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แบบประเมินคุณภาพห้องสมุด 4G ของโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดักรุงเทพมหานคร 
ส าหรับผู้บริหาร 

 
 

ค าช้ีแจง 
 1. แบบประเมินฉบบัน้ีใช้ส าหรับการประเมินห้องสมุดโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดักรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินคุณภาพของห้องสมุดให้ไดม้าตรฐานส าหรับการเป็น
ห้องสมุดมาตรฐาน 4G ประเภทห้องสมุดโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ต่อไป 
 2. แบบประเมินฉบบัน้ี ประกอบดว้ยเกณฑม์าตรฐาน จ านวน 4 ดา้น ดงัน้ี 
  2.1 มาตรฐานท่ี 1  ดา้นบรรณารักษดี์  
  2.2 มาตรฐานท่ี 2  ดา้นหนงัสือดี 
  2.3 มาตรฐานท่ี 3  ดา้นบรรยากาศดี 
  2.4 มาตรฐานท่ี 4  ดา้นเคร่ืองมือสืบคน้ดี 
 3. วิธีการ และหลักเกณฑ์การประเมิน เป็นไปตามคู่มือการใช้แบบประเมินคุณภาพ
หอ้งสมุด 4G ของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดักรุงเทพมหานคร 
 4. ใหท้่านอ่านท าความเขา้ใจในมาตรฐาน ตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารประเมิน ในแต่ละขอ้
ใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่ีถว้น แลว้พิจารณาวา่ห้องสมุดท่ีท าการประเมินน้ี “ผา่น” หรือ “ไม่ผา่น” ตามเกณฑ์
การประเมินดงักล่าว 
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มาตรฐานที ่1   ด้านบรรณารักษ์ดี 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1.1 บรรณารักษมี์
ความรู้
ความสามารถใน
งาน
บรรณารักษศาสตร์
และการจดัการ
หอ้งสมุด 

1.1.1 ครูบรรณารักษมี์
วฒิุการศึกษาดา้น
บรรณารักษ ์

1.1.1.1 ครูบรรณารักษมี์วฒิุการศึกษา
ดา้นบรรณารักษไ์ม่ต ่ากวา่ระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมี
ประสบการณ์การท างานดา้นงาน
บรรณารักษไ์ม่ต ่ากวา่ 5 ปี  

 

1.1.2 มีการก าหนด
ต าแหน่งและ
คุณสมบติัของ
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด 
(ไม่รวมครู
บรรณารักษ)์ 

1.1.2.1 มีการก าหนดต าแหน่งและ
คุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานห้องสมุด
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

1.1.3 มีระบบการ
คดัเลือกผูป้ฏิบติังาน
หอ้งสมุด 

1.1.3.1 มีการก าหนดหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และระบบการคดัเลือก
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุดเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีความ
สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีท่ี 1.1.2  

 

1.2 ความเพียงพอ
ของครูบรรณารักษ์
และผูป้ฏิบติังาน
หอ้งสมุด 

1.2.1 จ านวนครู
บรรณารักษมี์เพียงพอ
กบัปริมาณงานของ
หอ้งสมุด 

1.2.1.1 มีครูบรรณารักษป์ฏิบติังาน
ประจ าหอ้งสมุด อยา่งนอ้ย 1 คน 

 

1.2.2 จ านวน
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด
มีเพียงพอกบัปริมาณ
งานของห้องสมุด 

1.2.2.1 มีผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุดอยู่
ประจ าตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1.2 ความเพียงพอ
ของครู
บรรณารักษแ์ละ
ผูป้ฏิบติังาน
หอ้งสมุด (ต่อ) 

1.2.3 มีการก าหนด
อตัราก าลงัครู
บรรณารักษแ์ละ
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด 

1.2.3.1 มีการก าหนดอตัราก าลงัครู
บรรณารักษแ์ละผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด
ไวใ้นแผนปฏิบติัราชการของโรงเรียน 

 

1.3 หอ้งสมุดมี
ระบบการบริหาร
จดัการท่ีดี 

1.3.1 หอ้งสมุด
โรงเรียนเป็น
หน่วยงานท่ีอยูใ่น
แผนปฏิบติัราชการ
ของโรงเรียน 

1.3.1.1 มีการก าหนดให้หอ้งสมุด
โรงเรียนเป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่น
แผนปฏิบติัราชการของโรงเรียน 

