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หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นและห้องสมุดดีเด่น  

เกณฑ์คัดเลอืกบุคคลดีเด่น  

 บุคคลดีเด่น หมายถึง บุคคลในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่มีผลงานโดดเด่น 
เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพหรือวิชาการ นับเป็นผู้ประสบความสําเร็จในด้านการทํางาน รวมทั้งเป็นผู้มี
คุณลักษณะส่วนบุคคล ท่ีเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับบุคคลในวิชาชีพ 
 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น ต้องพิจารณาองค์ประกอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดทั้ง 2 ด้าน ดังน้ี 

เกณฑ ์ ตัวชีว้ัด หลกัฐาน 
ด้านที่ 1  
ผลงานดีเด่นเชิง
ประจักษ์ 
70 คะแนน 

1. ผลงานการบริหารหรือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ี
ประสบความสําเร็จในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใช้บริการ และ
หรือในวงการวิชาชีพมาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
10  ปี 
หรือ 
2.ผลงานด้านวิชาการหรือการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัย
และพัฒนาและหรือนวัตกรรม ท่ีประสบความสําเร็จ มี
การนําไปใช้ประโยชนห์รือนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีต่อสถาบันอ่ืน หรือเกิดผล
กระทบต่อการวิชาการหรือวิชาชีพอย่างชัดเจนหรือมี
ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

-ประวตัิและผลงานที่แสดง
หลักฐานเชิงประจักษ ์ตามขอ้ 1 
และหรือข้อ 2  
 
 

ด้านที่ 2 
คุณลักษณะสว่น
บุคคล 
30 คะแนน อาจ
แบ่งเป็นข้อละ 10 
คะแนน 

1.เป็นผู้ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี ท้ัง
ในด้านการครองตน ครองคนและครองงาน เป็นแบบอย่าง
ท่ีดีแก่เพ่ือนร่วมงานและบุคคลท่ัวไป 
2. เป็นผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการทํางานร่วมกับ
ผู้อื่น และการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีจิตสํานึกท่ีดต่ีอ
ส่วนรวมและสังคม 
3.เป็นผู้มคีวามศรัทธาในวิชาชีพ โดยการมีบทบาทเป็นผู้มี
ส่วนในการยกระดับความรู้ความเข้าใจ การยอมรับ การ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ การสนับสนุนกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองเป็นแบบอย่างท่ีดสีําหรับ
บุคคลอ่ืนในวิชาชีพ 

-เอกสารรับรอง/หลักฐานจากเพ่ือน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหรือ
บุคคลที่เก่ียวข้อง 
-ประวตัิการดําเนินการหรือเขา้ร่วม
กิจกรรม หรือการเป็นกรรมการ 
หรือผูท้รงคุณวฒิุต่างๆ 
-รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่
เคยได้รับ 
 



 

 

 

เกณฑ์คัดเลือกหอ้งสมุดดีเด่น  
ห้องสมุดดีเด่น หมายถึง ห้องสมุดที่มีผลงานที่เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานอื่น ผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน

ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าเป็นห้องสมุดท่ีมีความโดดเด่นและประสบความสําเร็จในด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน เป็นแบบอย่างที่ดีใหกั้บห้องสมุดอื่นๆ ได้ ดังน้ี 
1. กรอบการพิจารณาห้องสมุดดีเด่น 
 การพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น มีกรอบพิจารณาโดยแบ่งออกตามเกณฑ์ 4 ด้าน แต่ละด้านมีตัวชี้วัด
และหลักฐานสําหรับประกอบการประเมิน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

เกณฑ ์ ตัวชีว้ัด หลกัฐาน 
1. ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

1.1 ผลงานด้านการบริหาร ที่แสดงถึงการนําหลักการหรอื
แนวทางการบริหารสมัยใหม่ อาทิ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
การจัดการองค์กรคุณภาพ การจัดการความรู้ การส่ือสาร
การตลาด เป็นต้น มาใชใ้นการบริหารจัดการองค์กรจน
ประสบความสาํเร็จ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง  
1.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการ ทีแ่สดงถึงบทบาทของ
ห้องสมดุในการร่วมมือกับชุมชนที่มตีอ่การสง่เสริมและ
พัฒนาด้านใดด้านหน่ึงของชมุชน เช่น การให้ความรู้เพ่ือ
พัฒนาอาชีพ การจัดบริการสารสนเทศแก่ชุมชน การจดัการ
ความรู้ในชมุชน การเปิดเวทสีานเสวนาหรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ในชมุชน เป็นต้น โดยมีการดําเนินการอย่างตอ่เน่ือง
และเป็นรูปธรรม  
1.3 ผลงานด้านความร่วมมือกับห้องสมุดหรือหน่วยงานอืน่ 
ทั้งในประเทศและหรอืต่างประเทศ ในการดําเนินกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพหอ้งสมุดมกีาร
พัฒนาเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ชดัเจน และมีการ
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 

