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หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นและห้องสมุดดีเด่น  

เกณฑ์คัดเลือกบุคคลดีเด่น  

 บุคคลดีเด่น หมายถึง บุคคลในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่มีผลงานโดดเด่น 

เป�นที ่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพหรือวิชาการ นับเป�นผู ้ประสบความสำเร็จในด้านการทำงาน รวมทั ้งเป�นผู ้มี

คุณลักษณะส่วนบุคคล ท่ีเหมาะสมเป�นแบบอย่างท่ีดีสำหรับบุคคลในวิชาชีพ 

 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น ต้องพิจารณาองค์ประกอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดท้ัง 2 ด้าน ดังนี้ 

เกณฑ์ ตัวช้ีวัด หลักฐาน 

ด้านท่ี 1  

ผลงานดีเด่นเชิง

ประจกัษ์ 

70 คะแนน 

1. ผลงานการบริหารหรือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ี

ประสบความสำเร็จในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ มีความโดดเด่น เป�นท่ียอมรับของ

หน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใช้บริการ 

และหรือในวงการวิชาชีพ มาอย่างต่อเนื่องเป�นเวลาไม่

น้อยกว่า 10  ป�  

หรือ 

2.  ผลงานด้านวิชาการหรือการวิจัยในชั้นเรียน การ

วิจัยและพัฒนา และหรือนวัตกรรม ท่ีประสบความ 

สำเร็จ มีการนำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปสู่การปฏิบัติ

อย่างเป�นรูปธรรม เป�นแนวปฏิบัติท่ีดีต่อสถาบันอ่ืน 

หรือเกิดผลกระทบต่อการวิชาการหรือวิชาชีพอย่าง

ชัดเจน หรือมีชื่อเสียงเป�นท่ียอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

-ประวัติและผลงานท่ีแสดง

หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามข้อ 1 

และหรือข้อ 2  

 

 

ด้านท่ี 2 

คุณลักษณะส่วน

บุคคล 

1.  เป�นผูย้ึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม 

อันดี ท้ังในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน 

เป�นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนร่วมงานและบุคคลท่ัวไป 

2.  เป�นผู้อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม มีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เข้า

-เอกสารรับรอง/หลักฐานจาก

เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และ

หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
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30 คะแนน อาจ

แบ่งเป�นข้อละ 10 

คะแนน 

ร่วมกิจกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถในการทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน และการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีจิตสำนึก

ท่ีดีต่อส่วนรวมและสังคม 

3.  เป�นผู้มีความศรัทธาในวิชาชีพ โดยการมีบทบาท

เป�นผู้มีส่วนในการยกระดับความรู้ความเข้าใจ การ

ยอมรับ การเป�นผู้ทรงคุณวุฒิ การสนับสนุนกิจกรรม

การพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เป�น

แบบอย่างท่ีดีสำหรับบุคคลอ่ืนในวิชาชีพ 

-ประวัติการดำเนินการหรือเข้าร่วม

กิจกรรม หรือการเป�นกรรมการ 

หรือผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ 

-รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณท่ี

เคยได้รับ 

 

 

 

เกณฑ์คัดเลอืกห้องสมดุดีเด่น  

ห้องสมุดดีเด่น หมายถึง ห้องสมุดที่มีผลงานที่เป�นที่ยอมรับจากหน่วยงานอื่น ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน 

ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าเป�นห้องสมุดท่ีมีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่งหรือ

หลายด้าน เป�นแบบอย่างท่ีดีให้กับห้องสมุดอ่ืน ๆ ได้ ดังนี้ 

1. กรอบการพิจารณาห้องสมุดดีเด่น 

 การพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น มีกรอบพิจารณาโดยแบ่งออกตามเกณฑ์ 4 ด้าน แต่ละด้านมีตัวชี้วัด

และหลักฐานสำหรับประกอบการประเมิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

เกณฑ์ ตัวช้ีวัด หลักฐาน 

1. ด้านการ

บริหาร

จัดการ 

1.1 ผลงานด้านการบริหาร ท่ีแสดงถึงการนำหลักการหรือ

แนวทางการบริหารสมัยใหม่ อาทิ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

การจัดการองค์กรคุณภาพ การจัดการความรู้ การสื่อสาร

การตลาด เป�นต้น มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรจน

ประสบความสำเร็จ เป�นท่ียอมรับในวงกว้าง  

1.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการ ท่ีแสดงถึงบทบาทของ

ห้องสมุดในการร่วมมือกับชุมชนท่ีมีต่อการส่งเสริมและ

พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งของชุมชน เช่น การให้ความรู้เพ่ือ