 

1.3.2 มีการจดั
โครงสร้างการ
บริหารงานห้องสมุด 

1.3.2.1 มีการจดัรูปแบบหรือ
โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

1.3.3 มีการก าหนด
ผูรั้บผดิชอบงาน
หอ้งสมุด 

1.3.3.1 มีการก าหนดผูรั้บผดิชอบงาน
หอ้งสมุดในดา้นต่าง ๆ เป็นลายลกัษณ์
อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

1.3.4 มีการก าหนด
นโยบาย วสิัยทศัน์ 
เป้าหมาย และแนวทาง
การด าเนินงานของ
หอ้งสมุด 

1.3.4.1 มีการก าหนดนโยบาย 
วสิัยทศัน์ เป้าหมาย และแนวทางการ
ด าเนินงานของหอ้งสมุดเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

1.3.5 มีการก าหนด
ผลสัมฤทธ์ิของการ
ด าเนินงานห้องสมุด 

1.3.5.1 มีการก าหนดผลสัมฤทธ์ิของ
การด าเนินงานห้องสมุดเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน 
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1.3 หอ้งสมุดมี
ระบบการบริหาร
จดัการท่ีดี (ต่อ) 

1.3.6 มีการนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของ
หอ้งสมุด 

1.3.6.1 มีการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงาน
หอ้งสมุด และมีการน าเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร อยา่งนอ้ยภาคการศึกษา
ละ 1 คร้ัง  

 

1.4 หนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ
ของครู
บรรณารักษแ์ละ
ผูป้ฏิบติังาน
หอ้งสมุด 

1.4.1 มีการก าหนด
หนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของครู
บรรณารักษแ์ละ
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด 

1.4.1.1 มีการก าหนดหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของครูบรรณารักษแ์ละ
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุดเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

1.4.2 มีการจดัแบ่งงาน
และการบริการของครู
บรรณารักษแ์ละ
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด 

1.4.2.1 มีการจดัแบ่งงานและการ
บริการของครูบรรณารักษแ์ละ
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุดเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

1.4.3 มีการจดัหาส่ือ
การเรียนการสอนเพื่อ
สนบัสนุนและส่งเสริม
การเรียนการสอน 

1.4.3.1 มีการจดัหาส่ือการเรียนการ
สอนเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการ
เรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 

1.4.4 มีการจดักิจกรรม
เพื่อสนบัสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนการ
สอน  

1.4.4.1 มีการจดักิจกรรมเพื่อ
สนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนการ
สอนเป็นประจ า โดยมีการก าหนดเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจนใน
แผนการด าเนินงานของหอ้งสมุด 

 

1.4.5 มีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านของนกัเรียน 

1.4.5.1 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านของนกัเรียน อยา่งนอ้ยภาค
การศึกษาละ 1 คร้ัง หรือ 1 กิจกรรม 
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1.4 หนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ
ของครู
บรรณารักษแ์ละ
ผูป้ฏิบติังาน
หอ้งสมุด (ต่อ) 

1.4.6 มีความสามารถ
ในการปฏิบติังาน
เทคนิค 

1.4.6.1 มีความรู้ในการจดัระบบ
หอ้งสมุดทั้งในระบบมือและระบบ
อิเล็คทรอนิกส์เป็นอยา่งดี  

 

1.4.7 การบ ารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ
หอ้งสมุด 

1.4.7.1 มีการดูแลและบ ารุงรักษา
หนงัสือและทรัพยากรสารสนเทศ
หอ้งสมุดใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน
อยูเ่สมอ 

 

1.5 การพฒันา
ศกัยภาพและ
ความรู้
ความสามารถ
ของครู
บรรณารักษแ์ละ
ผูป้ฏิบติังาน
หอ้งสมุด 

1.5.1 มีการส่งเสริมให้
ครูบรรณารักษไ์ด้
พฒันาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน 

1.5.1.1 ครูบรรณารักษไ์ดรั้บการ
พฒันาทกัษะ ความรู้ ศึกษาดูงาน หรือ
ฝึกอบรมในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หอ้งสมุด อยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 
1 กิจกรรม หรือ 1 คร้ัง  

