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แบบประเมินคัดเลือก 
สาขา หนวยงาน/สถานศึกษา 

ประเภท หองสมุดประชาชนจังหวัดยอดเยี่ยม 
ประจําป 2563 
************* 

คําช้ีแจง 

 1. แบบประเมินนี้ใชในการประเมินสาขาหนวยงาน/สถานศึกษา ประเภทหองสมุดประชาชนจังหวัด 
ยอดเยี่ยม ประจําป 2563 ท่ีตองมีผลงานภายใน 1 ปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
  2. การประเมินท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ใหนับภาคเรียนท่ี 2/2562 และภาคเรียนท่ี 
1/2563 
  3. การประเมินผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการประเมินโดยพิจารณาจากแบบประเมิน/เอกสาร/หลักฐาน ตาง ๆ 
ท่ีจัดทําเปนรูปเลม และการประเมินเชิงประจักษ ตามท่ีสํานักงาน กศน. กําหนด โดยตองผานการประเมิน 
ไมต่ํากวารอยละ 70 จึงถือวาผาน 

4. แบบประเมินประกอบดวย 3 ตอน  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

      ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

      ตอนท่ี 2  ขอมูลการประเมิน มี 2 ดาน คะแนนเต็ม 70 คะแนน 
      ดานท่ี 1   ผลการปฏิบัติงาน  (25 คะแนน) 
      ดานท่ี 2   ผลงานเชิงประจักษท่ีเห็นเปนรูปธรรม  (45 คะแนน) 

        และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง            

     ตอนท่ี 3 ผลงานท่ีประสบความสําเร็จ  คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 1.  ชื่อหองสมุด.................................................................................................................................................. 
      จังหวัด.......................................................................................................................................................... 
 2.  สถานท่ีตั้ง................................................................ ตําบล/แขวง................................................................ 
       อําเภอ/เขต............................................................. จังหวัด.........................................................................   
      โทรศัพท.................................................................. โทรสาร.......................................................................    
      E-mail..................................................................... Facebook………………………………………………………… 
  3.  จํานวนสมาชิกหองสมุดประชาชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563……………..คน    
  4.  จํานวนผูใชบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563..............คน  
  5.  รางวัล หรือการเชิดชูเกียรติท่ีเคยไดรับจากหนวยงาน 
       5.1 ............................................................................................................................................................. 
       5.2 .............................................................................................................................................................   
       5.3 .............................................................................................................................................................   
       5.4 .............................................................................................................................................................  
       5.5 .............................................................................................................................................................   
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ตอนท่ี  2  ขอมูลการประเมิน   (70 คะแนน) 
 ดานท่ี 1  ผลการปฏิบัติงาน  (25 คะแนน) 

องคประกอบ ตัวชี้วัด หลักฐาน เกณฑการประเมิน คะแนนท่ีได 
1. ระบบบริหาร
จัดการหองสมุด  
(5 คะแนน) 
 
 

1. มีนโยบาย วิสัยทัศน การดําเนินงาน 
2. มีแผนงาน/โครงการ พัฒนาหองสมุด
ประชาชน  
3. ดําเนินงานตามแผน 
4. รายงานการใชงบประมาณ 
5. รายงานการติดตามประเมินผล การ
ดําเนินงาน 
6. นําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 
7. มีระบบเช่ือมโยงแหลงเรยีนรู LRLS 
(Learning Resources Linkage System) 

1. เอกสารตางๆ 
2. แผนการปฏิบัติงาน 
3. เอกสารหลักฐาน 
4. สรปุรายงาน 
5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 

5 = มีตัวช้ีวัด 6 รายการ  
ข้ึนไป 

4 = มีตัวช้ีวัด 5 รายการ 
3 = มีตัวช้ีวัด 4 รายการ 
2 = มีตัวช้ีวัด 3 รายการ 
1 = มีตัวช้ีวัด 2 รายการ 
 

 

2. ระบบการบริการ
ภายในหองสมุด  
(5 คะแนน) 
 

1. ใชโปรแกรมการบริหารจดัการหองสมุด
ท่ีสามารถใชงานไดเปนปจจุบัน 
2. มีเว็บไซต หรือ Facebook ของ
หองสมุดท่ีเปนปจจุบัน 
3. มีจํานวนคอมพิวเตอรของหองสมุด    
ไมนอยกวา 8 เครื่อง 
4. มบีริการสืบคนขอมูลและการยมื-คืน 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
5. มีการบริการรูปแบบตาง ๆ ท่ี
หลากหลายไมนอยกวา 10 กิจกรรม 
 