-รายงานผลงานเชิงประจักษท์ี่แสดง
ถึงการบริหารจัดการที่ประสบ
ความสําเร็จ  
-รายงานผลการประเมินความ
คิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ
หรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ดําเนินการ
ประเมินโดยบุคคลหรอืหน่วยงาน
ภายนอก และมีการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
-รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณอื่นที่
เคยได้รับ 

2. ด้านการ
บริการและ
กิจกรรม 
  

2.1 ผลงานด้านการจัดบริการและจดักิจกรรม ทีแ่สดงถึง
การมีนวัตกรรมใหม ่พัฒนาข้ึนสําหรับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใดกลุม่
หน่ึง หรือหลายกลุ่ม ที่แสดงถึงแนวคิดใหม่ นับเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างแก่ห้องสมดุอื่นได ้
2.2 ผลงานด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคณุค่า
ตอ่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือการอนุรักษท์างวัฒนธรรม 
ที่มีรูปแบบ การจัดการเน้ือหา และช่องทางการเผยแพร่ที่
เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง 

-รายงานผลงานเชิงประจักษท์ี่
แสดงถึงการจัดบริการและกจิกรรม
ที่ประสบผลสําเร็จ 
-รายงานผลการประเมินความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการหรอืผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย ดําเนินการประเมนิโดย
บุคคลหรอืหน่วยงานภายนอก และ
มีการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 



 

 

 

เกณฑ ์ ตัวชีว้ัด หลกัฐาน 
2.3 ผลงานด้านการให้การศึกษาแก่ผู้ใช ้ในด้านทักษะการรู้
สารสนเทศ ทักษะการอ่าน ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 
หรือทกัษะการค้นคว้าวิจัย ที่แสดงถึงการจัดการอย่างเป็น
ระบบและตอ่เน่ือง โดยอาจผ่านกระบวนการฝึกอบรม การ
จัดกิจกรรม หรือการใช้สือ่หรือเทคโนโลยีในการถ่ายทอด
ความรู้ 

-รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณอื่นที่
เคยได้รับ 
 

3. ด้าน
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

3.1 ผลงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
ระบบหอ้งสมดุดิจิทัล หรอืระบบฐานข้อมลู หรือสือ่ท่ีมี
ความสามารถในการจัดการสารสนเทศที่มีเน้ือหาสอดคลอ้ง
กับความต้องการ ความสนใจ และเกดิประโยชน์ตอ่
ผู้ใช้บริการอย่างเป็นรูปธรรม 
3.2 ผลงานการวิจัยและพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีเป็น
เคร่ืองมอืขับเคลื่อนให้เป็นหอ้งสมุดสมัยใหมท่ี่สร้างโอกาส
ในการเข้าถึง การใช้บริการ และการศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา ทั้งแบบรายบุคคลหรือแบบรายกลุ่ม อาทิ 
Open access, Learning Common, Maker Space 

-รายงานผลงานเชิงประจักษท์ี่แสดง
ถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรมที่ประสบผลสําเร็จ  
-รายงานผลการประเมินความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการหรอืผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย ดําเนินการประเมนิโดย
บุคคลหรอืหน่วยงานภายนอก และ
มีการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
-รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณอื่นที่
เคยได้รับ 

4. ด้านการ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ
 
  

4.1 ผลงานด้านการจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายใน
ห้องสมดุทีแ่สดงถึงการจัดวางและใช้พ้ืนท่ีในมุมมองใหม่ๆ  
เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดแีละจูงใจ
ผู้ใช้บริการ โดยมีการจัดการอย่างตอ่เน่ืองและเป็นรูปธรรม 
4.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการหอ้งสมดุด้านอาคาร 
สถานที่ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก โดยคํานึงถึง
การประหยดัพลังงาน ความคุ้มค่าในการใช้งาน และความ
ร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อน เป็นแบบอย่างแก่ห้องสมดุ
อื่นได ้

-รายงานผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ี
เป็นเลิศ  
-รายงานผลการประเมินความคิดเห็น
ของผูใ้ช้บริการหรือผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 
ดําเนินการประเมินโดยบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก และมกีารศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
-รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณอื่นท่ี
เคยได้รับ

 
2. เกณฑ์การประเมินห้องสมุดดีเด่น 
 

เกณฑป์ระเมิน จํานวนตัวชีว้ดั ค่าน้ําหนัก เกณฑผ์่าน (คา่เฉลี่ย) 
1. ด้านการบริหารจัดการ 3 3 >3.50 
2. ด้านการบริการและกิจกรรม 3 3 >3.50 
3. ด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2 2 >3.50 
4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ 2 2 >3.50 

เฉลี่ยรวม 10 10 >3.50 



 

 

 

3. เครื่องมือสาํหรับการประเมินห้องสมดุดีเด่น 
 

เคร่ืองมอืสําหรบัการประเมินเพ่ือพิจารณาใหร้างวัลห้องสมดุดีเด่นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
คําแนะนําในการตอบ 

แบบประเมินน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือใช้สําหรับการประเมินการดําเนินงานของห้องสมุด ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก
ห้องสมุดดีเด่น อาจพิจารณาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของห้องสมุดที่ถูกประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ และหรือ
องค์กรชุมชน ตอบคําถามในตารางตามเกณฑ์ประเมินและตัวชี้วัดที่กําหนด 
 

ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบประเมิน โปรดเขียนสัญลักษณ์  ลงในช่องท่ีตารางที่ตรงกับระดับ
ความสําเร็จในการดําเนินงานของห้องสมุดที่ท่านประเมิน โดยพิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์หรือข้อมูลอื่นๆที่ท่าน
ทราบ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ5 = มากที่สุด4 = มาก3 = ปานกลาง2 = น้อย
และ 1 = น้อยที่สุด 

กรณีท่ีท่านมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม โปรดเขียนรายละเอียดของความเห็นในช่องว่างท่ีเว้นไว้ให้ในตอนท้าย
ของเกณฑ์แต่ละด้าน ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพิจารณาตัดสินผลรางวัลห้องสมุดดีเด่น 

 
 เกณฑป์ระเมินและตัวชีว้ัด มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. ด้านการบริหารจัดการ 5 4 3 2 1 
1.1 ผลงานด้านการบริหาร ที่แสดงถึงการนําหลักการหรอืแนว

ทางการบริหารสมัยใหม่ อาทิ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การ
จัดการองค์กรคุณภาพ การจัดการความรู้ การสื่อสารการตลาด 
เป็นต้น มาใชใ้นการบริหารจัดการองค์กรจนประสบ
ความสําเร็จ เป็นท่ียอมรับในวงกว้าง 

     

1.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการ ที่แสดงถึงบทบาทของหอ้งสมุด
ในการร่วมมอืกับชุมชนท่ีมตีอ่การส่งเสรมิและพัฒนาด้านใด
ด้านหน่ึงของชมุชน เช่น การให้ความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ การ
จัดบริการสารสนเทศแก่ชุมชน การจัดการความรู้ในชุมชน 
การเปิดเวทีสานเสวนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชน เป็น
ต้น โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม  

     

1.3 ผลงานด้านความร่วมมือกับห้องสมดุหรือหน่วยงานอื่น ทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ ในการดําเนินกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพหอ้งสมุดมกีารพัฒนา
เป็นเครือข่ายความร่วมมือทีช่ดัเจน และมีการดําเนินการอย่าง
ตอ่เน่ืองและเป็นรูปธรรม 

     

 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 



 

 

 

 เกณฑป์ระเมินและตัวชีว้ัด มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2. ด้านการบรกิารและกิจกรรม 5 4 3 2 1 
2.1 ผลงานด้านการจัดบริการและจดักิจกรรม ที่แสดงถึงการมี

นวัตกรรมใหม ่พัฒนาข้ึนสําหรับกลุ่มผูใ้ช้กลุ่มใดกลุม่หน่ึง หรือ
หลายกลุ่ม ที่แสดงถึงแนวคิดใหม่ นับเป็นผลงานสร้างสรรค์ 
เป็นแบบอย่างแก่ห้องสมดุอืน่ได ้

     

2.2 ผลงานด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าตอ่การ
ทํานุบํารุงและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ที่มีรูปแบบ การ
จัดการเน้ือหา และชอ่งทางการเผยแพร่ที่เป็นรูปธรรม เกิด
ประโยชน ์เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง 