 

1.5.2 มีการสอนงาน
หรือให้ความรู้แก่
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด 

1.5.2.1 ผูป้ฏิบติังานห้องสมุดไดรั้บ
การสอนงานหรือการใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการด าเนินงานของห้องสมุด 
อยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

 

1.5.3 ครูบรรณารักษมี์
การพฒันาตนเอง 

1.5.3.1 ครูบรรณารักษเ์ป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ 
โดยท าการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ใหม่ 
ๆ ดว้ยตนเอง เพื่อน ามาพฒันาและ
ปรับปรุงการปฏิบติังานใหดี้ยิ่งข้ึน 

 

1.5.4 ผูป้ฏิบติังาน
หอ้งสมุดมีการพฒันา
ตนเอง 

1.5.4.1 ผูป้ฏิบติังานห้องสมุดเป็นผูใ้ฝ่
เรียนรู้ โดยท าการศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้ใหม่ ๆ ดว้ยตนเอง เพื่อน ามา
พฒันาและปรับปรุงการปฏิบติังานให้
ดียิง่ข้ึน 
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1.6 บุคลิกภาพ
และ
ความสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้น 

1.6.1 ครูบรรณารักษ์
ละผูป้ฏิบติังาน
หอ้งสมุดมีบุคลิกภาพ
ท่ีดี 

1.6.1.1 มีการแต่งกายท่ีสุภาพ สะอาด 
เรียบร้อย และสะดวกต่อการ
ใหบ้ริการ 

 

1.6.1.2 มีการส่ือสารท่ีไพเราะ ไม่
กา้วร้าว ไม่ดุด่าผูใ้ชบ้ริการ 

 

1.6.2 ครูบรรณารักษ์
และผูป้ฏิบติังาน
หอ้งสมุดมีความพร้อม
ในการบริการ 

1.6.2.1 มีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ และการจดับริการท่ีสะดวก
รวดเร็วทนัใจ 

 

1.6.3 ครูบรรณารักษ์
และผูป้ฏิบติังาน
หอ้งสมุดมีใจรักใน
งานบริการ 

1.6.3 .1  ให้ค  าแนะน าในการอ่าน 
การศึกษาคน้ควา้ การตอบค าถาม ดว้ย
ความเตม็ใจ และเท่าเทียมกนั  

 

1.6.3.2 เป็นผูมี้จิตใจเมตตา โอบออ้ม
อารี และคอยช่วยเหลือผูอ่ื้นเสมอ 

 

1.6.4 ครูบรรณารักษ์
และผูป้ฏิบติังาน
หอ้งสมุดเป็นผูมี้มนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี 

1.6.4.1 เป็นผูมี้อธัยาศยัและมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี สามารถติดต่อกบับุคคล
ต่าง ๆ ได ้และสามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นได ้

 

1.7 การ
ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของครู
บรรณารักษแ์ละ
ผูป้ฏิบติังาน
หอ้งสมุด 

1.7.1 มีระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของครู
บรรณารักษ ์

1.7.1.1 มีการก าหนดระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของครู
บรรณารักษเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้
อยา่งชดัเจน 

 

1.7.2 มีระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของ
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด 

1.7.2.1 มีการก าหนดระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุดเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน 
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1.7 การ
ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของครู
บรรณารักษแ์ละ
ผูป้ฏิบติังาน
หอ้งสมุด (ต่อ) 

1.7.3 ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบติังานมีความ
บริสุทธ์ิ ยติุธรรม 
โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้

1.7.3.1 มีการใชร้ะบบการประเมินผล
การปฏิบติังานท่ีไดม้าตรฐาน และมี
การใชเ้ป็นการทัว่ไป สามารถ
ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของระบบ 
หลกัเกณฑ ์หรือวธีิการการ
ประเมินผลได ้

 

1.7.4 มีการประเมินผล
การปฏิบติังานครู
บรรณารักษแ์ละ
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด
เป็นประจ า 

1.7.4.1 ครูบรรณารักษแ์ละ
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด ไดรั้บการ
ประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ า 
อยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

 

1.8 การ
สนบัสนุนจาก
โรงเรียนและ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1.8.1 ไดรั้บการ
สนบัสนุนการ
ปฏิบติังานจาก
โรงเรียน 