1. ตรวจสอบการบริการ
ในสภาพจริง 
2. สัมภาษณ 
3. ภาพถาย 
4. มุมบริการในดานตาง ๆ 
โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร 
5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 

5 = มีตัวช้ีวัด 5 รายการ 
4 = มีตัวช้ีวัด 4 รายการ 
3 = มีตัวช้ีวัด 3 รายการ 
2 = มีตัวช้ีวัด 2 รายการ 
1 = มีตัวช้ีวัด 1 รายการ 
 
 

 

3. การพัฒนา
อาคารสถานท่ี  
(5 คะแนน) 
 

1. จัดภมูิทัศนภายนอกหองสมุดใหดึงดูด
ความสนใจของผูใชบริการ 
2. จัดภมูิทัศนภายในใหเอ้ือตอการอาน  
3. จัดแบงมมุบริการหนังสือภายใน
หองสมุดใหมีบรรยากาศสงเสรมิการอาน 
ท่ีเหมาะสม 
4. มีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ท่ี
น่ังอานหนังสือ/พัดลม หรือ
เครื่องปรับอากาศ/หองนํ้าสะอาด  
5. จัดตกแตงดวยสีสันสวยงามและมี
บรรยากาศท่ีเหมาะสมกับมุมในการ
ใหบริการ 
6. จัดตกแตงบอรด ปายประชาสมัพันธท่ี
สวยงาม และมีการจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอยให
เหมาะสมเปนปจจุบัน 
 

1. สังเกต 
2. สัมภาษณ 
3. จากสภาพจริง 
4. สรปุรายงาน 
5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 

5 = มีตัวช้ีวัด 8 รายการ 
      ข้ึนไป 
4 = มีตัวช้ีวัด 6-7 รายการ 
3 = มีตัวช้ีวัด 4-5 รายการ 
2 = มีตัวช้ีวัด 2-3 รายการ 
1 = มีตัวช้ีวัด 1 รายการ 
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สาขา หนวยงาน/สถานศึกษา |  4.4 หองสมุดประชาชนจงัหวัดยอดเยี่ยม 

องคประกอบ ตัวชี้วัด หลักฐาน เกณฑการประเมิน คะแนนท่ีได 
 7. มีพ้ืนท่ีในการใหบริการการจดั

กิจกรรมและการปฏบัิติงานของ
บุคลากรหองสมุดประชาชน 
8. จัดตกแตงพ้ืนท่ีใหสะทอนขอมลู
ชุมชน และอัตลักษณชุมชน และ
สะทอนเอกลกัษณชุมชน 
9. มีมมุบริการท่ีหลากหลาย เชน  
มุมสุขภาพ มุมกาแฟ มุมเด็ก  
มุมแลกเปลี่ยน หนังสือเกา ฯลฯ 

   

4. บุคลากรมีการ
พัฒนาอยาง
เหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  
(5 คะแนน) 
 

มีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  และไดรับการพัฒนา
ความรู ทักษะเก่ียวกับการบริการ
ของหองสมุดจากการประชุม/
ฝกอบรม/ศึกษาดูงานอยางตอเน่ือง 
 

1. วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/
ประกาศนียบัตร 
2. หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
3. ผลการปฏิบัติงาน 
4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ...) 

5 = ไดรับการพัฒนา  
      จํานวน 20 ช่ัวโมง 
      ข้ึนไป  
4 = ไดรับการพัฒนา  
      จํานวน 15-19  
      ช่ัวโมง 
3 = ไดรับการพัฒนา  
      จํานวน 10-14  
      ช่ัวโมง 
2 = ไดรับการพัฒนา  
      จํานวน 5-9 ช่ัวโมง 
1 = ไดรับการพัฒนา  
      จํานวนนอยกวา        
      5 ช่ัวโมง 
 

 

5. การมีสวนรวม
ของชุมชนและ  
ภาคีเครือขาย 
(5 คะแนน) 
 

1. จัดทําทําเนียบแหลงการเรยีนรู 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. มีภาคีเครือขายท่ีมีสวนรวมใน
การวางแผนการดําเนินงานหองสมุด 
3. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากชุมชนและภาคีเครือขาย 
4. มีความรวมมือกับชุมชนและ
แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ในการรวมจัด
กิจกรรม 
5. รับฟงความคดิเห็นและ
ขอเสนอแนะของชุมชนในลักษณะ 
ตาง ๆ 
 

