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หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นและห้องสมุดดีเด่น
เกณฑ์คัดเลือกบุคคลดีเด่น
บุคคลดีเด่น หมายถึง บุคคลในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่มีผลงานโดดเด่น
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในแวดวงวิ ช าชี พ หรื อ วิ ช าการ นั บ เป็ น ผู้ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในด้ า นการทํ า งาน รวมทั้ ง เป็ น ผู้ มี
คุณลักษณะส่วนบุคคล ที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับบุคคลในวิชาชีพ
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น ต้องพิจารณาองค์ประกอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดทั้ง 2 ด้าน ดังนี้
เกณฑ์
ตัวชีว้ ัด
หลักฐาน
1. ผลงานการบริหารหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่
ด้านที่ 1
-ประวัติและผลงานที่แสดง
ประสบความสํ
า
เร็
จ
ในวิ
ช
าชี
พ
บรรณารั
ก
ษศาสตร์
แ
ละ
ผลงานดีเด่นเชิง
หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อ 1
สารสนเทศศาสตร์มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของ
ประจักษ์
และหรือข้อ 2
หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใช้บริการ และ
70 คะแนน

ด้านที่ 2
คุณลักษณะส่วน
บุคคล
30 คะแนน อาจ
แบ่งเป็นข้อละ 10
คะแนน

หรือในวงการวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
10 ปี
หรือ
2.ผลงานด้านวิชาการหรือการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัย
และพัฒนาและหรือนวัตกรรม ที่ประสบความสําเร็จ มี
การนําไปใช้ประโยชน์หรือนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อสถาบันอื่น หรือเกิดผล
กระทบต่อการวิชาการหรือวิชาชีพอย่างชัดเจนหรือมี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
1.เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี ทั้ง
ในด้านการครองตน ครองคนและครองงาน เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป
2. เป็นผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เข้าร่วม
กิจกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสํานึกที่ดตี ่อ
ส่วนรวมและสังคม
3.เป็นผู้มคี วามศรัทธาในวิชาชีพ โดยการมีบทบาทเป็นผู้มี
ส่วนในการยกระดับความรู้ความเข้าใจ การยอมรับ การ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดสี ําหรับ
บุคคลอื่นในวิชาชีพ

-เอกสารรับรอง/หลักฐานจากเพื่อน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
-ประวัติการดําเนินการหรือเข้าร่วม
กิจกรรม หรือการเป็นกรรมการ
หรือผูท้ รงคุณวุฒิต่างๆ
-รางวัลหรือประกาศเกียรติคณ
ุ ที่
เคยได้รับ

เกณฑ์คัดเลือกห้องสมุดดีเด่น
ห้องสมุดดีเด่น หมายถึง ห้องสมุดที่มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่น ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าเป็นห้องสมุดที่มีความโดดเด่นและประสบความสําเร็จในด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับห้องสมุดอื่นๆ ได้ ดังนี้

1. กรอบการพิจารณาห้องสมุดดีเด่น
การพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น มีกรอบพิจารณาโดยแบ่งออกตามเกณฑ์ 4 ด้าน แต่ละด้านมีตัวชี้วัด
และหลักฐานสําหรับประกอบการประเมิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เกณฑ์
ตัวชีว้ ัด
1. ด้านการ 1.1 ผลงานด้านการบริหาร ที่แสดงถึงการนําหลักการหรือ
บริหาร
แนวทางการบริหารสมัยใหม่ อาทิ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
จัดการ
การจัดการองค์กรคุณภาพ การจัดการความรู้ การสือ่ สาร
การตลาด เป็นต้น มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรจน
ประสบความสําเร็จ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
1.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการ ทีแ่ สดงถึงบทบาทของ
ห้องสมุดในการร่วมมือกับชุมชนที่มตี อ่ การส่งเสริมและ
พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งของชุมชน เช่น การให้ความรู้เพื่อ
พัฒนาอาชีพ การจัดบริการสารสนเทศแก่ชุมชน การจัดการ
ความรู้ในชุมชน การเปิดเวทีสานเสวนาหรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ในชุมชน เป็นต้น โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม
1.3 ผลงานด้านความร่วมมือกับห้องสมุดหรือหน่วยงานอืน่
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในการดําเนินกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพห้องสมุดมีการ
พัฒนาเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ชดั เจน และมีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนือ่ งและเป็นรูปธรรม
2. ด้านการ 2.1 ผลงานด้านการจัดบริการและจัดกิจกรรม ทีแ่ สดงถึง
บริการและ การมีนวัตกรรมใหม่ พัฒนาขึน้ สําหรับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใดกลุม่
กิจกรรม
หนึ่ง หรือหลายกลุ่ม ที่แสดงถึงแนวคิดใหม่ นับเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างแก่ห้องสมุดอื่นได้
2.2 ผลงานด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคณ
ุ ค่า
ต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม
ที่มีรูปแบบ การจัดการเนือ้ หา และช่องทางการเผยแพร่ที่
เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง

หลักฐาน
-รายงานผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดง
ถึงการบริหารจัดการที่ประสบ
ความสําเร็จ
-รายงานผลการประเมินความ
คิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ
หรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ดําเนินการ
ประเมินโดยบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอก และมีการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ
-รางวัลหรือประกาศเกียรติคณ
ุ อื่นที่
เคยได้รับ

-รายงานผลงานเชิงประจักษ์ที่
แสดงถึงการจัดบริการและกิจกรรม
ที่ประสบผลสําเร็จ
-รายงานผลการประเมินความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการหรือผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย ดําเนินการประเมินโดย
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และ
มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ

เกณฑ์

ตัวชีว้ ัด
2.3 ผลงานด้านการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ ในด้านทักษะการรู้
สารสนเทศ ทักษะการอ่าน ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
หรือทักษะการค้นคว้าวิจัย ที่แสดงถึงการจัดการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยอาจผ่านกระบวนการฝึกอบรม การ
จัดกิจกรรม หรือการใช้สอื่ หรือเทคโนโลยีในการถ่ายทอด
ความรู้
3. ด้าน
3.1 ผลงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
เทคโนโลยี ระบบห้องสมุดดิจิทลั หรือระบบฐานข้อมูล หรือสือ่ ที่มี
วิจัยและ
ความสามารถในการจัดการสารสนเทศที่มีเนื้อหาสอดคล้อง
นวัตกรรม กับความต้องการ ความสนใจ และเกิดประโยชน์ตอ่
ผู้ใช้บริการอย่างเป็นรูปธรรม
3.2 ผลงานการวิจัยและพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนให้เป็นห้องสมุดสมัยใหม่ที่สร้างโอกาส
ในการเข้าถึง การใช้บริการ และการศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ทั้งแบบรายบุคคลหรือแบบรายกลุ่ม อาทิ
Open access, Learning Common, Maker Space
4. ด้านการ 4.1 ผลงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องสมุดทีแ่ สดงถึงการจัดวางและใช้พื้นที่ในมุมมองใหม่ๆ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดแี ละจูงใจ
ทางกายภาพ ผู้ใช้บริการ โดยมีการจัดการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
4.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดด้านอาคาร
สถานที่ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก โดยคํานึงถึง
การประหยัดพลังงาน ความคุ้มค่าในการใช้งาน และความ
ร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อน เป็นแบบอย่างแก่ห้องสมุด
อื่นได้

หลักฐาน
-รางวัลหรือประกาศเกียรติคณ
ุ อื่นที่
เคยได้รับ

-รายงานผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดง
ถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
-รายงานผลการประเมินความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการหรือผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย ดําเนินการประเมินโดย
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และ
มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ
-รางวัลหรือประกาศเกียรติคณ
ุ อื่นที่
เคยได้รับ
-รายงานผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
เป็นเลิศ
-รายงานผลการประเมินความคิดเห็น
ของผูใ้ ช้บริการหรือผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย
ดําเนินการประเมินโดยบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก และมีการศึกษา
อย่างเป็นระบบ
-รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณอื่นที่
เคยได้รับ

2. เกณฑ์การประเมินห้องสมุดดีเด่น
1.
2.
3.
4.

