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แบบประเมินคัดเลือก
สาขา หนวยงาน/สถานศึกษา
ประเภท หองสมุดประชาชนจังหวัดยอดเยี่ยม
ประจําป 2563
*************
คําชี้แจง
1. แบบประเมิ น นี้ ใ ช ใ นการประเมิ น สาขาหน ว ยงาน/สถานศึ ก ษา ประเภทห อ งสมุ ด ประชาชนจั ง หวั ด
ยอดเยี่ยม ประจําป 2563 ที่ตองมีผลงานภายใน 1 ปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
2. การประเมิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การศึก ษาตามอัธ ยาศัย ใหนับ ภาคเรีย นที่ 2/2562 และภาคเรีย นที่
1/2563
3. การประเมินผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการประเมินโดยพิจารณาจากแบบประเมิน/เอกสาร/หลักฐาน ตาง ๆ
ที่ จั ด ทํ า เป น รู ป เล ม และการประเมิ น เชิ ง ประจั ก ษ ตามที่ สํ า นั ก งาน กศน. กํ า หนด โดยต อ งผ า นการประเมิ น
ไมต่ํากวารอยละ 70 จึงถือวาผาน
4. แบบประเมินประกอบดวย 3 ตอน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ตอนที่ 1

ขอมูลทั่วไป

ตอนที่ 2

ขอมูลการประเมิน มี 2 ดาน คะแนนเต็ม 70 คะแนน
ดานที่ 1 ผลการปฏิบัติงาน (25 คะแนน)
ดานที่ 2 ผลงานเชิงประจักษที่เห็นเปนรูปธรรม (45 คะแนน)
และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ตอนที่ 3

ผลงานที่ประสบความสําเร็จ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
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-๒ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหองสมุด..................................................................................................................................................
จังหวัด..........................................................................................................................................................
2. สถานที่ตั้ง................................................................ 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 หรือการเชิดชูเกียรติที่เคยไดรับจากหนวยงาน
5.1 .............................................................................................................................................................
5.2 .............................................................................................................................................................
5.3 .............................................................................................................................................................
5.4 .............................................................................................................................................................
5.5 .............................................................................................................................................................
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-๓ตอนที่ 2 ขอมูลการประเมิน (70 คะแนน)
ดานที่ 1 ผลการปฏิบัติงาน (25 คะแนน)
องคประกอบ
1. ระบบบริหาร
จัดการหองสมุด
(5 คะแนน)

ตัวชี้วัด
1. มีนโยบาย วิสัยทัศน การดําเนินงาน
2. มีแผนงาน/โครงการ พัฒนาหองสมุด
ประชาชน
3. ดําเนินงานตามแผน
4. รายงานการใชงบประมาณ
5. รายงานการติดตามประเมินผล การ
ดําเนินงาน
6. นําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา
7. มีระบบเชื่อมโยงแหลงเรียนรู LRLS
(Learning Resources Linkage System)
2. ระบบการบริการ 1. ใชโปรแกรมการบริหารจัดการหองสมุด
ภายในหองสมุด
ที่สามารถใชงานไดเปนปจจุบัน
(5 คะแนน)
2. มีเว็บไซต หรือ Facebook ของ
หองสมุดที่เปนปจจุบัน
3. มีจํานวนคอมพิวเตอรของหองสมุด
ไมนอยกวา 8 เครื่อง
4. มีบริการสืบคนขอมูลและการยืม-คืน
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
5. มีการบริการรูปแบบตาง ๆ ที่
หลากหลายไมนอยกวา 10 กิจกรรม

หลักฐาน
1. เอกสารตางๆ
2. แผนการปฏิบตั ิงาน
3. เอกสารหลักฐาน
4. สรุปรายงาน
5. อื่น ๆ (โปรดระบุ...)

เกณฑการประเมิน
5 = มีตัวชี้วัด 6 รายการ
ขึ้นไป
4 = มีตัวชี้วัด 5 รายการ
3 = มีตัวชี้วัด 4 รายการ
2 = มีตัวชี้วัด 3 รายการ
1 = มีตัวชี้วัด 2 รายการ

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

5 = มีตัวชี้วัด 5 รายการ
4 = มีตัวชี้วัด 4 รายการ
3 = มีตัวชี้วัด 3 รายการ
2 = มีตัวชี้วัด 2 รายการ
1 = มีตัวชี้วัด 1 รายการ

3. การพัฒนา
อาคารสถานที่
(5 คะแนน)

1. สังเกต
2. สัมภาษณ
3. จากสภาพจริง
4. สรุปรายงาน
5. อื่น ๆ (โปรดระบุ...)

