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ส่วนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคณุภาพ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญการ
ให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคม โดยว่างรูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ให้คําปรึกษาให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชา การทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการ
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษา และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการ
วิชาการประจําปี ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่หน่วยงานจัดทําเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนเพื่อนํามาใช้
ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 6. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
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เกณฑ ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ม ีการด ําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด ําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด ําเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด ําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด ําเนินการ 

6 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงานการบริการ

วิชาการแก่สังคม  6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ 
1. ส ําน ักว ิทยบร ิการฯ ม ีการจ ัดท ําแผนการบริการว ิชาการประจําป ีที ่สอดคล ้องก ับความต ้องการ

ของส ังคมและกําหนดตัวบ ่งชี้ว ัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบร ิการว ิชาการแก่สังคมและเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ ําสํานักฯ เพื่อพิจารณาอน ุมัต ิ 

 1.1 ก ําหนดแผนย ุทธศาสตร ์การให ้บร ิการว ิชาการแก ่ช ุมชนและส ังคมของส ําน ักว ิทย
บร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ เพื่อใช ้ เป ็นแนวทางในการด ําเน ินงานตลอดระยะเวลา 5 ป ี 
(พ.ศ.2558-2562) (สวท.1.1-1-1) และ (พ.ศ.2561-2565) (สวท.1.1-1-2) 

 1.2 ในปีการศึกษา 2560 ได้มีโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีได้แจ้งความประสงค์มายังสํานัก
วิทยบริการฯ เพื่อให้ไปจัดห้องสมุดโรงเรียน มีจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาหนีบ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ 
มิตรภาพที่ 50 และโรงเรียนวัดข่อยใต้ โดยทางคณะกรรมการบริการวิชาการฯ ได้นําเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําส ําน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2560  ในระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง (สวท.1.1-1-3)  โดยเห็นชอบให้คณะกรรมการบริการวิชาการ (สวท.
1.1-1-4)  เป็นผู้ประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อวางแผนสํารวจพื้นที่และดําเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2561 

 1.3 การจ ัดท ําแผนปฏ ิบ ัต ิการประจ ําป ี 2561 ม ีการก ําหนดต ัวบ ่งชี้ว ัดความส ําเร ็จตาม
แผนปฏ ิบ ัต ิการประจ ําป ี และต ัวช ี้ว ัดตามโครงการบร ิการว ิชาการแก ่ส ังคม (สวท.1.1-1-5) เพื่อการ
ด ําเนินการที่ตอบสนองความต้องการให ้ก ับช ุมชน และกลุ่มเป้าหมาย 

 1.4  นําแสนอแผนปฏิบ ัต ิการโครงการบร ิการว ิชาการต่อคณะกรรมการประจําสํานักฯ เพื่อ
พิจารณาอน ุมัต ิ ในการประชุมคณะกรรมการประจําส ําน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ  ครั้งที่ 
4/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ระเบียบวาระท ี่ 4  เรื่องที่เสนอพิจารณา ข้อที่ 4.2  (สวท.1.1-1-6) 

2. ส ํานักว ิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม ีโครงการบร ิการว ิชาการแก ่ส ังคมตามแผน ม ีการ
จ ัดท ําแผนการใช ้ประโยชน ์จากการบริการว ิชาการเพื่อให้เกิดผลต ่อการพัฒนาชุมชน หรือสังคม 

 2.1 ในแผนปฏิบ ัต ิการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําป ี 2561 ได ้มีโครงการตามแผนจํานวน 
4 โครงการ โดยแต่ละโครงการได้กําหนดการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
โครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับเพื่อให้เกิดผลต ่อการพัฒนาชุมชนหร ือสังคม กล่าวคือ 