     

2.3 ผลงานด้านการให้การศึกษาแก่ผู้ใช ้ในด้านทักษะการรู้
สารสนเทศ ทักษะการอ่าน ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หรือ
ทักษะการค้นคว้าวิจัย ที่แสดงถึงการจัดการอย่างเป็นระบบ
และตอ่เน่ือง โดยอาจผ่านกระบวนการฝึกอบรม การจัด
กิจกรรม หรือการใชส้ื่อหรือเทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้ 

     

 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

3. ด้านเทคโนโลยี วิจัยและนวตักรรม 5 4 3 2 1 
3.1 ผลงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบ

ห้องสมดุดิจิทลั หรอืระบบฐานข้อมูล หรือสื่อที่มีความสามารถ
ในการจัดการสารสนเทศทีม่เีน้ือหาสอดคลอ้งกับความตอ้งการ 
ความสนใจ และเกิดประโยชน์ตอ่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นรูปธรรม 

     

3.2 ผลงานการวิจัยและพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ
ขับเคลื่อนให้เป็นห้องสมดุสมัยใหม่ที่สร้างโอกาสในการเขา้ถึง 
การใช้บริการ และการศึกษาเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา ทั้งแบบ
รายบุคคลหรือแบบรายกลุ่ม อาทิ Open access, Learning 
Common, Maker Space 

     

 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 5 4 3 2 1 
4.1 ผลงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องสมุดที

แสดงถึงการจัดวางและใช้พ้ืนที่ในมุมมองใหม่ๆ เพ่ือเสรมิสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดแีละจูงใจผูใ้ช้บริการ โดยมีการ
จัดการอย่างตอ่เน่ืองและเป็นรูปธรรม 

     



 

 

 

 เกณฑป์ระเมินและตัวชีว้ัด มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการห้องสมดุด้านอาคาร สถานท่ี 
และสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก โดยคํานึงถึงการ
ประหยัดพลังงาน ความคุ้มคา่ในการใช้งาน และความร่วมมือ
ในการลดภาวะโลกรอ้น เป็นแบบอย่างแก่หอ้งสมดุอื่นได ้

     

 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

 
4. การแปลผลการประเมินและการตัดสินผล 

การแปลผลการประเมิน ให้นําข้อมูลจากแบบประเมินท่ีตอบโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวิธีการดําเนินการ
คัดเลือกห้องสมุดดีเด่น และหรือกรรมการท่ีได้กําหนดไว้แล้วโดยได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมฯ (ควรมีจํานวนไม่
น้อยกว่า 10 คน) ให้ใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยของคําตอบแต่ละข้อ และค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้าน 
โดยใช้จุดทศนิยมสองตําแหน่ง และให้แปลความหมายดังน้ี 

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 
จากน้ัน ให้นําค่าเฉล่ียรวมท้ัง 4 ด้าน มาคูณค่านํ้าหนักคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน จากนั้นให้นําค่าที่

ถ่วงนํ้าหนักแล้วมารวมกันแล้วหารด้วย 10 (ค่านํ้าหนักรวมคือ 10) จะได้ค่าเฉล่ียรวมเพ่ือเป็นผลการตัดสิน ซึ่งต้อง
ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยคือ มากกว่า 3.50 ข้ึนไป ดังตัวอย่างในตาราง 

 
เกณฑป์ระเมิน ค่าเฉลี่ยที่

คํานวณได้
ค่า

น้ําหนัก
ค่าเฉลี่ยรวม x 
ค่าน้ําหนัก 

เกณฑผ์่าน 
(ค่าเฉลี่ย) 

สรุปผล 

1. ด้านการบริหารจัดการ 4.01 3 4.01x3=12.03 >3.50 ผ่านเกณฑ์ 
2. ด้านการบริการและกิจกรรม 3.65 3 3.65x3=10.95 >3.50 ผ่านเกณฑ์ 
3. ด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3.05 2 3.05x2=6.10 >3.50 ไม่ผ่านเกณฑ์
4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ 3.75 2 3.75x2=7.50 >3.50 ผ่านเกณฑ์ 

เฉลี่ยรวม 3.62 10 3.66 >3.50 ผ่านเกณฑ์ 
 
การตัดสินผล แม้ว่าจะมีคะแนนเฉลี่ยรวมบางด้านไม่ผ่านเกณฑ์ แต่หากคะแนนเฉลี่ยมค่ีามากกว่า 3.50 

ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์ มโีอกาสได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น 
 


