600,000 เลมขึ้นไป 0.0063 ตารางเมตร/ 
เลม ทั้งน้ีควรจะเตรียมเน้ือที่สําหรับทรัพยากรสารสนเทศที่จะเพ่ิมขึน้ ในอนาคตดวย  

    5.6.3 เน้ือที่สําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงาน  
  เน้ือที่สําหรับการปฏิบตัิงานของบุคลากร สําหรับการใหบริการจัดวางเอกสาร 

การทํางาน เครื่องมือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืนๆ ใหคิดเนื้อที่เปน 1 ใน 8 สวน  
จากเนื้อที่รวมทั้งหมดของเน้ือที่สําหรับผูใช และเนื้อทีส่ําหรับจัดเก็บหนังสือ  
 

ตอนที่  6 
การบริการ 

 

บริการตองมุงสงเสริมใหความสะดวกแกผูใชทุกประเภท และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง  
ตองหาวิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และโทรคมนาคมที่จําเปน เพ่ือชวยใหผูใชบริการสามารถ
เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอยางรวดเร็วและครบถวนตามความตองการ ทั้งบริการใหเปลาและบริการที่
ตองเสียคาธรรมเนียม ดังนี้  

6.1 ตองจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษา การสอน หรือรวมสอนการคนควาทรัพยากร 
สารสนเทศ ตลอดจนชวยคนควาและใหคาํปรึกษาทางวชิาการ  
 

6.2 จัดใหมีบริการยืม-คืน โดยกําหนดระเบียบเพ่ือใหผูใชไดรับบริการอยางเสมอภาค 
ตามสิทธทิี่ควร  
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6.3 ตองมีบริการสืบคนผานเครือขายภายในประเทศ เครือขายอินเตอรเน็ต และสอนการ 
สืบคนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส  

6.4 ตองมีชั่วโมงบริการอยางสม่ําเสมอและเหมาะสม  
6.5  หากมีการเรียนการสอนนอกสถาบันอุดมศึกษาควรจัดใหมีการบริการเพื่อใหผูใช 

สามารถเขาถงึทรัพยากรสารสนเทศไดตามความตองการ  
6.6 ตองมีการพัฒนาคุณภาพการบริการดานตาง ๆ อยางตอเน่ือง และสม่ําเสมอ  
6.7 สงเสริมใหมีการใชทรพัยากรสารสนเทศรวมกัน เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศ 

อยางกวางขวางและประหยดั 
 

ตอนที่    7 
ความรวมมอืระหวางหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 

 

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการใหเกิดความรวมมือโดยการสรางเครือขาย 
เชื่อมโยงเพื่อใหมีการใชทรพัยากรและเทคโนโลยีรวมกนั  โดยคํานึงถึงหลักการประหยัดและประสิทธิ 
ภาพของการบริการ ทั้งน้ี หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงควรไดรับงบประมาณประจําปเพ่ือการนี้ดวย  
 

ตอนที่  8 
การประเมินคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

 

หองสมุดสถาบันอุดมศกึษาควรมีระบบการประเมินคุณภาพของหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา  
เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการใหเปนไปตามมาตรฐานหองสมุดสถาบนัอุดมศึกษา และสอดคลองกับนโยบาย
การประกันคณุภาพการศึกษาของชาติ ทัง้นี้ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงควรไดรับงบประมาณเพื่อ
การนี้ดวย  

ทั้งน้ี  ในการนํามาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบตัิ เพ่ือใหถึงมาตรฐาน 
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544  หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีการดําเนินการใหครบตามที่
มาตรฐานกําหนดภายใน  5  ป  นับจากวันประกาศใชมาตรฐานฉบบันี้  เม่ือพน  5  ปแลวควรจัดใหมีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพหองสมุดเพื่อรองรับการประกันคุณภาพศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป  
โดยอาจจะกระทําในทุก ๆ 5 ป  

สําหรับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทีใ่ชการศึกษาระบบเปด หรือระบบการศึกษาทางไกล  
อาจใชมาตรฐานนี้โดยอนุโลม และอาจปรับเปลีย่นบางขอใหสอดคลองกับสภาพการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศกึษาได  
 

ประกาศ  ณ  วันที่    สิงหาคม  พ.ศ. 2544  

 
 

(รองศาสตราจารยสงคราม  เหลืองทองคํา) 
รองปลัดทบวงมหาวิทยาลยั 

รักษาราชการแทนปลัดทบวงมหาวิทยาลยั 