1. สัมภาษณ 
2. สภาพจริง 
3. เอกสาร 
4. หลักฐาน 
5. กลองรับฟงความคดิเห็น 
6. ภาพถาย 
7. รายงานการประชุม 
8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 

5 = มีตัวช้ีวัด 5 รายการ 
4 = มีตัวช้ีวัด 4 รายการ 
3 = มีตัวช้ีวัด 3 รายการ 
2 = มีตัวช้ีวัด 2 รายการ 
1 = มีตัวช้ีวัด 1 รายการ 
 
 

 

คะแนนประเมิน ดานท่ี 1  (25 คะแนน) 
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ดานท่ี  2  ผลงานเชิงประจักษท่ีเห็นเปนรูปธรรมและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  (45 คะแนน) 
 

องคประกอบ ตัวชี้วัด หลักฐาน เกณฑการประเมิน คะแนนท่ีได 
1. การจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู    
ตลอดชีวิต 
(25 คะแนน) 
 
    1.1 การสงเสรมิ
กิจกรรมตามนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวง 
ศึกษาธิการ สํานักงาน 
กศน. /จังหวัด/อําเภอ 
(5 คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
1. จัดกิจกรรมตามนโยบายของ
รัฐบาล 
2. จัดกิจกรรมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3. จัดกิจกรรมตามนโยบายของ
สํานักงาน กศน. 
4. จัดกิจกรรมตามนโยบายของ
จังหวัด 
5. จัดกิจกรรมตามนโยบายของ
อําเภอ 
 

 
 
 
 
 
1. ตรวจสอบสภาพจริง 
2. เอกสาร หลักฐาน 
3. สังเกต สัมภาษณ 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
5. หนังสือขอบคุณ 
6. Facebook/เว็บไซต 
7. ภาพถาย 
8. โล/รางวัล/เกียรตบัิตร 
9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 
 

 
 
 
 
 
5 = มีตัวช้ีวัด 5 รายการ 
4 = มีตัวช้ีวัด 4 รายการ 
3 = มีตัวช้ีวัด 3 รายการ 
2 = มีตัวช้ีวัด 2 รายการ 
1 = มีตัวช้ีวัด 1 รายการ 
 

 

    1.2 การผลิตสื่อ 
หรือ นวัตกรรมท่ี
สงเสริมการเรียนรู   
ตามอัธยาศัย 
(5 คะแนน) 
 

1. ผลิตสื่อและนวัตกรรม 
อยางนอย 3 ช้ิน 
2. นําสื่อและนวัตกรรมไปใช 
3. เผยแพรสื่อและนวัตกรรม 
4. ประเมินผลการใชสื่อและ
นวัตกรรม 
5. มภีาคีเครือขายขอศึกษาดูงาน 
 

1. ตรวจสอบสภาพจริง 
2. เอกสาร หลักฐาน 
3. สังเกต สัมภาษณ 
4. สื่อและนวัตกรรม  
5. รายงานผลการนําสื่อและ
นวัตกรรมไปใช 
6. Facebook/เว็บไซต 
7. ภาพถาย 
8. โล/รางวัล/เกียรตบัิตร 
9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 
 

5 = มีตัวช้ีวัด 5 รายการ 
4 = มีตัวช้ีวัด 4 รายการ 
3 = มีตัวช้ีวัด 3 รายการ 
2 = มีตัวช้ีวัด 2 รายการ 
1 = มีตัวช้ีวัด 1 รายการ 
 

 

    1.3 การจัด
กิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูตามอัธยาศัย
รูปแบบตาง ๆ 
(5 คะแนน) 
 

1. จัดหาสื่อสิ่งพิมพ สื่อบุคคล              
สื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีทันสมัย 
2. ออกแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู บริการโดยผานสื่อท่ี
หลากหลาย 
3. จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
4. จัดมมุอาเซยีน 
5. จัดมมุอาชีพ 
6. จัดมมุเศรษฐกิจพอเพียง 
7. จัดมมุแนะนําหนังสือใหม 
8. จัดมมุสื่อ เทคโนโลย ี
9. จัดกิจกรรมเคลื่อนท่ี 
10. จดักิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

