
เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและห้องสมุดเพื่อรับการประกาศเกียรติคุณ 

1. เกณฑ์คัดเลือกบุคคลดีเด่น  

 ประกอบด้วยเกณฑ์การพิจารณา 2 ด้าน คอื ด้านที่ 1ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ 70 คะแนน และ 
ด้านที่ 2  คุณลักษณะส่วนบุคคล 30 คะแนน   โดยเกณฑ์แต่ละด้านมีตัวช้ีวัดและหลกัฐานที่ต้องนําแสดงต่อ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ดังน้ี 
 

เกณฑ์ ตัวชี้วัด หลักฐาน  
ด้านที่ 1  
ผลงานดีเด่นเชิง
ประจักษ์ 

1.ผลงานการบริหารหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ประสบ
ความสําเร็จ มคีวามโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน 
เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใช้บริการ และหรือในวงการ
วิชาชีพ มาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10  ปี 
2.ผลงานด้านการวิจัยและพัฒนา ที่ประสบความสําเร็จ โดย
มีการนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลกระทบ
ต่อการวิชาการหรือวิชาชีพอย่างชัดเจน และหรือมีช่ือเสียง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติมาอย่างต่อเน่ือง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

-ประวัติและผลงานที่
แสดงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ตามข้อ 1 
และหรือข้อ 2  
 
 

ด้านที่ 2 
คุณลักษณะสว่น
บุคคล 

1.เปน็ผู้ยึดม่ันในคณุธรรม จริยธรรม และมีศีลธรรมอันดี 
ทั้งในด้านการครองตน ครองคนและครองงาน เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนร่วมงานและบุคคลทัว่ไป 
2. เป็นผู้อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานท่ี
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เข้าร่วมกิจกรรมทีแ่สดงถึง
ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และการมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี มีจติสํานึกที่ดีต่อส่วนรวมและสงัคม 
3. เป็นผู้มีความศรัทธาในวิชาชีพ โดยการมีบทบาทเป็นผู้มี
ส่วนในการยกระดับความรู้ความเข้าใจ การยอมรับ การเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเน่ือง เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับบุคคลอ่ืนใน
วิชาชีพ  

-เอกสารรับรอง/
หลักฐานจากเพ่ือน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา 
และหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง 
-ประวัติการดําเนินการ
หรือเข้าร่วมกิจกรรม 
หรือการเป็นกรรมการ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ 
-รางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณที่เคยได้รับ 
 

 
 
 
 
 
 



2. เกณฑ์คัดเลือกห้องสมุดดีเด่น  
ห้องสมุดดีเด่น หมายถึง ห้องสมุดที่มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอ่ืน ผู้บริหาร เพ่ือน

ร่วมงาน ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเป็นห้องสมุดที่มีความโดดเด่นและประสบความสําเร็จในด้านใด
ด้านหน่ึงหรือหลายๆ ด้าน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับห้องสมุดอ่ืนๆ ได้ ดังน้ี 

  

เกณฑ์ ตัวชี้วัด หลักฐาน เกณฑ์ประเมิน 
1. ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

1.1 ผลงานด้านการบริหาร ที่แสดงถึงการนํา
หลักการหรือแนวทางการบริหารสมัยใหม่ อาทิ 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการองค์กร
คุณภาพ การจัดการความรู้ การสื่อสารการตลาด 
เป็นต้น มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรจน
ประสบความสําเร็จ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง  
1.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการ ที่แสดงถึง
บทบาทของห้องสมุดในการร่วมมือกับชุมชนที่มี
ต่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านใดด้านหน่ึงของ
ชุมชน เช่น การให้ความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ การ
จัดบริการสารสนเทศแก่ชุมชน การจัดการความรู้
ในชุมชน การเปิดเวทีสานเสวนาหรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ในชุมชน เป็นต้น โดยมีการดําเนินการ
อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม  
1.3 ผลงานด้านความร่วมมือกับห้องสมุดหรือ
หน่วยงานอ่ืน ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
ในการดําเนินกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดการพัฒนา
วิชาการ หรือวิชาชีพห้องสมุด มีการพัฒนาเป็น
เครือข่ายความร่วมมือที่ชัดเจน และมกีาร
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 

-รายงานผลงานเชิง
ประจักษ์ที่แสดงถึงการ
บริหารจัดการที่ประสบ
ความสําเร็จ ตามข้อ 1.1, 
1.2 หรือ 1.3 
-รายงานผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ผู้ใช้บริการหรอืผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดําเนินการ
ประเมินโดยบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก และมี
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
-รางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณอ่ืนที่เคยได้รับ 