5 = มีตัวชี้วัด 8 รายการ
ขึ้นไป
4 = มีตัวชี้วัด 6-7 รายการ
3 = มีตัวชี้วัด 4-5 รายการ
2 = มีตัวชี้วัด 2-3 รายการ
1 = มีตัวชี้วัด 1 รายการ

1. จัดภูมิทัศนภายนอกหองสมุดใหดึงดูด
ความสนใจของผูใชบริการ
2. จัดภูมิทัศนภายในใหเอื้อตอการอาน
3. จัดแบงมุมบริการหนังสือภายใน
หองสมุดใหมีบรรยากาศสงเสริมการอาน
ที่เหมาะสม
4. มีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ที่
นั่งอานหนังสือ/พัดลม หรือ
เครื่องปรับอากาศ/หองน้ําสะอาด
5. จัดตกแตงดวยสีสันสวยงามและมี
บรรยากาศที่เหมาะสมกับมุมในการ
ใหบริการ
6. จัดตกแตงบอรด ปายประชาสัมพันธที่
สวยงาม และมีการจัดแบงพื้นที่ใชสอยให
เหมาะสมเปนปจจุบัน

คะแนนที่ได
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-๔องคประกอบ

ตัวชี้วัด
7. มีพื้นที่ในการใหบริการการจัด
กิจกรรมและการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรหองสมุดประชาชน
8. จัดตกแตงพื้นที่ใหสะทอนขอมูล
ชุมชน และอัตลักษณชุมชน และ
สะทอนเอกลักษณชุมชน
9. มีมมุ บริการที่หลากหลาย เชน
มุมสุขภาพ มุมกาแฟ มุมเด็ก
มุมแลกเปลี่ยน หนังสือเกา ฯลฯ

หลักฐาน

เกณฑการประเมิน

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

มีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และไดรับการพัฒนา
ความรู ทักษะเกี่ยวกับการบริการ
ของหองสมุดจากการประชุม/
ฝกอบรม/ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง

1. วุฒิบัตร/เกียรติบตั ร/
ประกาศนียบัตร
2. หลักฐานอื่นที่เกีย่ วของ
3. ผลการปฏิบัติงาน
4. อื่นๆ (โปรดระบุ...)

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

5. การมีสวนรวม
ของชุมชนและ
ภาคีเครือขาย
(5 คะแนน)

1. จัดทําทําเนียบแหลงการเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่น
2. มีภาคีเครือขายที่มีสวนรวมใน
การวางแผนการดําเนินงานหองสมุด
3. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากชุมชนและภาคีเครือขาย
4. มีความรวมมือกับชุมชนและ
แหลงเรียนรูอื่น ๆ ในการรวมจัด
กิจกรรม
5. รับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของชุมชนในลักษณะ
ตาง ๆ

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

5 = มีตัวชี้วัด 5 รายการ
4 = มีตัวชี้วัด 4 รายการ
3 = มีตัวชี้วัด 3 รายการ
2 = มีตัวชี้วัด 2 รายการ
1 = มีตัวชี้วัด 1 รายการ

คะแนนที่ได

คะแนนประเมิน ดานที่ 1 (25 คะแนน)
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-๕ดานที่ 2 ผลงานเชิงประจักษที่เห็นเปนรูปธรรมและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง (45 คะแนน)
องคประกอบ
1. การจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(25 คะแนน)

ตัวชี้วดั

หลักฐาน

เกณฑการประเมิน

1.1 การสงเสริม
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/เกียรติบัตร
9. อื่น ๆ (โปรดระบุ...)

5 = มีตัวชี้วัด 5 รายการ
4 = มีตัวชี้วัด 4 รายการ
3 = มีตัวชี้วัด 3 รายการ
2 = มีตัวชี้วัด 2 รายการ
1 = มีตัวชี้วัด 1 รายการ

1.2 การผลิตสื่อ
หรือ นวัตกรรมที่
สงเสริมการเรียนรู
ตามอัธยาศัย
(5 คะแนน)

1. ผลิตสื่อและนวัตกรรม
อยางนอย 3 ชิ้น
2. นําสื่อและนวัตกรรมไปใช
3. เผยแพรสื่อและนวัตกรรม
4. ประเมินผลการใชสื่อและ
นวัตกรรม
5. มีภาคีเครือขายขอศึกษาดูงาน

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

5 = มีตัวชี้วัด 5 รายการ
4 = มีตัวชี้วัด 4 รายการ
3 = มีตัวชี้วัด 3 รายการ
2 = มีตัวชี้วัด 2 รายการ
1 = มีตัวชี้วัด 1 รายการ

1.3 การจัด
กิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูต ามอัธยาศัย
รูปแบบตาง ๆ
(5 คะแนน)

1. จัดหาสื่อสิ่งพิมพ สื่อบุคคล
สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย
2. ออกแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู บริการโดยผานสื่อที่
หลากหลาย
3. จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
4. จัดมุมอาเซียน
5. จัดมุมอาชีพ
6. จัดมุมเศรษฐกิจพอเพียง
7. จัดมุมแนะนําหนังสือใหม
8. จัดมุมสื่อ เทคโนโลยี
9. จัดกิจกรรมเคลื่อนที่
10. จัดกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของ

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

5 = มีตัวชี้วัด 9 รายการ
ขึ้นไป
4 = มีตัวชี้วัด 7-8 รายการ
3 = มีตัวชี้วัด 5-6 รายการ
2 = มีตัวชี้วัด 3-4 รายการ
1 = มีตัวชี้วัด 1-2 รายการ