เกณฑ์ประเมิน
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริการและกิจกรรม
ด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
เฉลี่ยรวม

จํานวนตัวชีว้ ดั ค่าน้ําหนัก
3
3
3
3
2
2
2
2
10
10

เกณฑ์ผ่าน (ค่าเฉลี่ย)
>3.50
>3.50
>3.50
>3.50
>3.50

3. เครื่องมือสําหรับการประเมินห้องสมุดดีเด่น
เครื่องมือสําหรับการประเมินเพื่อพิจารณาให้รางวัลห้องสมุดดีเด่นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คําแนะนําในการตอบ
แบบประเมินนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้สําหรับการประเมินการดําเนินงานของห้องสมุด ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก
ห้องสมุดดีเด่น อาจพิจารณาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของห้องสมุดที่ถูกประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ และหรือ
องค์กรชุมชน ตอบคําถามในตารางตามเกณฑ์ประเมินและตัวชี้วัดที่กําหนด
ขอความกรุ ณ าให้ ผู้ ต อบแบบประเมิ น โปรดเขี ย นสั ญ ลั ก ษณ์  ลงในช่ อ งที่ ต ารางที่ ต รงกั บ ระดั บ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของห้องสมุดที่ท่านประเมิน โดยพิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์หรือข้อมูลอื่นๆที่ท่าน
ทราบ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ5 = มากที่สุด4 = มาก3 = ปานกลาง2 = น้อย
และ 1 = น้อยที่สุด
กรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โปรดเขียนรายละเอียดของความเห็นในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ในตอนท้าย
ของเกณฑ์แต่ละด้าน ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารณาตัดสินผลรางวัลห้องสมุดดีเด่น
เกณฑ์ประเมินและตัวชีว้ ัด
1. ด้านการบริหารจัดการ
1.1 ผลงานด้านการบริหาร ที่แสดงถึงการนําหลักการหรือแนว
ทางการบริหารสมัยใหม่ อาทิ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การ
จัดการองค์กรคุณภาพ การจัดการความรู้ การสื่อสารการตลาด
เป็นต้น มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรจนประสบ
ความสําเร็จ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
1.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการ ที่แสดงถึงบทบาทของห้องสมุด
ในการร่วมมือกับชุมชนที่มตี อ่ การส่งเสริมและพัฒนาด้านใด
ด้านหนึ่งของชุมชน เช่น การให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ การ
จัดบริการสารสนเทศแก่ชุมชน การจัดการความรู้ในชุมชน
การเปิดเวทีสานเสวนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชน เป็น
ต้น โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเนือ่ งและเป็นรูปธรรม
1.3 ผลงานด้านความร่วมมือกับห้องสมุดหรือหน่วยงานอื่น ทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ในการดําเนินกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพห้องสมุดมีการพัฒนา
เป็นเครือข่ายความร่วมมือทีช่ ดั เจน และมีการดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
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3. ด้านเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
3.1 ผลงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบ
ห้องสมุดดิจิทลั หรือระบบฐานข้อมูล หรือสื่อที่มีความสามารถ
ในการจัดการสารสนเทศทีม่ เี นื้อหาสอดคล้องกับความต้องการ
ความสนใจ และเกิดประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้บริการอย่างเป็นรูปธรรม
3.2 ผลงานการวิจัยและพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครือ่ งมือ
ขับเคลื่อนให้เป็นห้องสมุดสมัยใหม่ที่สร้างโอกาสในการเข้าถึง
การใช้บริการ และการศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทั้งแบบ
รายบุคคลหรือแบบรายกลุ่ม อาทิ Open access, Learning
Common, Maker Space
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

5

4

3

2

1

4.