1.8.1.1 ครูบรรณารักษส์ามารถ
ปฏิบติังานไดเ้ตม็เวลา หรือมีชัว่โมง
สอน ไม่เกิน 2 คาบ ต่อ สัปดาห์ 

 

1.8.2 ไดรั้บการ
สนบัสนุนการ
ปฏิบติังานจาก
ครูผูส้อน (กรณีมี
ชัว่โมงเรียน) 

1.8.2.1 นกัเรียนสามารถเขา้ร่วม
กิจกรรมของห้องสมุดไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 

1.8.3 มีการส่งเสริม
การใชห้อ้งสมุด 

1.8.3.1 มีการก าหนดใหมี้การเรียนการ
สอนโดยการใชห้อ้งสมุด อยา่งนอ้ย
ภาคการศึกษาละ 1 วชิา 

 

1.8.4 ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากชุมชน 

1.8.4.1 มีการสนบัสนุนจากชุมชนใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการ 
หรือสนบัสนุนการจดัหาหนงัสือเขา้
หอ้งสมุด อยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ 1 
กิจกรรมหรือ 1 คร้ัง 
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1.9 งบประมาณ
และการบริหาร
จดัการ
งบประมาณของ
หอ้งสมุด 

1.9.1 มีการบริหาร
จดัการและการ
วางแผนเก่ียวกบั
งบประมาณ 

1.9.1.1การบริหารจดัการและการ
วางแผนเก่ียวกบังบประมาณของ
หอ้งสมุด ถูกก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติั
ราชการของโรงเรียนเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

1.9.2 หอ้งสมุดไดรั้บ
การจดัสรรเงิน
งบประมาณเพียงพอ
ในการด าเนินงาน 

1.9.2.1 มีการจดัสรรเงินงบประมาณ
ใหห้อ้งสมุดทุกปีตามสัดส่วนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 0.5 ของงบประมาณ
ค่าใชจ่้ายรายหวัของนกัเรียนในแต่ละ
ปีการศึกษา  

 

1.9.3 มีระบบการ
ตรวจสอบการใชจ่้าย
งบประมาณของ
หอ้งสมุด 

1.9.3.1 มีการตรวจสอบการใชจ่้าย
งบประมาณของห้องสมุดเป็นประจ า 
และมีการน าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร อยา่งนอ้ยภาคการศึกษา
ละ 1 คร้ัง  
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มาตรฐานที ่2  ด้านหนังสือดี 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
2.1 ระบบการ
บริหารจดัการ
หนงัสือของ
หอ้งสมุด 

2.1.1 มีการบริหาร
จดัการเก่ียวกบัหนงัสือ
ของหอ้งสมุด 

2.1.1.1 มีระบบการบริหารจดัการ
หนงัสือ เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

 

2.1.1.2 มีการรายงานการบริหาร
จดัการหนงัสือต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้
อยา่งชดัเจน อยา่งนอ้ยภาคการศึกษา
ละ 1 คร้ัง 

 

2.1.2 มีการบนัทึก
ขอ้มูลหนงัสือ 

2.1.2.1 มีการจดัท าฐานขอ้มูลหนงัสือ
ในหอ้งสมุดทุกเล่ม เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล 

 

2.2 จ  านวนและ
ความหลากหลาย
ของหนงัสือ 

2.2.1 หนงัสือมีจ านวน
เพียงพอต่อจ านวน
ผูใ้ชบ้ริการ 

2.2.1.1 มีการจดัหาหนงัสือเขา้
หอ้งสมุดเพียงพอกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการ อยา่งนอ้ย 7 เล่มต่อ
นกัเรียน 1 คน 

 

2.2.2 หนงัสือมีความ
หลากหลายตามความ
ตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

2.2.2.1 หนงัสือมีความหลากหลาย
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการแต่
ละประเภท/ระดบัชั้น 

 

2.2.2.2 มีจ านวนหนงัสือ หนงัสือ
อา้งอิง วารสาร นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์
จุลสารในปริมาณท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 

2.2.2.3 มีเอกสารหลกัสูตร หรือ
หนงัสือท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
2.2 จ  านวนและ
ความหลากหลาย
ของหนงัสือ (ต่อ) 

2.2.2 หนงัสือมีความ
หลากหลายตามความ
ตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ (ต่อ) 

