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ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิ จหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมี
ความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสมโดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหน่วยงานอิสระหน่วยงานสาธารณะชุมชนและสังคม
โดยกว่างรูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลายเช่นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
สถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คําปรึกษาให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการทํางานวิจัยเพื่อ
ตอบคําถามต่างๆหรือเพื่อชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว
สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆคือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การ
พัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนา
ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็น
การสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผน
บริการวิชาการประจําปีทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่หน่วยงานจัดทํา
เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผน
เพื่อนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1
และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2559 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงานการ
บริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
1. สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ
เสนอกรรมการประจําสํานักฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.1 มีการจัดทํารายงานการสํารวจความต้องการของชุมชนในด้านการจัดการห้องสมุด
(สวท.1.1-1-1) เพื่อนําผลที่ได้มาประกอบการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทาง และแผนบริการ
วิชาการให้ตรงกับความต้องการและความเชี่ยวชาญของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 กํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คมของสํ า นั ก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการดํ า เนิ น งานตลอดระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ.2558-2562) (สวท.1.1-1-2) และ (พ.ศ.2560-2564) (สวท.1.1-1-3)
1.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 มีการกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี และตั ว ชี้ วั ด ตามโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม (สวท.1.1-1-4) เพื่ อ การ
ดําเนินการที่ตอบสนองความต้องการให้กับชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย
1.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ 006/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.1.1-1-5)
1.5 สํานักวิทยบริการฯ นําแสนอแผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในรายงานครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (สวท.1.1-1-6)
2. สํานักวิทยบริการฯ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชน หรือสังคม
2.1 ในแผนปฏิบัติการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปี 2560 ได้มีการจัดทําแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม กล่าวคือ
2.1.1 คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมของสํานักวิทยบริการฯ มีการประชุม
วางแผน เมื่อได้รับเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ดําเนินการจัดห้องสมุดจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2560 ได้พิจารณาโรงเรียนเป้าหมาย 2 แห่งคือ ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี (สวท.
1.1-2-1) และห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว (สวท.1.1-2-2)
2.1.2 การลงพื้ น ที่ สํ า รวจสภาพห้ อ งสมุ ด เป้ า หมาย สอบถามความต้ อ งการจาก
ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลห้องสมุดโดยตรง ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน อําเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 19 มกราคม 2560 และสํารวจห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้าน
เขาสารภี อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 13 มีนาคม 2560 ซึ่งจุดประสงค์หลักของทุกโรงเรียน
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คือต้องการให้สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการจัดการห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นระบบ มีการจัดเก็บหนังสือ
โดยแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ง่าย (สวท.1.1-2-3)
2.1.3 คณะกรรมการบริการวิชาการฯ นําข้อมูลที่ได้มาวางแผนร่วมกัน แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบเพื่อเตรียมดําเนินโครงการ และเมื่อสํานักวิทยบริการฯ ได้ลงพื้นที่ดําเนินการจัดห้องสมุด
ให้กับโรงเรียนวัดอัมพวัน ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ดําเนินการจัดการห้องสมุดของโรงเรียนให้
เป็นระบบ สามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดเก็บหนังสือโดยแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ 10 หมวดตาม
ระบบทศนิยมของดิวอี้ จัดแบ่งส่วนมุมหนังสือสําหรับเด็ก มุมอาเซียน มุมท้องถิ่นสิงห์บุรี และมุมหนังสือ
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติของ สพฐ. (OBEC) และแนะนําการใช้งานให้กับครู
ผู้ดูแลห้องสมุด ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ต่อไป และแนะนําการสืบค้นเบื้องต้นให้กับผู้อํานวยการโรงเรียน
ครู และนักเรียนด้วย (สวท.1.1-2-4)
2.1.4 โครงการให้บริการวิชาการ ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี
วันที่ 26-28 เมษายน 2560 และวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560 โดยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา
13.45 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ ได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ซึ่งในครั้งนี้สํานักวิทย
บริการฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนโรงเรียนในการดําเนินกิจกรรม คือ 1) การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยจัดทําในรูปแบบ E-book ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียน
2) การบริหารและบริการห้องสมุดโดยให้การสนับสนุนและร่วมดําเนินการให้ความรู้และความช่วยเหลือด้าน
การจัดหมวดหมู่หนังสือ การบริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการ เพื่อให้ห้องสมุดเอื้อต่อการเรียนรู้แก่ครู นักเรียน บุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชน (สวท.1.1-2-5)
2.2 ในปีการศึกษา 2558 ได้ดําเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน
วังศรีทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว และห้องสมุดโรงเรียนวัดสร่างโศก จ.สระบุรี และในปีการศึกษา 2559
ทางสํานักวิทยบริการได้มีการตรวจติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของห้องสมุดที่ได้ดําเนินการเสร็จแล้ว
(สวท.1.1-2.6) สําหรับข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจติดตาม พบว่าห้องสมุดโรงเรียนวัดสร่างโศก ขณะนี้ทาง
โรงเรียนวัดสร่างโศกได้มีการเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนใหม่ ทําให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จาก
ห้ องสมุดเพี ยงบางส่วนเท่า นั้น เช่น ให้นัก เรีย นนํ าหนั งสือใส่ ตระกร้ า นํ า ไปใช้ที่ ห้ อ งเรี ยนแทน ในส่ ว น
ห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว นั้น พบว่าห้องสมุดมีการใช้
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของ สพฐ.(OBEC) ในการทําบัญชีรายชื่อหนังสือได้เป็นอย่างดี
3. สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 ซึ่งมี
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า จํานวน 3 โครงการ ได้แก่
3.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดําริ “ตามรอยพระยุคลบาท
พอเพียงก็เพียงพอ” รูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นการจัดนิทรรศการ และการเสวนาจากปราชญ์ชาวบ้านใน
จังหวัดลพบุรีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (สวท.1.1-3-1)
3.2 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดกับการอ่าน ในยุค Thailand 4.0” รูปแบบ
การจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยายให้ความรู้ (สวท.1.1-3-2)
3.3 โครงการจัดกิ จ กรรมความร่ ว มมือกับชุม ชนในการจั ดกิ จกรรมเพื่อ พัฒนาท้องถิ่ น
“เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และการจัดการห้องสมุดในชุมชน” รูปแบบการจัดกิจกรรม ดําเนินการจัด
ห้องสมุด จํานวน 2 แห่ง (สวท.1.1-3-3)
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4. สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณา ได้แก่
4.1 การสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ
โดยภาพรวม พบว่าบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
สรุปผลกิจกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2559-2560
เป้าหมาย
ลําดับ
1.

