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หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นและห้องสมุดดีเด่น  

1.  เกณฑค์ัดเลือกบคุคลดีเดน่  

 บุคคลดีเด่น หมายถึง บุคคลในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่มีผลงานโดดเด่น 
เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพหรือวิชาการ นับเป็นผู้ประสบความส าเร็จในด้านการท างาน รวมทั้งเป็นผู้มี
คุณลักษณะส่วนบุคคล ที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับบุคคลในวิชาชีพ 
 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น ต้องพิจารณาองค์ประกอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดทั้ง 2 ด้าน ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

เกณฑ์ ตัวช้ีวัด หลักฐาน 
ด้านท่ี 1  
ผลงานดีเด่นเชิง
ประจักษ์ 
70 คะแนน 

1. ผลงานการบริหารหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่  ที่
ประสบความส าเร็จ ในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใช้บริการ 
และหรือในวงการวิชาชีพ มาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 10  ปี  
หรือ 
2.  ผลงานด้านวิชาการหรือการวิจัยในชั้นเรียน การ
วิจัยและพัฒนา และหรือนวัตกรรม ที่ประสบความ 
ส าเร็จ มีการน าไปใช้ประโยชน์หรือน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อสถาบันอื่น 
หรือเกิดผลกระทบต่อการวิชาการหรือวิชาชีพอย่าง
ชัดเจน หรือมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

-ประวัติและผลงานที่แสดง
หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อ 1 
และหรือข้อ 2  
 
 

ด้านท่ี 2 
คุณลักษณะส่วน
บุคคล 
30 คะแนน อาจ
แบ่งเป็นข้อละ 10 
คะแนน 

1.  เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม 
อันดี ทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
2.  เป็นผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เข้า
ร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตส านึกที่
ดีต่อส่วนรวมและสังคม 
3.  เป็นผู้มีความศรัทธาในวิชาชีพ โดยการมีบทบาท

-เอกสารรับรอง/หลักฐานจากเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
-ประวัติการด าเนินการหรือเข้าร่วม
กิจกรรม หรือการเป็นกรรมการ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ต่าง ๆ 
-รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่
เคยได้รับ 
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เกณฑ์ ตัวช้ีวัด หลักฐาน 
เป็นผู้มีส่วนในการยกระดับความรู้ความเข้าใจ การ
ยอมรับ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การสนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง เป็น
แบบอย่างที่ดีส าหรับบุคคลอื่นในวิชาชีพ 

 

2.  เกณฑค์ัดเลือกห้องสมดุดีเดน่  
ห้องสมุดดีเด่น หมายถึง ห้องสมุดที่มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่น ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน 

ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าเป็นห้องสมุดที่มีความโดดเด่นและประสบความส าเร็จในด้านใดด้านหน่ึงหรือ
หลายๆ ด้าน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับห้องสมุดอื่นๆ ได้ ดังน้ี 
 การพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น มีเกณฑ์พิจารณาโดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน แต่ละด้านมีตัวชี้วัดและ
เกณฑ์ประเมิน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

เกณฑ์ ตัวช้ีวัด หลักฐาน เกณฑ์ประเมิน 
1. ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

1.1 ผลงานด้านการบริหาร ที่แสดงถึงการน า
หลักการหรือแนวทางการบริหารสมัยใหม่ อาทิ 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการองค์กร
คุณภาพ การจัดการความรู้ การสื่อสาร
การตลาด เป็นต้น มาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรจนประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับใน
วงกว้าง  
1.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการ ที่แสดงถึง
บทบาทของห้องสมุดในการร่วมมือกับชุมชนที่มี
ต่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านใดด้านหน่ึงของ
ชุมชน เช่น การให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ การ
จัดบริการสารสนเทศแก่ชุมชน การจัดการ
ความรู้ในชุมชน การเปิดเวทีสานเสวนาหรือ
แลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชน เป็นต้น โดยมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม  
1.3 ผลงานด้านความร่วมมือกับห้องสมุดหรือ
หน่วยงานอื่น ทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ ในการด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพห้องสมุดมีการ
พัฒนาเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ชัดเจน และ
มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 

-รายงานผลงานเชิงประจักษ์
ที่แสดงถึงการบริหารจัดการ
ที่ประสบความส าเร็จ ตามข้อ 
1.1, 1.2 หรือ 1.3 
-รายงานผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด าเนินการประเมิน
โดยบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอก และมีการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
-รางวัลหรือประกาศเกียรติ
คุณอื่นที่เคยได้รับ 