-ผลประเมินจากรายงาน
ผลการดําเนินงาน ที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
70 % 
-ผลประเมินจากรายงาน
การศึกษาความคิดเห็น
ของผู้ใช้และหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 30% 

2. ด้านการ
บริการและ
กิจกรรม 
  

2.1 ผลงานด้านการจัดบริการและจัดกิจกรรม ที่
แสดงถึงการมีนวัตกรรมใหม ่พัฒนาขึ้นสําหรับ
กลุ่มผูใ้ช้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรอืหลายกลุ่ม ทีแ่สดง
ถึงแนวคิดใหม ่นับเป็นผลงานสร้างสรรค์ เป็น
แบบอย่างแก่ห้องสมุดอ่ืนได้ 
2.1 ผลงานด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ที่มีคุณค่าต่อการทํานุบํารุงและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม ที่มรีูปแบบ การจัดการเน้ือหา และ
ช่องทางการเผยแพร่ที่เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ 
เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง 
2.3 ผลงานด้านการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ ในด้าน
ทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะการอ่าน ทักษะ

-รายงานผลงานเชิง
ประจักษ์ที่แสดงถึงการ
จัดบริการและกิจกรรมที่
ประสบผลสําเร็จตามข้อ 
2.1, 2.2 หรือ 2.3 
-รายงานผลการประเมิน
ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการหรอืผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดําเนินการ
ประเมินโดยบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก และมี
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

-ผลประเมินจากรายงาน
ผลการดําเนินงาน ที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
70 % 
-ผลประเมินจากรายงาน
การศึกษาความคิดเห็น
ของผู้ใช้และหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 30% 



เกณฑ์ ตัวชี้วัด หลักฐาน เกณฑ์ประเมิน 
การสืบค้นสารสนเทศ หรือทกัษะการค้นคว้าวิจัย 
ที่แสดงถึงการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
โดยอาจผ่านกระบวนการฝึกอบรม การจัด
กิจกรรม หรือการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในการ
ถ่ายทอดความรู้ 

-รางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณอ่ืนที่เคยได้รับ 
 

3. ด้าน
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

3.1 ผลงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล หรือระบบ
ฐานข้อมูล หรอืสื่อที่มีความสามารถในการจัดการ
สารสนเทศทีม่เีน้ือหาสอดคล้องกับความต้องการ 
ความสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอย่าง
เป็นรูปธรรม 
3.2 ผลงานการวิจัยและพัฒนาโดยการใช้
เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือขับเคลื่อนให้เป็น
ห้องสมุดสมัยใหม่ที่สร้างโอกาสในการเข้าถงึ การ
ใช้บริการ และการศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทั้ง
แบบรายบุคคลหรือแบบรายกลุ่ม อาท ิOpen 
access, Learning Common, Maker Space 

-รายงานผลงานเชิง
ประจักษ์ที่แสดงถึงการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรมที่ประสบ
ผลสําเร็จ ตามข้อ 3.1 หรือ 
3.2 
-รายงานผลการประเมิน
ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการหรอืผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดําเนินการ
ประเมินโดยบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก และมี
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
-รางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณอ่ืนที่เคยได้รับ 

-ผลประเมินจากรายงาน
ผลการดําเนินงาน ที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
70 % 
-ผลประเมินจากรายงาน
การศึกษาความคิดเห็น
ของผู้ใช้และหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 30% 

4. ด้านการ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ
 
  

4.1 ผลงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในห้องสมุดที่แสดงถึงการจัดวาง
และใช้พ้ืนที่ในมุมมองใหม่ๆ  เพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีและจูงใจผูใ้ช้บริการ 
โดยมีการจัดการอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
4.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดด้าน
อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
ภายนอก โดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน 
ความคุ้มค่าในการใช้งาน และความร่วมมือในการ
ลดภาวะโลกร้อน เป็นแบบอย่างแก่ห้องสมุดอ่ืน
ได้ 

-รายงานผลงานเชิง
ประจักษ์ที่แสดงถึงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่เป็นเลิศ ตามข้อ 
4.1 หรือ 4.3 
-รายงานผลการประเมิน
ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการหรอืผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดําเนินการ
ประเมินโดยบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก และมี
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
-รางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณอ่ืนที่เคยได้รับ 

-ผลประเมินจากรายงาน
ผลการดําเนินงาน ที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
70 % 
-ผลประเมินจากรายงาน
การศึกษาความคิดเห็น
ของผู้ใช้และหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 30% 

 
 
 