2.2.2.4 มีหนงัสือส่งเสริมการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับ
นกัเรียนและครู 

 

2.2.2.5 มีหนงัสืออา้งอิงท่ีหลากหลาย 
เช่น หนงัสือพระราชนิพนธ์ 
สารานุกรม พจนานุกรม เป็นตน้ 

 

2.2.2.6 มีหนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ี
ตอบสนองความเพลิดเพลิน และตรง
กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 

2.3 หนงัสือมี
ความเหมาะสม
และความทนัสมยั
เป็นปัจจุบนั 

2.3.1 หนงัสือมีความ
เหมาะสมกบั
ผูใ้ชบ้ริการในแต่ละ
ประเภท 

2.3.1.1 หนงัสือมีเน้ือหาสาระท่ี
เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการในแต่ละ
ประเภท/ระดบัชั้น 

 

2.3.2 หนงัสือมีความ
ทนัสมยั 

2.3.2.1 มีหนงัสือท่ีน่าสนใจและ
ทนัสมยัยอ้นหลงัไม่เกิน 3 ปี 

 

2.4 ระบบการ
ใหบ้ริการท่ีดี 

2.4.1 ขั้นตอนและ
วธีิการใหบ้ริการ 

2.4.1.1 มีการจดัท าคู่มือและระเบียบ
การเขา้ใชบ้ริการหอ้งสมุด 

 

2.4.2 การเขา้ใชบ้ริการ
หอ้งสมุด 

2.4.2.1 ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการ
ไดโ้ดยง่าย ตามวนั เวลา เปิดท าการ 

 

2.4.3 ระบบการจดัเก็บ
หนงัสือ 

2.4.3.1 มีการจดัเก็บหนงัสืออยา่งเป็น
ระบบ และจดัวางหนงัสือไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการคน้หาง่าย
และสะดวก 

 

2.4.4 การจดัหมวดหมู่
หนงัสือ 

2.4.4.1 มีการจดัหมวดหมู่หนงัสือและ
เขียนป้ายแสดงหมวดหมู่หนงัสือ
ชดัเจน ทุกชั้น เพื่อความสะดวกใน
การคน้หา  
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
2.5 การคดัเลือก
หนงัสือเขา้
หอ้งสมุด 

2.5.1 มีระบบการ
คดัเลือกหนงัสือ 

2.5.1.1 มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการคดัเลือกหนงัสือเขา้ห้องสมุด
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

2.5.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คดัเลือกหนงัสือเขา้ห้องสมุด 

 

2.5.1.3 การคดัเลือกหนงัสือเขา้
หอ้งสมุดไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการคดัเลือกหนงัสือท่ีก าหนด
ไว ้

 

2.5.2 การมีส่วนร่วม
ในการคดัเลือกหนงัสือ 

2.5.2.1 ผูใ้ชบ้ริการมีส่วนร่วมในการ
เสนอรายช่ือหนงัสือ โดยมีการจดัท า
แบบฟอร์มส ารวจรายช่ือหนงัสือท่ี
ตอ้งการให้จดัซ้ือเขา้ห้องสมุด 

 

2.5.3 การรายงานผล
การคดัเลือกและจดัหา
หนงัสือ 

2.5.3.1 มีการรายงานผลการคดัเลือก
และจดัหาหนงัสือต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
อยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 
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มาตรฐานที ่3 ด้านบรรยากาศดี 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
3.1 ความ
เหมาะสมของ
อาคารสถานท่ี 

3.1.1 ขนาดห้องสมุดมี
ความเหมาะสม 

3.1.1.1 มีขนาดและพื้นท่ีเพียงพอใน
การใหบ้ริการและจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ได ้

 

3.1.2 ท าเลท่ีตั้งของ
หอ้งสมุดสามารถ
เขา้ถึงไดง่้ายและ
สะดวก 

3.1.2.1 สภาพท่ีตั้งของห้องสมุด
เหมาะสมและเป็นศูนยก์ลางของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

 

3.1.3 สภาพแวดลอ้ม
และบรรยากาศ
หอ้งสมุดมีความ
เหมาะสม 

3.1.3.1 มีการจดัสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศภายในห้องสมุดใหมี้ความ
สะอาด สวยงาม เรียบร้อย และ
เหมาะสมแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 