2.

3.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมขับเคลื่อน
การเรียนรู้และสืบสาน
โครงการพระราชดําริ เรื่อง
“ตามรอยพระยุคลบาท
พอเพียงก็เพียงพอ”

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

โครงการบรรยายทางวิชาการ ผู้เข้าร่วมโครงการ
เรื่อง “ห้องสมุดกับการอ่านใน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ยุค ไทยแลนด์ 4.0”
เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ
“การจัดการห้องสมุดใน
ชุมชน”

เชิง
เชิง
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

200 คน
ร้อยละ
80

221 คน
ร้อยละ
85.2

100 คน
ร้อยละ
80

ห้องสมุดของชุมชนได้รับการ
พัฒนา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลการดําเนินงาน

167 คน
ร้อยละ
85.4

1 แห่ง
ร้อยละ
80

2 แห่ง
ร้อยละ
91.8

4.2 นําเสนอการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.3 รายงานผลการจัด
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559-2560 และคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ โดยอาจารย์ วิบูลย์
ศรีโสภณ ได้เสนอแนะให้ตั้งไลน์กลุ่มสําหรับโรงเรียนที่ได้ไปจัดห้องสมุด เพื่อสอบถามความคืบหน้าของ
โครงการ เสนอให้จัดห้องสมุดร่วมกับชุมชนที่วัดพระบาทน้ําพุ และให้จัดรางวัลสําหรับยอดนักอ่าน และ
ผู้เข้าใช้บริการของห้องสมุดมากที่สุด ซึ่งทางสํานักวิทยบริการฯ จะได้นําข้อเสนอแนะต่างๆ มาวางแผนใน
การพัฒนาการให้บริการแก่สังคม ในปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561) ต่อไป (สวท.1.1-4-1)
5. สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม พบว่า การตรวจสอบติดตามผลการดําเนินโครงการกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชน
ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และการจัดการห้องสมุดในชุมชน” ด้วย
การให้ครูผู้ดูแลรับผิดชอบห้องสมุดส่งภาพการจัดการภายในห้องสมุดของแต่ละโรงเรียนหลังจากที่สํานัก
วิทยบริการฯ ได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี (สวท.1.1-5-1) และ
ห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว (สวท.1.1-5-2) รวมถึงได้มีการสอบถาม
ทางโทรศัพท์กับครูผู้ดูแลรับผิดชอบทั้ง 2 โรงเรียนเพื่อทราบถึงผลการดําเนินงาน/ความก้าวหน้า เป็นระยะ
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6. สํานักวิทยบริการฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน ได้แก่ การส่ง
บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จํานวน 1 คน ได้แก่ นางสาวชวนชม สมนึก (สวท.1.1-6-1) นอกจากนี้สํานักวิทยบริการฯ ได้ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ และนาง
ชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง (สวท.1.1-6-2) และร่วมโครงการสํารวจความต้องการของชุมชน ณ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้แก่ นางสาวชวนชม สมนึก และนางณัทพัชช์นันท์
นรสิงห์ (สวท.1.1-6-3)
การบรรลุเป้าหมาย
สํ า นัก วิท ยบริก ารฯ ได้ดํ า เนิน การบริก ารวิช าการแก่ส ัง คมบรรลุเ ป้า หมาย ซึ ่ง สํ า นัก
วิทยบริการฯ ได้กําหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม” ไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. คือ เป้าหมาย 6 ข้อ และสามารถดําเนินการครบ 6 ข้อ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุ

รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ้างอิง
สวท.1.1-1-1
รายงานการสํารวจความต้องการของชุมชนในด้านการจัดการห้องสมุด
สวท.1.1-1-2
แผนยุทธศาสตร์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ปี 2558-2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม
สวท.1.1-1-3
แผนยุทธศาสตร์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ปี 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม
สวท.1.1-1-4
แผนปฏิ บัติ ก ารปี ง บประมาณ 2560 สํ านั ก วิท ยบริ ก ารฯ และรายละเอี ย ด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2560
สวท.1.1-1-5
ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ 006/2560 เรื่อง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.1.1-1-6
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
สวท.1.1-2-1
หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดระบบหนังสือ ของโรงเรียนวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
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หมายเลข
สวท.1.1-2-2
สวท.1.1-2-3
สวท.1.1-2-4
สวท.1.1-2-5
สวท.1.1-2-6
สวท.1.1-3-1

สวท.1.1-3-2
สวท.1.1-3-3
สวท.1.1-4-1
สวท.1.1-5-1
สวท.1.1-5-2
สวท.1.1-6-1
สวท.1.1-6-2
สวท.1.1-6-3

รายการหลักฐานอ้างอิง
หนังสือขอรับการสนับสนุนในการจัด/กําลังในการจัดห้องสมุด ห้องเฉลิมพระ
เกียรติฯ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรมการสํารวจโรงเรียนจากรายงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ “การจัดการห้องสมุดในชุมชน”)
ภาพกิจกรรมการดําเนินงานห้องสมุดจากรายงานโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ “การจัดการห้องสมุดใน
ชุมชน”) โรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
ภาพกิจกรรมการดําเนินงานห้องสมุดจากรายงานโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ “การจัดการห้องสมุดใน
ชุมชน”) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว
ภาพการตรวจติ ด ตามการใช้ ป ระโยชน์ ห้ อ งสมุ ด ที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ
ประจําปีงบประมาณ 2559 ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวัง
ศรีทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว และห้องสมุดโรงเรียนวัดสร่างโศก จ.สระบุรี
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า จํานวน 3 โครงการ
1. โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดําริ
เรื่อง “ตามรอย พระยุคลบาท พอเพียงก็เพียงพอ”
2. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดกับการอ่าน ในยุค Thailand 4.0”
3. โครงการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น “เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และการจัดการห้องสมุดในชุมชน”
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14
มิถุนายน 2560
ภาพการจัดการภายในห้องสมุดของแต่ละโรงเรียนหลังจากที่สํานักวิทยบริการ
ฯ ได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
ภาพการจัดการภายในห้องสมุดของแต่ละโรงเรียนหลังจากที่สํานักวิทยบริการ
ฯ ได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว
บันทึกข้อความสํานักวิทยบริการฯ ที่ สวท.166/2559 เรื่องขอเสนอชื่อบุคคล
เพื่อทําหน้าที่คณะกรรมการฯ
การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่
1/2560 วันที่ 18 มกราคม 2560 ได้แก่ นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ และนางชุลี
รัตน์ จันทร์สว่าง
คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0793/2560 โครงการสํารวจความต้องการของชุมชน
องค์การบริหารส่วนตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2560 ได้แก่ นางสาวชวนชม สมนึก และนางณัทพัชช์นันท์ นรสิงห์

