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หมายเหตุ : 
 

1    บทคัดย่อ มีความชัดเจน และครอบคลุมประเด็นส าคัญ 
2     บทน า มีเหตุผลเพียงพอ และบอกถึงความส าคัญของปัญหา 
3     วัตถุประสงค์ มีความชัดเจนและสอดคล้องกับชื่อเรื่องที่มาและความส าคัญของปัญหา/เรื่องที่น าเสนอ 
4     วิธีการด าเนินการ มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

5     ผลการด าเนินการและอภิปรายผล ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลงาน/วิจัย มีความสอดคล้องกับ 
 Theme ของการประชุมหรือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ ปัจจุบันและมีคุณค่าต่อผู้ใช้บริการ            
 มีประโยชน์และคุณค่าต่อการน าไปปรับใช้ในงานห้องสมุด มีการสรุปผล ข้อเสนอแนะครอบคลุมประเด็นท่ีส าคัญ 

 

 

 

 

 