 2.1.1 คณะกรรมการบริการว ิชาการแก ่ส ังคมของสําน ักว ิทยบร ิการฯ ได้ม ีการประช ุม
วางแผนในการดําเนินการ  จัดห้องสมุดจากหน่วยงานและโรงเร ียนต ่างๆที่ขอความอนุเคราะห์  ซึ่งในปีงบประมาณ 
2561 ได ้พ ิจารณาโรงเร ียนเป้าหมาย 4 แห่ง คือ 1) ห้องสมุดโรงเร ียนวัดเขาหนีบ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี  
2) ห ้องสมุดโรงเร ียนวัดข่อยใต้ ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี 3) ห ้องสมุดโรงเร ียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
อ.เมือง จ.ลพบุรี และ 4) ห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต. ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยเริ่ม
จากการลงพื้นที่ส ํารวจสภาพห ้องสม ุดเป ้าหมาย เพื่อสอบถามความต ้องการจากผู้บริหารโรงเร ียนและ
บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลห้องสมุดโดยตรง  ได ้แก ่  

 1) วันที่ 7 มีนาคม 2561 สํารวจห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต.ดงดิน
แดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี   
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    2) วันที่ 8 มีนาคม 2561 ห้องสมุดโรงเร ียนวัดเขาหนีบ ต.ท่าศาลา อ.เมือง  จ.ลพบุรี 
    3)  วันที่ 4 เมษายน 2561  ห ้องสมุดโรงเร ียนวัดข่อยใต้ ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี 
และห ้องสมุดโรงเร ียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ต.ป่าหวาย อ.เมือง จ.ลพบุรี  
    ซึ่งจากการสํารวจพบว่า ทุกโรงเรียนต ้องการให ้สํานักว ิทยบริการฯ  ด ําเนินการ
จัดการห้องสมุดของโรงเร ียนให้เป็นระบบ มีการจัดเก็บหนังสือโดยแบ ่งเนื้อหาเป็นหมวดหม ู่ ผู้ใช้สามารถสืบค้น
และเข ้าถึงได ้ง ่าย (สวท.1.1-2-1) 
   2.1.2 คณะกรรมการบร ิการว ิชาการของสํานักฯ น ําข ้อม ูลที่ได ้มาวางแผนร่วมก ัน แบ ่ง
หน ้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อเตร ียมด ําเนินโครงการ โดยได้กําหนดการดําเนินการโครงการตามลําดับความสําคัญ
และความจําเป็นเร่งด่วนก่อน-หลังของแต่ละโรงเรียน ดังนี้  
    1) ว ันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ดําเนินการจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดเขาหนีบ  
ต.ท่าศาลา อ.เมือง  จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-2) 
    2) วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ดําเนินการจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนพลร่ม
อนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ต.ป่าหวาย อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-3) 
    3) วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ดําเนินการจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดข่อยใต้ 
ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-4) 
    4) วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 ดําเนินการจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 33 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-5) 
  2.2 หลังจากได้ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการบริการวิชาการของสํานักฯ ได ้มีการ
ตรวจติดตามประเม ินผลการใช้ประโยชน ์ของห ้องสมุดโรงเรียนจํานวน 4 แห่ง ที่ได ้ด ําเนินการเสร ็จแล้ว และได้
นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระ
ที่ 5 เรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ (สวท.1.1-2-6) สําหรับข้อมูลที่ได ้รับจากการตรวจติดตามห ้องสมุด
โรงเรียนจํานวน 4 แห่ง ที่ได ้ด ําเนนิการเสร ็จแล้ว มีดังนี้ (สวท.1.1-2-7) 
 3. สําน ักว ิทยบริการฯ ม ีการด ําเนินงานโครงการบริการว ิชาการแก่สังคม  ในข้อ 1  ซึ่งมีโครงการ
บร ิการว ิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า จํานวน  4  โครงการ  ได ้แก ่  
  3.1 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจําปี  2561  ณ  โรงเรียนวัดเขาหนีบ        
ต.ท่าศาลา  อ.เมือง จ.ลพบุรี   (สวท.1.1-3-1) 
  3.2 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ  ณ  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50  
อ.เมือง จ.ลพบุรี  (สวท.1.1-3-2) 
  3.3 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ ต.ท่าศาลา อ.เมือง  
จ.ลพบุรี (สวท.1.1-3-3) 
  3.4  โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ  ณ  โรงเรียนราชประชาเคราะห์ 33           
ต.ดงดินแดง อ. หนองม่วง จ.ลพบุรี   (สวท.1.1-3-4) 
  นอกจากนี้สํานักวิทยบริการฯ ยังมีส่วนร่วมดําเนินโครงการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้แก่  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ในโครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 
(สวท.1.1-3-5) 
 4. ส ําน ักว ิทยบร ิการฯ ม ีการประเมินความส ําเร ็จตามต ัวบ ่งชี้ของแผนและโครงการบร ิการ 
ว ิชาการแก่สังคมในข ้อ 1 และนําเสนอคณะกรรมการบร ิหารสํานักว ิทยบริการฯ เพื่อพิจารณา ได ้แก ่ 
  4.1 การสรุปผลการประเม ินความสําเร็จตามต ัวบ ่งชี้ของแผนและโครงการบร ิการว ิชาการ โดย
ภาพรวม  พบว ่า บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว ้ ดังนี้ 
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ลําดับ แผนบริการวิชาการแก่สังคม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

1. กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 
 

  100 คน  100 คน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 

80 
 ร้อยละ 93  

2. โครงการความร่วมมือทางด้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
ชุมชน และท้องถิ่น ใน
ประเทศ/หรือต่างประเทศ 

  2 แห่ง  4 แห่ง 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 

80 
 ร้อยละ 

93.2 
 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง 
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

1. โรงเรียนวัดเขาหนีบ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
94.8 

 

2. โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ 
มิตรภาพที่ 50 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 96  

3. โรงเรียนวัดข่อยใต้ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
90.8 

 

4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
33 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
91.2 

 

 

  4.2 นําเสนอการประเม ินความสําเร็จตามต ัวบ ่งชี้ของแผนและโครงการบร ิการว ิชาการ แก่
สังคม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ เพื่อทราบ (สวท.1.1-4-1) 
 5. ส ํานักว ิทยบริการฯ มีการน ําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการว ิชาการสังคม พบว ่า จากผลการจัดห้องสมุดใน 4 โรงเรียนที่ผ่าน รวมถึงผลการดําเนินการโครงการที่
เคยดําเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2556-2559 รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโรงเรียนที่ทางสํานักวิทย
บริการฯ ได้เคยจัดห้องสมุดให้ โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื ่อมาวางแผนการพัฒนาการให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองต่อชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ทางคณะกรรมการวิชาการได้ร่วมกันพิจารณาและนําเสนอกิจกรรมพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ ควรเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรู้ด้านห้องสมุด คือ 1. ควรมีการเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการอ่าน/กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนในโรงเรียน 2.ควรให้ความรู้แก่นักเรียนในการเข้า
ใช้ห้องสมุดที่ถูกต้อง ซึ่งจะนําเข้าไปในแผนบริการวิชาการแก่สังคมในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป 
 6. สํานักว ิทยบริการฯ มีส่วนร่วมในการบร ิการว ิชาการแก่สังคมในระด ับสถาบ ัน โดยมีบ ุคลากรของ
สํานักวิทยบริการฯ ร ่วมเป ็นคณะกรรมการดําเน ินงานบริการว ิชาการแก ่ส ังคมในระดับมหาวิทยาลัยราชภ ัฏ
เทพสตรี จํานวน 1 คน ได ้แก ่ นายประสิทธ์ิ อ่วมเนียม (สวท.1.1-6-1)  ซึ่งทางสํานักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ และในปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบหมายให้สํานักวิทยบริการฯ 
ดําเนินการด้านบริการวิชาการให้แก่ชุมชน และสังคม ได้แก่  
  1) โครงการในพระราชดําริ “ดิน น้ํา ลม ไฟ” จัดเมื่อ  วันที่ 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 
ณ ห้องโถง ช้ัน 1 สํานักวิทยบริการฯ เป็นการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการในพระราชดําริ ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและผู้สนใจทั่วไป (สวท.1.1-6-2)    
  2) การจัดอบรมอาชีพระยะสั้น “สมุดทํามือ (จากผ้าท้องถิ่น)” ในงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก 
Expo 2018 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอบรม
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ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนที่สนใจ (สวท.1.1-6-3)  
  3) การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 (สวท.1.1-6-4)   
 
