ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ฉบับนี้เปนมาตรฐานฉบับที่ 2 ซึ่งไดจัดทําขึ้นเพื่อ
ปรับปรุงแกไขมาตรฐานหองสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529 เพื่อใหทนั สมัยและสอดคลองกับความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี โดยมุงหวังที่จะใหเปนแนวทางสําหรับสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาหองสมุดของสถาบันให
ไดมาตรฐาน ตลอดจนมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึน้
มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อใหเปนการตอบสนองตอการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง และการศึกษาตลอด
ชีวิต และเปนดัชนีบงชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหไดมาตรฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย จึงกําหนดมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไว ดังนี้
1) ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2544”
2) ใหใชประกาศนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
3) ในประกาศนี้
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาที่เปดสอนตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั้งของรัฐ
และเอกชน ซึ่งอาจเรียกมหาวิทยาลัย หรือชื่ออื่นใด เชน สถาบัน วิทยาลัย ฯลฯ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง หนวยงานสําหรับบริการทรัพยากรสารสนเทศใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจเรียกวา สํานักหอสมุด หรือชื่ออื่นใด
ผูบริหารหองสมุด หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงผูอาํ นวยการ รองผูอํานวยการ หรือผูมีหนาที่
รับผิดชอบระดับสูงในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือหองสมุดที่ทําหนาที่เปรียบเสมือนหองสมุดของ
สถาบันอุดมศึกษา
ผูปฏิบัติงานระดับวิชาชีพ หมายถึง บุคลากรที่ทํางานภายในหองสมุด ซึ่งมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาชีพตาง ๆ เชน บรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการการเงิน นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา เปนตน
ผูใชบริการ หมายถึง บุคคลที่สามารถใชบริการของหองสมุดได ไดแก นักเรียน นักศึกษา
คณาจารย บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ศิษยเกา นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูใชบริการจาก
ตางประเทศดวย
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นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาหรือนิสิตทีก่ ําลังศึกษาอยูใ นสถาบันอุดมศึกษา
ฐานขอมูลเชิงพาณิชย หมายถึง ฐานขอมูลที่หองสมุดเปนสมาชิกโดยเสียคาสมาชิก
ระบบการศึกษา หมายถึง ระบบการศึกษาตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 3 มาตรา 15 ซึ่งจัดการศึกษาเปนสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
งบดําเนินการ หมายถึง งบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับการดําเนินกิจการของ
สถาบันอุดมศึกษาในหมวดเงินเดือน คาจางชั่วคราว หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค และอาจรวมถึงหมวดเงินอุดหนุนดวยในบางกรณี
สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาตามการจําแนกสาขาวิชาตามมาตรฐานสากล (International
Standard Classification of Education : ISCED) ขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO)
4) กําหนดมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1
โครงสรางและการบริหาร
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีหนาที่หลักในการสงเสริมการเรียน การสอน การวิจยั ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และบริการทางวิชาการแกสถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษาและแกสังคม ตลอดจน
สงเสริมการเรียนรูดว ยตนเองอยางตอเนื่องและตลอดชีวติ ดังนั้นสถานภาพอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และความรับผิดชอบของผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรกําหนด
ไวอยางชัดเจน ดังนี้
1.1 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีสถานภาพเทาหนวยงานทางวิชาการระดับคณะของ
สถาบันอุดมศึกษา
1.2 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดนโยบายในการบริหารงานไวเปนลายลักษณอักษร มี
การแบงหนวยงานและระบุสายการบังคับบัญชาไวอยางชัดเจน
1.3 ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษาตน
สังกัด และควรมีสวนรวมโดยตรงในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา
1.4 ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารของ
สถาบันอุดมศึกษาและกรรมการในชุดตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดตามความเหมาะสม เพือ่ ใหได
รับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา และความกาวหนาทางวิชาการอันจะทําให
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสนองตอภาระหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดและทันตอความตองการ
อยางมีประสิทธิภาพ
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1.5 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
1.5.1 คณะกรรมการกําหนดนโยบาย ทําหนาที่ กําหนดนโยบายในการพัฒนาติดตามดูแล และ
ประเมินผลหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบายทีก่ ําหนด
1.5.2 คณะกรรมการบริหารหองสมุดสถาบันดุดมศึกษา ทําหนาทีก่ าํ กับดูแลการบริหารงาน
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.6 สถาบันอุดมศึกษาอาจมีหองสมุดแหงเดียว หรืออาจมีหองสมุดกลางและหองสมุดสาขา ระบบ
บริหารงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรเปนระบบศูนยรวมการบริหาร
ตอนที่ 2
งบประมาณและการเงิน
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรไดรับงบประมาณอยางเพียงพอ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่
และความรับผิดชอบของหนวยงานตนสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ งบประมาณใหคาํ นวณตามสวน โดย
ถืออัตราสวนอยางนอยรอยละ 8 ของงบดําเนินการทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณของหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาตองแยกเปนอิสระ ในกรณีที่มีหองสมุดสาขาผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่
จัดเตรียมและบริหารงบประมาณ เพื่อการดําเนินงานสําหรับหองสมุดสาขาตามความจําเปนและเหมาะสม
รายไดที่ไดจากกิจกรรมและบริการของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ใหสงวนไวสําหรับเปน
คาใชจายทีจ่ ําเปนของหองสมุด นอกเหนือจากงบประมาณที่ไดรับ
ตอนที่ 3
บุคลากรหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
บุคลากรในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีคุณสมบัติ จํานวน และประเภท ตามความจําเปนและ
อยางเพียงพอเพื่อพัฒนาหองสมุด ดูแลรักษา และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา การพิจารณาจํานวนและคุณสมบัตขิ อง
บุคลากรใหคํานึงถึงจํานวนและขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดสาขา หนวยบริการ ชัว่ โมง
บริการ อัตราการเพิ่มของทรัพยากรสารสนเทศใหม อัตราการยืม – คืน ลักษณะของกระบวนการทาง
เทคนิค เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใช และลักษณะของบริการที่ตองการ รวมถึงลักษณะของการบริการ
เฉพาะ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของหองสมุด
3.1 คุณสมบัติ
3.1.1 ผูบริหารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรมีวุฒิไมตา่ํ กวาปริญญาโท และควรมีความรู
พื้นฐานทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร และจําตองมีประสบการณใน
การบริหารงานไมนอยกวา 5 ป หรือใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ของสถาบันนั้น ๆ
3

3.1.2 ผูปฏิบัติงานในระดับหัวหนาฝาย ควรมีวุฒิอยางต่าํ ปริญญาโท และมีพื้นความรูใน
สาขาที่ปฏิบัติงานไมต่ํากวาปริญญาตรี กับมีประสบการณในการปฏิบัติงานหองสมุด
อยางนอย 2 ป หรือ เปนผูที่มีวุฒิไมตา่ํ กวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานหองสมุดไมนอยกวา 3 ป
3.1.3 บุคลากรทุกระดับของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรมีโอกาสไดรับการศึกษา
ฝกอบรม และเขารวม การประชุมสัมมนาทั้งภายใน และระหวางประเทศ รวมทั้ง
ไดรับการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ ไมต่ํากวา 2 ครั้งตอ 1 ป เพื่อเพิ่มพูนความรูทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพระดับสูงอยางสม่ําเสมอใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสมัยใหมและทันตอความกาวหนาทางวิชาการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ
ดําเนินการสอน วิจัย และใหบริการแกสังคม
3.2 จํานวนบุคลากรในงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง ควร
จัดสรรบุคลากรตําแหนงตาง ๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้