คะแนนที่ได
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-๖องคประกอบ
1.4. การจัด
กิจกรรมรวมกับภาคี
เครือขาย
(5 คะแนน)

ตัวชีว้ ัด
1. จัดทําแผนงาน/โครงการจัด
กิจกรรม
2. จัดกิจกรรมรวมกับภาคีเครือขาย
อยางนอย 12 ครั้งตอป
3. มีการสนับสนุนทรัพยากรจาก
ภาคีเครือขายในการจัดกิจกรรม
4. สรุปและรายงานผลการจัด
กิจกรรม
5. มีการรับหรือมอบประกาศ
เกียรติคณ
ุ ภาคีเครือขาย
6. เผยแพรผลการจัดกิจกรรม

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

เกณฑการประเมิน
5 = มีตัวชี้วัด 6 รายการ
4 = มีตัวชี้วัด 5 รายการ
3 = มีตัวชี้วัด 4 รายการ
2 = มีตัวชี้วัด 3 รายการ
1 = มีตัวชี้วัด 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 เพื่อใหความรู
6. มี E-book
7. มีคอมพิวเตอรเพื่อการคนควา
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/เกียรติบัตร
9. อื่น ๆ (โปรดระบุ...)

5 = มีตัวชี้วัด 6 รายการ
ขึ้นไป
4 = มีตัวชี้วัด 5 รายการ
3 = มีตัวชี้วัด 4 รายการ
2 = มีตัวชี้วัด 3 รายการ
1 = มีตัวชี้วัด 2 รายการ

1. ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตร
ระดับประเทศ
2. ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรระดับ
ภาค
3. ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรระดับ
กลุมสํานักงาน กศน. จังหวัด
4. ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตรระดับ
จังหวัด

10 = ไดรับรางวัลหรือ
1. ตรวจสอบสภาพจริง
เกียรติบตั ร
2. เอกสาร หลักฐาน
ระดับประเทศ
3. สังเกต สัมภาษณ
8 = ไดรับรางวัลหรือ
4. Facebook/Website/
เกียรติบัตรระดับภาค
Youtube/QR code/E-book
6 = ไดรับรางวัลหรือ
5. ภาพถาย
เกียรติบัตรระดับกลุม
6. โล/รางวัล/เกียรติบัตร
สํานักงาน กศน. จังหวัด
7. อื่น ๆ (โปรดระบุ...)
4 = ไดรับรางวัลหรือ
เกียรติบัตรระดับ
จังหวัด

คะแนนที่ได

2. ผลงานดีเดนใน
การใหบริการ
(20 คะแนน)
2.1 การไดรับ
ยกยองเชิดชูเกียรติ
จากหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงาน
กศน.
(10 คะแนน)
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-๗องคประกอบ
2.2 การไดรับ
ยกยองเชิดชูเกียรติ
จากหนวยงาน
ภาคีเครือขาย
(10 คะแนน)

ตัวชี้วัด
1. ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตร
ระดับประเทศ
2. ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตร
ระดับภาค
3. ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตร
ระดับจังหวัด
4. ไดรับรางวัลหรือเกียรติบัตร
ระดับอําเภอ

หลักฐาน
เกณฑการประเมิน
1. ตรวจสอบสภาพจริง
10 = ไดรับรางวัลหรือ
2. เอกสาร หลักฐาน
เกียรติบัตรระดับประเทศ
3. สังเกต สัมภาษณ
8 = ไดรับรางวัลหรือ
4. Facebook/Website/
เกียรติบัตรระดับภาค
Youtube/QR code/E-book 6 = ไดรับรางวัลหรือ
5. ภาพถาย
เกียรติบัตรระดับจังหวัด
6. โล/รางวัล/เกียรติบัตร
4 = ไดรับรางวัลหรือ
7. อื่น ๆ (โปรดระบุ...)
เกียรติบัตรระดับอําเภอ

คะแนนที่ได

คะแนนประเมิน ดานที่ 2 (45 คะแนน)
รวมคะแนนประเมิน ตอนที่ 2 ทัง้ 2 ดาน (70 คะแนน)
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-๘ตอนที่ 3 ผลงานที่ประสบความสําเร็จ (30 คะแนน)
ชื่อผลงาน................................................................................................
องคประกอบ
ตัวชี้วัด
1. การทํางานเชิงระบบ 1. มีการวางแผน
(10 คะแนน)
2. ดําเนินการตามแผน
3. ตรวจสอบการดําเนินงาน
ตามแผน
4. ปรับปรุง และพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
5. รายงานผล

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

เกณฑการใหคะแนน
พิจารณาในเชิงคุณภาพ

2. การยอมรับของ
สังคมและชุมชน
(10 คะแนน)

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

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

พิจารณาในเชิงคุณภาพ

3. ผลงานมีประโยชน
ตอองคกรและมีการ
ขยายผล
(10 คะแนน)

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

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

พิจารณาในเชิงคุณภาพ

คะแนนที่ได

คะแนนประเมิน ตอนที่ 3 (30 คะแนน)
รวมคะแนนผลการประเมิน ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 (100 คะแนน)
เกณฑการผานตองไมต่ํากวารอยละ 70 (70 คะแนน)
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