1. ตรวจสอบสภาพจริง 
2. เอกสาร หลักฐาน 
3. สังเกต สัมภาษณ 
4. สื่อและนวัตกรรม  
5. รายงานผลการนําสื่อและ
นวัตกรรมไปใช 
6. Facebook/เว็บไซต 
7. ภาพถาย 
8. โล/รางวัล/เกียรตบัิตร 
9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 
 

5 = มีตัวช้ีวัด 9 รายการ 
      ข้ึนไป 
4 = มีตัวช้ีวัด 7-8 รายการ 
3 = มีตัวช้ีวัด 5-6 รายการ 
2 = มีตัวช้ีวัด 3-4 รายการ 
1 = มีตัวช้ีวัด 1-2 รายการ 

 



 
- ๖ - 

 

 
 

สาขา หนวยงาน/สถานศึกษา |  4.4 หองสมุดประชาชนจงัหวัดยอดเยี่ยม 

 
องคประกอบ ตัวชีวั้ด หลักฐาน เกณฑการประเมิน คะแนนท่ีได 

    1.4. การจดั
กิจกรรมรวมกับภาคี
เครือขาย 
(5 คะแนน) 
 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการจดั
กิจกรรม 
2. จัดกิจกรรมรวมกับภาคีเครือขาย 
อยางนอย 12 ครั้งตอป 
3. มีการสนับสนุนทรัพยากรจาก
ภาคีเครือขายในการจดักิจกรรม 
4. สรปุและรายงานผลการจัด
กิจกรรม 
5. มีการรับหรือมอบประกาศ 
เกียรติคณุภาคีเครือขาย 
6. เผยแพรผลการจัดกิจกรรม 

1. ตรวจสอบสภาพจริง 
2. เอกสาร หลักฐาน 
3. สังเกต สัมภาษณ 
4. แผนการจัดกิจกรรม/
โครงการ  
5. รายงานผลการจัด
กิจกรรม/โครงการ 
6. Facebook/เว็บไซต 
7. ภาพถาย 
8. โล/รางวัล/เกียรตบัิตร 
9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 
 

5 = มีตัวช้ีวัด 6 รายการ 
4 = มีตัวช้ีวัด 5 รายการ 
3 = มีตัวช้ีวัด 4 รายการ 
2 = มีตัวช้ีวัด 3 รายการ 
1 = มีตัวช้ีวัด 2 รายการ 
 
 
 
 

 

    1.5 การใช
เทคโนโลยีในการ
สงเสริมการจัด
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
(5 คะแนน) 
 

1. มี Wifi บริการประชาชน 
2. มี Facebook  
3. มี Website  
4. มี Youtube 
5. มี QR code เพ่ือใหความรู 
6. มี E-book 
7. มีคอมพิวเตอรเพ่ือการคนควา 
สื่อสาร 
 

1. ตรวจสอบสภาพจริง 
2. เอกสาร หลักฐาน 
3. สังเกต สัมภาษณ 
4. แผนการจัดกิจกรรม/
โครงการ  
5. รายงานผลการจัด
กิจกรรม/โครงการ 
6. Facebook/Website/ 
Youtube/QR code/E-book 
7. ภาพถาย 
8. โล/รางวัล/เกียรตบัิตร 
9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 
 

5 = มีตัวช้ีวัด 6 รายการ 
      ข้ึนไป 
4 = มีตัวช้ีวัด 5 รายการ 
3 = มีตัวช้ีวัด 4 รายการ 
2 = มีตัวช้ีวัด 3 รายการ 
1 = มีตัวช้ีวัด 2 รายการ 
 

 

2. ผลงานดีเดนใน
การใหบริการ 
(20 คะแนน) 
 
    2.1 การไดรับ
ยกยองเชิดชูเกียรติ
จากหนวยงาน     
ในสังกัดสํานักงาน 
กศน. 
(10 คะแนน) 

 
 
 
 
1. ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตร
ระดับประเทศ 
2. ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตรระดับ
ภาค 
3. ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตรระดับ
กลุมสาํนักงาน กศน. จังหวัด 
4. ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตรระดับ
จังหวัด 
 

 
 
 
 
1. ตรวจสอบสภาพจริง 
2. เอกสาร หลักฐาน 
3. สังเกต สัมภาษณ 
4. Facebook/Website/ 
Youtube/QR code/E-book 
5. ภาพถาย 
6. โล/รางวัล/เกียรตบัิตร 
7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 
 

 
 
 
 