พัฒนาอาชีพ การจัดบริการสารสนเทศแก่ชุมชน การจัดการ

-รายงานผลงานเชิงประจักษ์ท่ีแสดง

ถึงการบริหารจัดการท่ีประสบ

ความสำเร็จ   

-รายงานผลการประเมินความ

คิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการ

ประเมินโดยบุคคลหรือหน่วยงาน

ภายนอก และมีการศึกษาอย่างเป�น

ระบบ 
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ความรู้ในชุมชน การเป�ดเวทีสานเสวนาหรือแลกเปลี่ยน

ความรู้ในชุมชน เป�นต้น โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

และเป�นรูปธรรม  

1.3 ผลงานด้านความร่วมมือกับห้องสมุดหรือหน่วยงานอ่ืน 

ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมท่ี

ก่อให้เกิดการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพห้องสมุด มีการ

พัฒนาเป�นเครือข่ายความร่วมมือท่ีชัดเจน และมีการ

ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป�นรูปธรรม 

-รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณอ่ืน 

ท่ีเคยได้รับ   

2. ด้านการ

บริการและ

กิจกรรม

  

2.1 ผลงานด้านการจัดบริการและจัดกิจกรรม ท่ีแสดงถึง

การมีนวัตกรรมใหม่ พัฒนาข้ึนสำหรับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่ง หรือหลายกลุ่ม ท่ีแสดงถึงแนวคิดใหม่ นับเป�นผลงาน

สร้างสรรค์ เป�นแบบอย่างแก่ห้องสมุดอ่ืนได้ 

2.2 ผลงานด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณค่า

ต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม 

ท่ีมีรูปแบบ การจัดการเนื้อหา และช่องทางการเผยแพร่ท่ี

เป�นรูปธรรม เกิดประโยชน์ เป�นท่ีรู้จัก และยอมรับในวง

กว้าง 

2.3 ผลงานด้านการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ ในด้านทักษะการรู้

สารสนเทศ ทักษะการอ่าน ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 

หรือทักษะการค้นคว้าวิจัย ท่ีแสดงถึงการจัดการอย่างเป�น

ระบบและต่อเนื่อง โดยอาจผ่านกระบวนการฝ�กอบรม การ

จัดกิจกรรม หรือการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในการถ่ายทอด

ความรู้ 

-รายงานผลงานเชิงประจักษ์ท่ี

แสดงถึงการจัดบริการและกิจกรรม

ท่ีประสบผลสำเร็จ  

-รายงานผลการประเมินความ

คิดเห็นของผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ดำเนินการประเมินโดย

บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และ

มีการศึกษาอย่างเป�นระบบ 

-รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณอ่ืนท่ี

เคยได้รับ 

 

3. ด้าน

เทคโนโลยี 

วิจัยและ

นวัตกรรม 

3.1 ผลงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา

ระบบห้องสมุดดิจิทัล หรือระบบฐานข้อมูล หรือสื่อท่ีมี

ความสามารถในการจัดการสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาสอดคล้อง

กับความต้องการ ความสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อ

ผู้ใช้บริการอย่างเป�นรูปธรรม 

-รายงานผลงานเชิงประจักษ์ท่ีแสดง

ถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี วิจัย

และนวัตกรรมท่ีประสบผลสำเร็จ   

-รายงานผลการประเมินความ

คิดเห็นของผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ดำเนินการประเมินโดย
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3.2 ผลงานการวิจัยและพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีเป�น

เครื่องมือขับเคลื่อนให้เป�นห้องสมุดสมัยใหม่ท่ีสร้างโอกาส

ในการเข้าถึง การใช้บริการ และการศึกษาเรียนรู้ได้

ตลอดเวลา ท้ังแบบรายบุคคลหรือแบบรายกลุ่ม อาทิ 

Open access, Learning Common, Maker Space 

บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และ

มีการศึกษาอย่างเป�นระบบ 

-รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณอ่ืนท่ี

เคยได้รับ 

4. ด้านการ

พัฒนา

ส่ิงแวดล้อม

ทางกายภาพ

 

  

4.1 ผลงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน

ห้องสมุดท่ีแสดงถึงการจัดวางและใช้พ้ืนท่ีในมุมมองใหม่ ๆ 

เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดีและจูงใจ

ผู้ใช้บริการ โดยมีการจัดการอย่างต่อเนื่องและเป�นรูปธรรม 

4.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดด้านอาคาร 

สถานท่ี และสภาพแวดล้อมท้ังภายในภายนอก โดยคำนึงถึง

การประหยัดพลังงาน ความคุ้มค่าในการใช้งาน และความ

ร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อน เป�นแบบอย่างแก่ห้องสมุด

อ่ืนได้ 

-รายงานผลงานเชิงประจักษ์ท่ีแสดง

ถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพท่ีเป�นเลิศ   

-รายงานผลการประเมินความ

คิดเห็นของผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ดำเนินการประเมินโดย

บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และ

มีการศึกษาอย่างเป�นระบบ 

-รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณอ่ืนท่ี

เคยได้รับ 

 

 

2. เกณฑ์การประเมินห้องสมุดดีเด่น 

 

เกณฑ์ประเมิน จำนวนตัวช้ีวัด ค่าน้ำหนัก เกณฑ์ผ่าน (ค่าเฉล่ีย) 

1. ด้านการบริหารจัดการ 3 3 >3.50 

2. ด้านการบริการและกิจกรรม 3 3 >3.50 

3. ด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2 2 >3.50 

4. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2 2 >3.50 

เฉล่ียรวม 10 10 >3.50 
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3. เคร่ืองมือสำหรับการประเมินห้องสมุดดีเด่น 
 

เครื่องมือสำหรับการประเมินเพ่ือพิจารณาให้รางวัลห้องสมุดดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

คำแนะนำในการตอบ  

แบบประเมินนี้จัดทำข้ึนเพ่ือใช้สำหรับการประเมินการดำเนินงานของห้องสมุด ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือก

ห้องสมุดดีเด่น อาจพิจารณาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของห้องสมุดที่ถูกประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ และหรือ

องค์กรชุมชน ตอบคำถามในตารางตามเกณฑ์ประเมินและตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
 

ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบประเมิน โปรดเขียนสัญลักษณ์  ลงในช่องท่ีตารางท่ีตรงกับระดับ

ความสำเร็จในการดำเนินงานของห้องสมุดที่ท่านประเมิน โดยพิจารณาหลักฐานเชิงประจักษ์หรือข้อมูลอื่น ๆ ท่ี

ท่านทราบ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานแบ่งเป�น 5 ระดับ คือ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = 

น้อย และ 1 = น้อยท่ีสุด  

กรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โปรดเขียนรายละเอียดของความเห็นในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ในตอนท้าย

ของเกณฑ์แต่ละด้าน ความคิดเห็นของท่านจะเป�นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารณาตัดสินผลรางวัลห้องสมุดดีเด่น 

 

 เกณฑ์ประเมินและตัวช้ีวัด มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

1. ด้านการบริหารจัดการ 5 4 3 2 1 

1.1 ผลงานด้านการบริหาร ท่ีแสดงถึงการนำหลักการหรือแนวทาง 

การบริหารสมัยใหม่ อาทิ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการ

องค์กรคุณภาพ การจัดการความรู้ การสื่อสารการตลาด เป�น

ต้น มาใช้ในการบรหิารจัดการองค์กรจนประสบความสำเร็จ 

เป�นท่ียอมรับในวงกว้าง 

     

1.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการ ท่ีแสดงถึงบทบาทของห้องสมุด

ในการร่วมมือกับชุมชนท่ีมีต่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านใด

ด้านหนึ่งของชุมชน เช่น การให้ความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ การ

จัดบริการสารสนเทศแก่ชุมชน การจัดการความรู้ในชุมชน 

การเป�ดเวทีสานเสวนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชน เป�น

ต้น โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป�นรูปธรรม  
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 เกณฑ์ประเมินและตัวช้ีวัด มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

1.3 ผลงานด้านความร่วมมือกับห้องสมุดหรือหน่วยงานอ่ืน ท้ังใน

ประเทศและหรือต่างประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมท่ีก่อให้ 

เกิดการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพห้องสมุด มีการพัฒนาเป�น

เครือข่ายความร่วมมือท่ีชัดเจน และมีการดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่องและเป�นรูปธรรม 

     

 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

2. ด้านการบริการและกิจกรรม 5 4 3 2 1 

2.1 ผลงานด้านการจัดบริการและจัดกิจกรรม ท่ีแสดงถึงการมี

นวัตกรรมใหม่ พัฒนาข้ึนสำหรับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ

หลายกลุ่ม ท่ีแสดงถึงแนวคิดใหม่ นับเป�นผลงานสร้างสรรค์ 

เป�นแบบอย่างแก่ห้องสมุดอ่ืนได้ 

     

2.2 ผลงานด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณค่าต่อการ

ทำนุบำรุงและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ท่ีมีรูปแบบ การ

จัดการเนื้อหา และช่องทางการเผยแพร่ท่ีเป�นรูปธรรม เกิด

ประโยชน์ เป�นท่ีรู้จักและยอมรับในวงกว้าง 

     