-ผลประเมินจาก
รายงานผลการ
ด าเนินงาน ที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
70 % 
-ผลประเมินจาก
รายงานการศึกษา
ความคิดเห็นของผู้ใช้
และหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 30% 
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เกณฑ์ ตัวช้ีวัด หลักฐาน เกณฑ์ประเมิน 
2. ด้านการ
บริการและ
กิจกรรม
  

2.1 ผลงานด้านการจัดบริการและจัดกิจกรรม 
ที่แสดงถึงการมีนวัตกรรมใหม่ พัฒนาขึ้น
ส าหรับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือหลายกลุ่ม 
ที่แสดงถึงแนวคิดใหม่ นับเป็นผลงานสร้างสรรค์ 
เป็นแบบอย่างแก่ห้องสมุดอื่นได้ 
2.1 ผลงานด้านการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศที่มีคุณค่าต่อการท านุบ ารุงและ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ที่มีรูปแบบ การ
จัดการเน้ือหา และช่องทางการเผยแพร่ที่เป็น
รูปธรรม เกิดประโยชน์ เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในวงกว้าง 
2.3 ผลงานด้านการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ ในด้าน
ทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะการอ่าน ทักษะ
การสืบค้นสารสนเทศ หรือทักษะการ
ค้นคว้าวิจัย ที่แสดงถึงการจัดการอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง โดยอาจผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรม การจัดกิจกรรม หรือการใช้สื่อหรือ
เทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้ 

-รายงานผลงานเชิงประจักษ์
ที่แสดงถึงการจัดบริการและ
กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ
ตามข้อ 2.1, 2.2 หรือ 2.3 
-รายงานผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด าเนินการประเมินโดย
บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอก และมีการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
-รางวัลหรือประกาศเกียรติ
คุณอื่นที่เคยได้รับ 
 

-ผลประเมินจาก
รายงานผลการ
ด าเนินงาน ที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
70 % 
-ผลประเมินจาก
รายงานการศึกษา
ความคิดเห็นของผู้ใช้
และหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 30% 

3. ด้าน
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

3.1 ผลงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล หรือระบบ
ฐานข้อมูล หรือสื่อที่มีความสามารถในการ
จัดการสารสนเทศที่มีเน้ือหาสอดคล้องกับความ
ต้องการ ความสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บริการอย่างเป็นรูปธรรม 
3.2 ผลงานการวิจัยและพัฒนาโดยการใช้
เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือขับเคลื่อนให้เป็น
ห้องสมุดสมัยใหม่ที่สร้างโอกาสในการเข้าถึง 
การใช้บริการ และการศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ทั้งแบบรายบุคคลหรือแบบรายกลุ่ม 
อาทิ Open access, Learning Common, 
Maker Space 

-รายงานผลงานเชิงประจักษ์
ที่แสดงถึงการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
ตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 
-รายงานผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด าเนินการประเมินโดย
บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอก และมีการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
-รางวัลหรือประกาศเกียรติ
คุณอื่นที่เคยได้รับ 

-ผลประเมินจาก
รายงานผลการ
ด าเนินงาน ที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
70 % 
-ผลประเมินจาก
รายงานการศึกษา
ความคิดเห็นของผู้ใช้
และหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 30% 

4. ด้านการ
พัฒนา

4.1 ผลงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในห้องสมุดที่แสดงถึงการจัดวาง

-รายงานผลงานเชิงประจักษ์
ที่แสดงถึงการพัฒนา

-ผลประเมินจาก
รายงานผลการ
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เกณฑ์ ตัวช้ีวัด หลักฐาน เกณฑ์ประเมิน 
สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ
 
  

และใช้พื้นที่ในมุมมองใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีและจูงใจผู้ใช้บริการ 
โดยมีการจัดการอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
4.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดด้าน
อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
ภายนอก โดยค านึงถึงการประหยัดพลังงาน 
ความคุ้มค่าในการใช้งาน และความร่วมมือใน
การลดภาวะโลกร้อน เป็นแบบอย่างแก่
ห้องสมุดอื่นได้ 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
เป็นเลิศ ตามข้อ 4.1 หรือ 
4.3 
-รายงานผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด าเนินการประเมินโดย
บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอก และมีการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
-รางวัลหรือประกาศเกียรติ
คุณอื่นที่เคยได้รับ 

ด าเนินงาน ที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
70 % 
-ผลประเมินจาก
รายงานการศึกษา
ความคิดเห็นของผู้ใช้
และหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 30% 
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