3.1.4 ความปลอดภยั
ในการเขา้ใชบ้ริการ 

3.1.4.1 มีความปลอดภยัส าหรับทุกคน
ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

 

3.2 ส่ิงอ านวย
ความสะดวกและ
การบริการ 

3.2.1 มีระบบการเขา้
ออกห้องสมุดท่ีดี 

3.2.1.1 จดัใหมี้นกัเรียนอาสาดูแลและ
ควบคุมการเขา้-ออกหอ้งสมุดของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

 

3.2.2 การจดัเวลาเปิด-
ปิด ของห้องสมุด 

3.2.2.1 มีการจดัเวลาเปิด-ปิด การ
ใหบ้ริการห้องสมุดตามเวลาราชการ 

 

3.2.3 ความเพียงพอ
ของโตะ๊-ท่ีนัง่ 

3.2.3.1 มีโตะ๊-เกา้อ้ี และการจดับริเวณ
ท่ีนัง่อ่านหนงัสือมีความเหมาะสม 
เพียงพอกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
และอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้  

 

3.2.4 มีจ านวนตูห้รือ
ชั้นวางหนงัสือเพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ 

3.2.4.1 มีจ  านวนตูห้รือชั้นวางหนงัสือ
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ และอยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดดี้ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
3.2 ส่ิงอ านวย
ความสะดวกและ
การบริการ (ต่อ) 

3.2.5 มีอุปกรณ์หรือส่ิง
อ านวยความสะดวกใน
การใชบ้ริการ 

3.2.5.1 มีอุปกรณ์ส านกังานท่ีจ าเป็น
ในการใหบ้ริการหอ้งสมุด เช่น เคร่ือง
ถ่ายเอกสารหรือปร้ินเตอร์ เป็นตน้ 
อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

 

3.2.5.2 มีอุปกรณ์ส าหรับการใช้
บริการส่ืออ่ืน ๆ เช่น ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอและ
เหมาะสม 

 

3.2.5.3 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวบ้ริการ
อยา่งเพียงพอ 

 

3.2.5.4 มีระบบอินเทอร์เน็ตไวบ้ริการ
อยา่งเพียงพอ สะดวก และสามารถใช้
งานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 

3.2.6 มีเจา้หนา้ท่ี
บริการไวค้อย
ช่วยเหลือการใชง้าน 

3.2.6.1 จดัใหมี้ครูบรรณารักษห์รือ
ผูป้ฏิบติังานหอ้งสมุด อยูป่ระจ าตาม
จุดบริการต่าง ๆ ภายในห้องสมุด เพื่อ
บริการงานหอ้งสมุด 

 

3.3 ระบบแสง
สวา่งและการ
ระบายอากาศ 

3.3.1 ระบบแสงสวา่ง
ของหอ้งสมุด 

3.3.1.1 มีการจดัระบบแสงสวา่งให้
เหมาะสมกบัการอ่านหนงัสือ และ
ความปลอดภยั โดยค านึงถึงการ
ประหยดัพลงังาน 

 

3.3.2 ระบบการระบาย
อากาศ 

3.3.2.1 มีระบบการระบายอากาศท่ีดี 
อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และมีการจดั
ตน้ไมเ้พื่อใหค้วามร่มร่ืน ร่มเยน็ เพื่อ
เพิ่มความเป็นธรรมชาติในห้องสมุด ท่ี
เอ้ือต่อการเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

 

3.3.2.2 ปราศจากเสียงและกล่ิน
รบกวนจากภายนอก 
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

3.4 การบริหาร
จดัการพื้นท่ีการ
ใชง้านหอ้งสมุด 

3.4.1 มีการจดัแบ่ง
พื้นท่ีการใชง้าน 

3.4.1.1 มีการจดัแบ่งพื้นท่ีการใชง้าน 
และใหบ้ริการแต่ละประเภทอยา่ง
ชดัเจน 

 

3.4.1.2 มีการจดัและวางหนงัสือ โดย
แบ่งสัดส่วนของการใหบ้ริการยมื-คืน
หนงัสือ พื้นท่ีการอ่านและมีแนะน า
หนงัสือดี และหนงัสือน่าอ่านไว้
บริการท่ีหลากหลาย และมีการ
หมุนเวยีนปรับเปล่ียนอยูเ่สมอ 