2.3 ผลงานด้านการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ ในด้านทักษะการรู้

สารสนเทศ ทักษะการอ่าน ทักษะการสืบค้นสารสนเทศ หรือ

ทักษะการค้นคว้าวิจัย ท่ีแสดงถึงการจัดการอย่างเป�นระบบ

และต่อเนื่อง โดยอาจผ่านกระบวนการฝ�กอบรม การจัด

กิจกรรม หรือการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู ้

     

 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

3. ด้านเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 5 4 3 2 1 

3.1 ผลงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบ

ห้องสมุดดิจิทัล หรือระบบฐานข้อมูล หรือสื่อท่ีมีความสามารถ

ในการจัดการสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการ 

ความสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอย่างเป�นรูปธรรม 
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 เกณฑ์ประเมินและตัวช้ีวัด มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสุด 

3.2 ผลงานการวิจัยและพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีเป�นเครื่องมือ

ขับเคลื่อนให้เป�นห้องสมุดสมัยใหม่ท่ีสร้างโอกาสในการเข้าถึง 

การใช้บริการ และการศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ท้ังแบบ

รายบุคคลหรือแบบรายกลุ่ม อาทิ Open access, Learning 

Common, Maker Space 

     

 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

4. ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 5 4 3 2 1 

4.1 ผลงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องสมุด 

ท่ีแสดงถึงการจัดวางและใช้พ้ืนท่ีในมุมมองใหม่ ๆ เพ่ือเสริมสร้าง

บรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีดีและจูงใจผู้ใช้บริการ โดยมีการ

จัดการอย่างต่อเนื่องและเป�นรูปธรรม 

     

4.2 ผลงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดด้านอาคาร สถานท่ี 

และสภาพแวดล้อมท้ังภายในภายนอก โดยคำนึงถึงการ

ประหยัดพลังงาน ความคุ้มค่าในการใช้งาน และความร่วมมือ

ในการลดภาวะโลกร้อน เป�นแบบอย่างแก่ห้องสมุดอ่ืนได้ 

     

 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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4. การแปลผลการประเมินและการตัดสินผล 

การแปลผลการประเมิน ให้นำข้อมูลจากแบบประเมินที่ตอบโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวิธีการดำเนินการ

คัดเลือกห้องสมุดดีเด่น และหรือกรรมการที่ได้กำหนดไว้แล้วโดยได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมฯ (ควรมีจำนวนไม่

น้อยกว่า 10 คน) ให้ใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ยของคำตอบแต่ละข้อ และค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้าน 

โดยใช้จุดทศนิยมสองตำแหน่ง และให้แปลความหมายดังนี้ 

1.00 – 1.50  หมายถึง มีผลการดำเนินงานในระดับน้อยท่ีสุด 

1.51 – 2.50  หมายถึง มีผลการดำเนินงานในระดับน้อย 

2.51 – 3.50  หมายถึง มีผลการดำเนินงานในระดับปานกลาง 

3.51 – 4.50  หมายถึง มีผลการดำเนินงานในระดับมาก 

4.51 – 5.00  หมายถึง มีผลการดำเนินงานในระดับมากท่ีสุด 

จากนั้น ให้นำค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน มาคูณค่าน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน จากนั้นให้นำค่าท่ี

ถ่วงน้ำหนักแล้วมารวมกันแล้วหารด้วย 10 (ค่าน้ำหนักรวมคือ 10) จะได้ค่าเฉลี่ยรวมเพ่ือเป�นผลการตัดสิน ซ่ึงต้อง

ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยคือ มากกว่า 3.50 ข้ึนไป ดังตัวอย่างในตาราง 

 

เกณฑ์ประเมิน ค่าเฉล่ียท่ี

คำนวณได ้

ค่า

น้ำหนัก 

ค่าเฉล่ียรวม x  

ค่าน้ำหนัก 

เกณฑ์ผ่าน 

(ค่าเฉล่ีย) 

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. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3.75 2 3.75x2=7.50 >3.50 ผ่านเกณฑ์ 

เฉล่ียรวม 3.62 10 3.66 >3.50 ผ่านเกณฑ์ 

 

การตัดสินผล แม้ว่าจะมีคะแนนเฉลี่ยรวมบางด้านไม่ผ่านเกณฑ์ แต่หากคะแนนเฉลี่ยมีค่ามากกว่า 3.50 

ให้ถือว่าผ่านเกณฑ์ มีโอกาสได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น 

 