การบรรล ุเปา้หมาย 

ส ําน ักว ิทยบร ิการฯ ได ้ด ําเน ินการบร ิการว ิชาการแก ่ส ังคมบรรล ุเป ้าหมาย ซ ึ่งส ําน ัก 
ว ิทยบร ิการฯ ได ้ก ําหนดเป้าหมายของ “ต ัวบ ่งชี้ที่ 1.1 การบริการว ิชาการแก่สังคม” ไว ้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ. คือ เป้าหมาย 6 ข้อ และสามารถดําเนินการครบ 6 ข้อ 

 
 
 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการดําเน ินงาน คะแนนที่ประเมินตนเอง บรรลเปา้หมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
 

รายการหล ักฐานอ้างองิ 

  
หมายเลข รายการหล ักฐานอ้างองิ 

สวท.1.1-1-1 แผนย ุทธศาสตร ์การให ้บร ิการว ิชาการแก ่ช ุมชนและส ังคมของส ําน ักว ิทยบร ิการและ
เทคโนโลย ีสารสนเทศ เพื ่อใช ้ เป ็นแนวทางในการด ําเน ินงานตลอดระยะเวลา 5 ป ี 
 (พ.ศ.2558-2562) 

สวท.1.1-1-2 แผนย ุทธศาสตร ์การให ้บร ิการว ิชาการแก ่ช ุมชนและส ังคมของส ําน ักว ิทยบร ิการและ
เทคโนโลย ีสารสนเทศ เพ ื่อใช ้ เป ็นแนวทางในการด ําเน ินงานตลอดระยะเวลา 5 ป ี 
(พ.ศ.2561-2565) 

สวท.1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําส ําน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ ครั้งที่ 
3/2560  

 สวท.1.1-1-4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สวท.1.1-1-5 แผนปฏ ิบ ัต ิการประจ ําป ี 2561  

สวท.1.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําส ําน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ  
ครั้งที ่4/2560  เมือ่วันที่ 20 กันยายน 2560 ระเบียบวาระท ี่ 4 เรื่องที่เสนอพิจารณา ข้อที่ 4.2

สวท.1.1-2-1 ภาพการสํารวจห้องสมุด 
สวท.1.1-2-2 ภาพกิจกรรมดําเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดเขาหนีบ 

สวท.1.1-2-3 ภาพกิจกรรมดําเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 

สวท.1.1-2-4 ภาพกิจกรรมดําเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดข่อยใต้ 

สวท.1.1-2-5 ภาพกิจกรรมดําเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 
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หมายเลข รายการหล ักฐานอ้างองิ 

สวท.1.1-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 29 มิถุนายน 
2561 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

สวท.1.1-2-7 สรุปข้อมลูการประเม ินผลโครงการบริการวิชาการประจําปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและชุมชน 

สวท.1.1-3-1 รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจําปี  2561  ณ  โรงเรียนวัดเขาหนีบ  
ต.ท่าศาลา  อ.เมือง จ.ลพบุรี 

สวท.1.1-3-2 รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ  ณ  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50  
ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 

สวท.1.1-3-3 รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ ต.บ้านข่อย อ.เมือง  
จ.ลพบุรี 

สวท.1.1-3-4 รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ   ณ  โรงเรียนราชประชาเคราะห์ 33  
ต.ดงดินแดง อ. หนองม่วง จ.ลพบุรี 

สวท.1.1-3-5 สรุปโครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน  เขต 11 

สวท.1.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสาํนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 29 มิถุนายน 
2561 ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 

สวท.1.1-6-1 บันทึกข้อความที่ สวท.134/2560 วันที ่30 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งชื่อบุคคลเพื่อเป็น
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
 สวท.1.1-6-2 ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสบืสานโครงการพระราชดําริ เรื่อง “ดิน 

น้ํา ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 
 สวท.1.1-6-3 ภาพกิจกรรมการจัดอบรมอาชีพระยะสั้น “สมุดทํามือจากผ้าทอท้องถิ่น”ในงานมหกรรม

เจ้าพระยาป่าสัก Expo 2018 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัด
ลพบุรี 

สวท.1.1-6-4 บันทึกข้อความ ที่ สวท.123/2561 เรื่อง ขอส่งชื่องานและคณะกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และภาพกิจกรรมนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 