5

4

3

2

1

2. ด้านการบริการและกิจกรรม
2.1 ผลงานด้านการจัดบริการและจัดกิจกรรม ที่แสดงถึงการมี
นวัตกรรมใหม่ พัฒนาขึ้นสําหรับกลุ่มผูใ้ ช้กลุ่มใดกลุม่ หนึ่ง หรือ
หลายกลุ่ม ที่แสดงถึงแนวคิดใหม่ นับเป็นผลงานสร้างสรรค์
เป็นแบบอย่างแก่ห้องสมุดอืน่ ได้
2.2 ผลงานด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าต่อการ
ทํานุบํารุงและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ที่มีรูปแบบ การ
จัดการเนือ้ หา และช่องทางการเผยแพร่ที่เป็นรูปธรรม เกิด
ประโยชน์ เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง
2.3 ผลงานด้านการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ ในด้านทักษะการรู้
สารสนเทศ ทักษะการอ่าน ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หรือ
ทักษะการค้นคว้าวิจัย ที่แสดงถึงการจัดการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนือ่ ง โดยอาจผ่านกระบวนการฝึกอบรม การจัด
กิจกรรม หรือการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

4.1 ผลงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องสมุดที
แสดงถึงการจัดวางและใช้พื้นที่ในมุมมองใหม่ๆ เพือ่ เสริมสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดแี ละจูงใจผูใ้ ช้บริการ โดยมีการ
จัดการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
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4.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดด้านอาคาร สถานที่
และสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก โดยคํานึงถึงการ
ประหยัดพลังงาน ความคุ้มค่าในการใช้งาน และความร่วมมือ
ในการลดภาวะโลกร้อน เป็นแบบอย่างแก่หอ้ งสมุดอื่นได้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

4. การแปลผลการประเมินและการตัดสินผล
การแปลผลการประเมิน ให้นําข้อมูลจากแบบประเมินที่ตอบโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวิธีการดําเนินการ
คัดเลือกห้องสมุดดีเด่น และหรือกรรมการที่ได้กําหนดไว้แล้วโดยได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมฯ (ควรมีจํานวนไม่
น้อยกว่า 10 คน) ให้ใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยของคําตอบแต่ละข้อ และค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้าน
โดยใช้จุดทศนิยมสองตําแหน่ง และให้แปลความหมายดังนี้
1.00 – 1.50 หมายถึง มีผลการดําเนินงานในระดับน้อยที่สุด
1.51 –2.50 หมายถึง มีผลการดําเนินงานในระดับน้อย
2.51 –3.50 หมายถึง มีผลการดําเนินงานในระดับปานกลาง
3.51 –4.50 หมายถึง มีผลการดําเนินงานในระดับมาก
4.51 –5.00 หมายถึง มีผลการดําเนินงานในระดับมากที่สุด
จากนั้น ให้นําค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน มาคูณค่าน้ําหนักคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน จากนั้นให้นําค่าที่
ถ่วงน้ําหนักแล้วมารวมกันแล้วหารด้วย 10 (ค่าน้ําหนักรวมคือ 10) จะได้ค่าเฉลี่ยรวมเพื่อเป็นผลการตัดสิน ซึ่งต้อง
ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยคือ มากกว่า 3.50 ขึ้นไป ดังตัวอย่างในตาราง
เกณฑ์ประเมิน

1.
2.
3.
4.

ค่าเฉลี่ยที่ ค่า
คํานวณได้ น้ําหนัก
ด้านการบริหารจัดการ
4.01
3
ด้านการบริการและกิจกรรม
3.65
3
ด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.05
2
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3.75
2
เฉลี่ยรวม
3.62
10

ค่าเฉลี่ยรวม x เกณฑ์ผ่าน
ค่าน้ําหนัก (ค่าเฉลีย่ )
4.01x3=12.03 >3.50
3.65x3=10.95 >3.50
3.05x2=6.10 >3.50
3.75x2=7.50 >3.50
3.66
>3.50

สรุปผล
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

การตัดสินผล แม้ว่าจะมีคะแนนเฉลี่ยรวมบางด้านไม่ผ่านเกณฑ์ แต่หากคะแนนเฉลี่ยมีค่ามากกว่า 3.50
ให้ถอื ว่าผ่านเกณฑ์ มีโอกาสได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น