 

3.4.1.3 มีป้ายประชาสัมพนัธ์พื้นท่ี
ใหบ้ริการในแต่ละประเภทอยา่ง
ชดัเจน 

 

3.4.2 มีการจดัแบ่ง
พื้นท่ีส าหรับใหค้วามรู้
ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

3.4.2.1 มีพื้นท่ีส าหรับจดักิจกรรมให้
ความรู้หรือส่งเสริมการอ่านอยา่ง
ชดัเจน 

 

3.4.3 มีการจดัแบ่ง
พื้นท่ีส าหรับใหบ้ริการ
ส่ืออ่ืน ๆ 

3.4.3.1 มีพื้นท่ีใหบ้ริการส าหรับการ
ใชส่ื้ออ่ืนๆ เช่น ส่ือคอมพิวเตอร์ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม เป็นตน้ อยา่งเพียงพอ 

 

3.4.4 การดูแลและ
บ ารุงรักษาห้องสมุด 

3.4.4.1 มีการดูแลรักษาพื้นท่ีการใช้
งานภายในหอ้งสมุดใหส้ามารถใช้
งานไดเ้ป็นอยา่งดี 
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มาตรฐานที ่4 ด้านเคร่ืองมือสืบค้นดี 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
4.1 ระบบบริหาร
จดัการการสืบคน้ 

4.1.1 มีการจดัวาง
ระบบการสืบคน้ 

4.1.1.1 มีระบบการคน้หา จดัเก็บ และ
สืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีสะดวก 
รวดเร็ว และถูกตอ้ง 

 

4.1.2 ระบบการสืบคน้
มีความหลากหลาย 
สามารถใชท้ดแทนกนั
ได ้

4.1.2.1  มีระบบการคน้หา จดัเก็บ 
และสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
สามารถใชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ
ไวค้อยบริการ 

 

4.1.2.2 มีระบบการคน้หา จดัเก็บ และ
สืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

4.1.3 การจดัวางและ
การแบ่งหมวดหมู่
หนงัสือ 

4.1.3.1 มีการจดัวางหนงัสืออยา่ง
เหมาะสม สามารถเขา้ถึงง่าย และใช้
บริการไดส้ะดวก 

 

4.1.3.2 มีการจดัวางหนงัสือตาม
หมวดหมู่ท่ีชดัเจน สะดวกต่อการ
คน้หา 

 

4.1.3.3 มีการจดัท าบตัรรายการและ
ระบบหมวดหนงัสือเพื่อความสะดวก
ในการคน้ควา้ 

 

4.1.4 มีการน า
เทคโนโลยเีขา้มาใชใ้น
การสืบคน้ 

4.1.4.1 มีการน าระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัเขา้มา
ใชใ้นการสืบคน้ ยมื-คืนหนงัสือ และ
ด าเนินงานห้องสมุด 

 

4.1.5 ความสามารถใน
การเช่ือมโยงการ
สืบคน้กบัระบบ
อินเทอร์เน็ตทัว่ไป 

4.1.5.1 มีการน าระบบอินเตอร์เน็ตเขา้
มาใชใ้นการบริการและการสืบคน้ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

4.2 ระบบ
ฐานขอ้มูลและ
การส ารองขอ้มูล 

4.2.1 มีระบบ
ฐานขอ้มูลและการ
ส ารองขอ้มูล 

4.2.1.1 มีการจดัท าฐานขอ้มูลและ
วธีิการเขา้ถึงฐานขอ้มูลของหนงัสือ 

 

4.2.1.2 มีการจดัเก็บขอ้มูลหนงัสือ
ส ารองไวใ้นรูปแบบอ่ืน ๆ ดว้ย 

 

4.3 การพฒันา
ระบบการสืบคน้ 

4.3.1 มีการพฒันา
ระบบการสืบคน้ 

4.3.1.1 มีการพฒันาระบบการสืบคน้
อยา่งต่อเน่ืองอยูเ่สมอ 

 

4.3.1.2 มีการรับฟังความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ริการในการ
พฒันาระบบการสืบคน้ 

 

4.3.2 การจดัท าคู่มือ
การใชง้านหอ้งสมุด 

4.3.2.1 มีการจดัท าคู่มือการใชง้าน
ระบบการสืบคน้ 

 

 
 
 
 