3.2.1 งานบริหารและงานธุรการ ควรประกอบดวย ผูอํานวยการหองสมุด รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาฝาย เลขานุการบริหาร และตําแหนงอืน่ ๆ เชน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่สารบรรณ ชางอิเล็กทรอนิกส นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการการเงินและบัญชี พนักงาน / เจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล นักการภารโรง และ
ตําแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
3.2.2 งานพื้นฐานของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรประกอบดวยงานดังตอไปนี้
(1) งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ควรประกอบดวยบรรณารักษ ทําหนาที่ขอและ
แลกเปลี่ยน บรรณารักษทําหนาทีค่ ัดเลือกและจัดซื้อ บรรณารักษทําหนาที่
บํารุงรักษาและตรวจสอบ พนักงานหองสมุด พนักงาน / เจาหนาที่บันทึกขอมูล
และพนักงานซอมหนังสือ
(2) งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ ควรประกอบดวย บรรณารักษ พนักงาน /
เจาหนาทีห่ องสมุด พนักงาน / เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล
(3) งานสื่อโสตทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกส ควรประกอบดวยบรรณารักษ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานโสตทัศนศึกษา พนักงาน /
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล และชางศิลป
(4) งานวารสาร ควรประกอบดวย บรรณารักษ เจาหนาที่ / พนักงานหองสมุด และ
พนักงาน / เจาหนาที่บันทึกขอมูล
(5) งานเอกสารและสิ่งพิมพรัฐบาล ควรประกอบดวย บรรณารักษ พนักงาน /
เจาหนาทีห่ องสมุด และพนักงาน / เจาหนาที่บันทึกขอมูล
(6) งานบริการยืม – คืน งานเจาหนาที่หองสมุด บรรณารักษบริการยืมระหวาง
หองสมุด เจาหนาที่ตรวจสอบทางเขา – ออก เจาหนาทีจ่ ัดเก็บหนังสือ เจาหนาที่
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ตรวจสอบชั้นหนังสือ และเจาหนาที่ทําความสะอาดหนังสือและชั้นหนังสือ
(7) งานบริการอางอิง ใหคําปรึกษาและชวยคนควา ควรประกอบดวย บรรณารักษ
หรือนักเอกสารสนเทศ เจาหนาที่หองสมุด (ถายเอกสาร) และพนักงาน /
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล
(8) งานผลิตคูมือสืบคนพิเศษ งานผลิตดรรชนีและสาระสังเขปคนเรื่องทั่วไปควร
ประกอบดวย บรรณารักษ หรือนักเอกสารสนเทศ เจาหนาที่ และพนักงาน /
เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล
(9) งานสงเสริมและเผยแพรบริการวิชาการ งานบริการวิชาการแกสังคม และ
ประชาสัมพันธ ควรประกอบดวย บรรณารักษ นักวิชาการ ชางศิลป
พนักงานหองสมุด และเจาหนาที่บันทึกขอมูล
(10) งานระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรประกอบดวย นักวิชาการคอมพิวเตอร
และบรรณารักษ หรือนักเอกสารสนเทศที่มีความรูทางคอมพิวเตอร
(11) งานจดหมายเหตุสถาบันอุดมศึกษา ควรประกอบดวยบรรณารักษ
นักเอกสารสนเทศ
(12) หากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใดมีงานนอกเหนือจากที่ระบุไวใหพิจารณา
ผูปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3.3 สูตรสําหรับคํานวณจํานวนผูปฏิบัติงานในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาสําหรับจํานวน
ผูปฏิบัติงานในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ใหคํานวณตามสูตร ดังนี้
3.3.1 จํานวนผูปฏิบัติงานระดับวิชาชีพ คํานวณจาก จํานวนนักศึกษา รวมกับจํานวน
หนังสือดังนี้
(1) ถาจํานวนนักศึกษาทั้งหมดไมเกิน 10,000 คน ใหใชสัดสวนนักศึกษา 500 คน ตอ
บรรณารักษ 1 คน สวนจํานวนนักศึกษาที่เกินจาก 10,000 คนแรกขึ้นไป ใหใช
สัดสวนนักศึกษาทุก ๆ 2,000 คน ตอบรรณารักษ 1 คน
(2) จํานวนหนังสือ 150,000 เลม ตอ บรรณารักษ 1 คน และจํานวนหนังสือที่เพิม่ ขึ้น
ในแตละป ทุก ๆ 20,000 เลม ตอบรรณารักษ 1 คน
3.3.2 จํานวนผูปฏิบัติงานระดับวิชาชีพอืน่ ๆ พนักงาน และเจาหนาที่อนื่ ๆ ใหมีจํานวนตาม
ความเหมาะสม
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ตอนที่ 4
ทรัพยากรสารสนเทศ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีการบันทึกในทุก
รูปแบบ ไดแก วัสดุตีพิมพ โสตทัศนวัสดุ สารสนเทศที่บันทึกในรูปเสียง รูปสื่ออิเล็กทรอนิกส รูปกราฟก
สื่อสามมิติ และฐานขอมูลเชิงพาณิชย ใหครบถวนตามความจําเปนและอยางตอเนื่องเพื่อสนองตอบ
ภาระหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด ดําเนินการจัดเก็บอยางมีระบบ เพื่อใหสามารถสืบคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ตอ งมีหลักเกณฑการเพิ่มจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศอยางมีระบบและตอเนื่องใหสอดคลองกับนโยบาย เปาหมายของสถาบันอุดมศึกษา
4.1 ทรัพยากรสารสนเทศพื้นฐานที่จะตองจัดหาเขาหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีดงั นี้
4.1.1 ทรัพยากรสารสนเทศที่สงเสริมหลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษา
4.1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ผลิตและเผยแพรโดยสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด
4.1.3 ทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรสารสนเทศทองถิ่นและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
4.1.4 ทรัพยากรสารสนเทศที่สงเสริมความสนใจใครรู สติปญญา และนันทนาการ
ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยางมีความสุข
4.2 ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
4.2.1 ขอบเขตและลักษณะของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา
4.2.2 จํานวนและลักษณะของโครงการบัณฑิตศึกษา
4.2.3 วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู
4.2.4 จํานวนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
4.2.5 จํานวนวิทยาเขต ศูนยการเรียน และหนวยงานเรียกชื่ออยางอื่นในแตละ
สถาบันอุดมศึกษา และลักษณะของสารสนเทศทองถิ่นของแตละทองถิ่น
4.2.6 ความตองการของคณาจารยในการสอน การวิจยั และการบริการทางวิชาการแก
สังคม และบุคลากรอื่น ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา
4.2.7 ความตองการของผูใชที่จะศึกษาใหลึกซึ้งในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ซึง่ หองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถ ยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการไดจากหองสมุดอื่น
4.3 สูตรสําหรับคํานวณจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ใหใชสูตรสําหรับคิดคํานวณ ดังนี้
4.3.1 หนังสือ
(1) จํานวนหนังสือ / นักศึกษา
15 เลม / 1คน
(2) จํานวนหนังสือ / อาจารย
100 เลม / 1คน
(3) หนังสือเฉพาะสาขาวิชา
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500 เลม
3,000 เลม

สําหรับระดับปริญญาตรี
สําหรับระดับปริญญาโทกรณีที่มีการเปดสอนในระดับ
อื่นที่สูงกวาระดับปริญญาโท
6,000 เลม
สําหรับระดับปริญญาโทกรณีที่ไมมีการเปดสอนระดับ
อื่นที่สูงกวาระดับปริญญาโท
6,000 เลม
สําหรับระดับการศึกษาเฉพาะทาง 6 ป
25,000 เลม
สําหรับระดับปริญญาเอก
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีหนังสือจํานวนไมนอยกวา 100,000 เลม และจําตองมีตัวเลม
หนังสืออยางนอยรอยละ 50 ทั้งนี้ จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่ออื่น ๆ ใหนบั เทากับจํานวนเลมของ
หนังสือที่บันทึกลงสื่อ ที่สามารถคนหามาใชไดทันที
4.3.2 วารสาร
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีวารสารเฉพาะสาขาวิชาตามความจําเปนของแตละ
สาขาวิชาที่เปดสอนเปนวิชาเอก วิชาโท ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนีใ้ หคํานึงถึงการบอกรับวารสารดวยวิธี
อื่น เชน การสัง่ ซื้อบทความวารสารและสาระสังเขปซึ่งสามารถสั่งพิมพทางสื่ออิเล็กทรอนิกสไดทนั ที
รวมทั้งการบอกรับวารสารอิเล็กทรอนิกส
วารสารประเภทใหความรูทั่วไปและเพื่อความจรรโลงใจ ใหมีจาํ นวนตามความ
เหมาะสม
ตอนที่ 5
อาคาร สถานที่ และครุภัณฑ
อาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรตั้งอยูในที่สะดวกสําหรับผูใช มีสัดสวนเปนเอกเทศมีเนื้อที่
สําหรับเก็บทรัพยากรสารสนเทศอยางเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศ ขนาด
ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและเนื้อทีใ่ นสวนตาง ๆ ควรคํานึงถึงจํานวนนักศึกษา จํานวนบุคลากร และ
เนื้อที่ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งการคิดคํานวณเนื้อที่
หองสมุดจะรวมถึงเนื้อที่สําหรับจัดเก็บและการบริการโสตทัศนวัสดุ เนื้อที่สําหรับการสอน การคนควาเปน
กลุม และเนื้อที่สําหรับเครื่องมือและอุปกรณในการใหบริการที่ตองใชเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ ของ
หองสมุดดวย
5.1 การสรางอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรคํานึงถึงความตองการในการใชเนือ้ ที่ในอนาคต
และไดรับการออกแบบอยางเหมาะสม และถูกตองตามมาตรฐานการกอสรางอาคาร อุปกรณอํานวยความ
สะดวกภายในตัวอาคาร ควรใหเหมาะสมกับลักษณะงาน และภาระหนาที่ ทั้งนี้ผูบริหารหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาตองเปนผูห นึ่งในคณะกรรมการดําเนินการจัดสราง และตรวจรับอาคาร
5.2 ครุภัณฑหอ งสมุดสถาบันอุดมศึกษา เชน โตะ เกาอี้ ควรออกแบบใหไดมาตรฐาน
5.3 พื้น เพดาน และผนังอาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรประกอบดวยวัสดุเก็บเสียง
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5.4 อาคารหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ
แสงสวาง และระบบปองกันสาธารณภัยอยางเหมาะสมไดมาตรฐาน เพือ่ ปองกันและบํารุงรักษา
ทรัพยากรหองสมุดมิใหเกิดการชํารุดเสียหายกอนเวลาอันสมควร
5.5 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรจัดอาคารสถานที่สําหรับคนพิการ โดยเพิ่มสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการ เชน ทางขึ้น-ลง หองน้ํา ลิฟต และที่นั่งอาน
5.6 สูตรสําหรับคํานวณจํานวนเนื้อที่ของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
5.6.1 เนื้อที่สําหรับผูใช
(1) จํานวนที่นั่งสําหรับศึกษาคนควาภายในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ใหมีจาํ นวน
ที่นั่ง รอยละ 25 ของผูใชโดยเฉลี่ยตอวัน โดยคิดพื้นที่ประมาณ 2.25-3.15
ตารางเมตร/คน ทั้งนี้ใหจัดหองสมุดศึกษาเดี่ยว และหองศึกษากลุมสําหรับ
นักศึกษา และอาจารยตามความเหมาะสม
(2) จํานวนเนื้อที่สําหรับวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรสําหรับผูใชควร
มีเนื้อที่ไมต่ํากวารอยละ 25 ของจํานวนทีน่ ั่งในหองสมุด
5.6.2 เนื้อที่สําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงาน
เนื้อที่สําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรสําหรับใหบริการจัดวางเอกสารการทํางาน
เครื่องมือ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร และอุปกรณอนื่ ๆ ใหคิดเนื้อที่
เปน 1 ใน 8 สวน จากเนื้อที่รวมทั้งหมดของเนื้อทีส่ ําหรับผูใชและเนื้อที่สําหรับ
จัดเก็บหนังสือ
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ตอนที่ 6
การบริการ
บริการตองมุงสงเสริมใหความสะดวกแกผูใชทุกประเภท และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง ตองหา
วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และโทรคมนาคมที่จําเปน เพือ่ ชวยใหผูใชบริการสามารถเขาถึง
ทรัพยากรสารสนเทศอยางรวดเร็ว และครบถวนตามความตองการ ทั้งบริการใหเปลา และบริการที่ตองเสีย
คาธรรมเนียม ดังนี้
6.1 ตองจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษา การสอน หรือรวมสอนการคนควาทรัพยากรสารสนเทศ
ตลอดจนชวยคนควา และใหคําปรึกษาทางวิชาการ
6.2 จัดใหมีบริการยืม-คืน โดยกําหนดระเบียบเพื่อใหผูใชไดรับบริการอยางเสมอภาคตามสิทธิที่
ควร
6.3 ตองมีบริการสืบคนผานเครือขายภายในประเทศ เครือขายอินเตอรเน็ต และสอนการสืบคนดวย
สื่ออิเล็กทรอนิกส
6.4 ตองมีชั่วโมงบริการอยางสม่ําเสมอและเหมาะสม
6.5 หากมีการเรียนการสอนนอกสถาบันอุดมศึกษาควรจัดใหมีบริการเพื่อใหผใู ชสามารถเขาถึง
ทรัพยากรสารสนเทศไดตามความตองการ
6.6 ตองมีการพัฒนาคุณภาพการบริการดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
6.7 สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน เพือ่ ใหมีการใชทรัพยากรสารสนเทศอยาง
กวางขวางและประหยัด
ตอนที่ 7
ความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรดําเนินการใหเกิดความรวมมือโดยการสรางเครือขายเชื่อมโยง
เพื่อใหมกี ารใชทรัพยากรและเทคโนโลยีรว มกัน โดยคํานึงถึงหลักการประหยัดและประสิทธิภาพของ
บริการ ทั้งนี้ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงควรไดรบั งบประมาณประจําปเพื่อการนี้ดวย
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ตอนที่ 8
การประเมินคุณภาพหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบการประเมินคุณภาพของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
เปนแนวทางในการจัดการใหเปนไปตามมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และสอดคลองกับนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาของชาติ ทั้งนี้หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงควรไดรับงบประมาณเพื่อ
การนี้ดว ย
ทั้งนี้ ในการนํามาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติเพื่อใหถึงมาตรฐานหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาควรมีการดําเนินการใหครบตามที่มาตรฐาน
กําหนดภายใน 5 ป นับจากวันประกาศใชมาตรฐานฉบับนี้ เมื่อพน 5 ปแลวควรจัดใหมีการดําเนินการ
ประเมินคุณภาพหองสมุดเพือ่ รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป โดยอาจจะ
กระทําในทุก ๆ 5 ป
สําหรับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ใชการศึกษาระบบเปด หรือระบบการศึกษาทางไกลอาจใช
มาตรฐานนี้โดยอนุโลม และอาจเปลี่ยนบางขอใหสอดคลองกับสภาพการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษาได
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2544
(รองศาสตราจารยสงคราม เหลืองทองคํา)
รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
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