10 = ไดรับรางวัลหรือ 
        เกียรติบัตร

ระดับประเทศ 
  8 = ไดรับรางวัลหรือ 
        เกียรติบัตรระดับภาค 
  6 = ไดรับรางวัลหรือ 
        เกียรติบัตรระดับกลุม

สํานักงาน กศน. จังหวัด  
  4 = ไดรับรางวัลหรือ 
        เกียรติบัตรระดับ

จังหวัด 
 

 

 



 
- ๗ - 

 

 
 

สาขา หนวยงาน/สถานศึกษา |  4.4 หองสมุดประชาชนจงัหวัดยอดเยี่ยม 

องคประกอบ ตัวชี้วัด หลักฐาน เกณฑการประเมิน คะแนนท่ีได 
    2.2 การไดรับ
ยกยองเชิดชูเกียรติ
จากหนวยงาน 
ภาคีเครือขาย 
(10 คะแนน) 

1. ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตร
ระดับประเทศ 
2. ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตร
ระดับภาค 
3. ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตร
ระดับจังหวัด 
4. ไดรับรางวัลหรือเกียรตบัิตร
ระดับอําเภอ 

1. ตรวจสอบสภาพจริง 
2. เอกสาร หลักฐาน 
3. สังเกต สัมภาษณ 
4. Facebook/Website/ 
Youtube/QR code/E-book 
5. ภาพถาย 
6. โล/รางวัล/เกียรตบัิตร 
7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 

10 = ไดรับรางวัลหรือ 
        เกียรติบัตรระดับประเทศ 
  8 = ไดรับรางวัลหรือ 
        เกียรติบัตรระดับภาค 
  6 = ไดรับรางวัลหรือ 
        เกียรติบัตรระดับจังหวัด  
  4 = ไดรับรางวัลหรือ 
        เกียรติบัตรระดับอําเภอ 

 

คะแนนประเมิน ดานท่ี 2  (45 คะแนน) 

รวมคะแนนประเมิน ตอนท่ี 2 ท้ัง 2 ดาน  (70 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๘ - 

 

 
 

สาขา หนวยงาน/สถานศึกษา |  4.4 หองสมุดประชาชนจงัหวัดยอดเยี่ยม 

ตอนท่ี 3  ผลงานท่ีประสบความสําเร็จ  (30 คะแนน) 
  ช่ือผลงาน................................................................................................ 

 

องคประกอบ ตัวชี้วัด หลักฐาน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได 
1. การทํางานเชิงระบบ    

(10 คะแนน) 
 

1. มกีารวางแผน 
2. ดําเนินการตามแผน 
3. ตรวจสอบการดําเนินงาน
ตามแผน 
4. ปรับปรุง และพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 
5. รายงานผล 
 

๑. ตรวจสอบสภาพจริง  
๒. เอกสาร หลักฐาน 
3. ภาพถาย 
4. โล/รางวัล/เกียรตบัิตร 
5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 
 

พิจารณาในเชิงคณุภาพ  
 

 

2. การยอมรับของ
สังคมและชุมชน   

(10 คะแนน) 
 

1. มีการศึกษาดูงานจาก
หนวยงานอ่ืน ๆ 
2. รับเชิญเปนวิทยากรเผยแพร 
3. ไดรับรางวัลจากหนวยงาน
หรือองคกรตาง ๆ 
4. เผยแพรทางวารสารและ
สื่อมวลชน 
 

๑. ตรวจสอบสภาพจริง  
๒. เอกสาร หลักฐาน 
3. ภาพถาย 
4. โล/รางวัล/เกียรตบัิตร 
5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 
 

พิจารณาในเชิงคณุภาพ 
 

 

3. ผลงานมีประโยชน
ตอองคกรและมีการ
ขยายผล 
(10 คะแนน) 
 

 
 

1. ปฏิบัติงานถูกตอง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
2. มีความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
3. มีหนวยงานหรือองคกรอ่ืน
นําไปใช 
 

๑. ตรวจสอบสภาพจริง  
๒. เอกสาร หลักฐาน 
3. ภาพถาย 
4. โล/รางวัล/เกียรตบัิตร 
5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 
 

พิจารณาในเชิงคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนประเมิน ตอนท่ี 3  (30 คะแนน) 
รวมคะแนนผลการประเมิน ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3  (100 คะแนน) 

เกณฑการผานตองไมต่ํากวารอยละ 70  (70 คะแนน) 


