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ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
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
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
การบริ ก ารวิ ช าการเป็ น ภารกิ จ หลั ก อี ก อย่ า งหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หน่ ว ยงานควรคํ า นึ ง ถึ ง
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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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 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงานการบริการ
วิชาการแก่สังคม 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
1. สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของส ังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.1 กํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คมของสํ า นั กวิท ย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่อใช้ เ ป็ น แนวทางในการดํา เนิน งานตลอดระยะเวลา 5 ปี
(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
มิ ต รภาพที่ 50 และโรงเรี ย นวั ด ข่ อ ยใต้ โดยทางคณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการฯ ได้ นํ า เรื่ อ งเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําสํ า นั กวิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ 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 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 มีการกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ ตาม
แผนปฏิบัติก ารประจํา ปี และตัว ชี้วัด ตามโครงการบริก ารวิช าการแก่สัง คม (สวท.1.1-1-5) เพื่อ การ
ดําเนินการที่ตอบสนองความต้องการให้กับชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย
1.4 นําแสนอแผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการต่อคณะกรรมการประจําสํานักฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํ า นั กวิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอพิจารณา ข้อที่ 4.2 (สวท.1.1-1-6)
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ
จัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชน หรือสังคม
2.1 ในแผนปฏิบัติการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปี 2561 ได้มีโครงการตามแผนจํานวน
4 โครงการ โดยแต่ละโครงการได้กําหนดการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
โครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม กล่าวคือ
2.1.1 คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมของสํานักวิทยบริการฯ ได้มีการประชุม
วางแผนในการดําเนินการ จัดห้องสมุดจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆที่ขอความอนุเคราะห์ ซึ่งในปีงบประมาณ
2561 ได้พิจารณาโรงเรียนเป้าหมาย 4 แห่ง คือ 1) ห้องสมุดโรงเรียนวัดเขาหนีบ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
2) ห้องสมุดโรงเรียนวัดข่อยใต้ ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี 3) ห้องสมุดโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
อ.เมือง จ.ลพบุรี และ 4) ห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต. ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยเริ่ม
จากการลงพื้น ที่สํา รวจสภาพห้อ งสมุด เป้า หมาย เพื่ อ สอบถามความต้อ งการจากผู้บริหารโรงเรียนและ
บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลห้องสมุดโดยตรง ได้แก่
1) วันที่ 7 มีนาคม 2561 สํารวจห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต.ดงดิน
แดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
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2) วันที่ 8 มีนาคม 2561 ห้องสมุดโรงเรียนวัดเขาหนีบ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
3) วันที่ 4 เมษายน 2561 ห้องสมุดโรงเรียนวัดข่อยใต้ ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี
และห้องสมุดโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ต.ป่าหวาย อ.เมือง จ.ลพบุรี
ซึ่งจากการสํารวจพบว่า ทุกโรงเรียนต้องการให้สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการ
จัดการห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นระบบ มีการจัดเก็บหนังสือโดยแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้สามารถสืบค้น
และเข้าถึงได้ง่าย (สวท.1.1-2-1)
2.1.2 คณะกรรมการบริการวิชาการของสํานักฯ นําข้อมูลที่ได้มาวางแผนร่วมกัน แบ่ง
หน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อเตรียมดําเนินโครงการ โดยได้กําหนดการดําเนินการโครงการตามลําดับความสําคัญ
และความจําเป็นเร่งด่วนก่อน-หลังของแต่ละโรงเรียน ดังนี้
1) วันที่ 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 ได้มีการ
ตรวจติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของห้องสมุดโรงเรียนจํานวน 4 แห่ง ที่ได้ดําเนินการเสร็จแล้ว และได้
นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระ
ที่ 5 เรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ (สวท.1.1-2-6) สําหรับข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจติดตามห้องสมุด
โรงเรียนจํานวน 4 แห่ง ที่ได้ดําเนินการเสร็จแล้ว มีดังนี้ (สวท.1.1-2-7)
3. สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในข้อ 1 ซึ่งมีโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า จํานวน 4 โครงการ ได้แก่
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 โครงการเผยแพร่ ค วามรู้ แ ละบริ ก ารวิ ช าการ ณ โรงเรี ย นราชประชาเคราะห์ 33
ต.ดงดินแดง อ. หนองม่วง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-3-4)
นอกจากนี้สํานักวิทยบริการฯ ยังมีส่วนร่วมดําเนินโครงการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ในโครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11
(สวท.1.1-3-5)
4. สํานักวิท ยบริการฯ มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณา ได้แก่
4.1 การสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ โดย
ภาพรวม พบว่า บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้
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ลําดับ แผนบริการวิชาการแก่สังคม
1.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2.

ลําดับ

โครงการความร่วมมือทางด้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ชุมชน และท้องถิ่น ใน
ประเทศ/หรือต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1.

โรงเรียนวัดเขาหนีบ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2.

โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
มิตรภาพที่ 50
โรงเรียนวัดข่อยใต้

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
33

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3.
4.

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เป้าหมาย
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ
100 คน
ร้อยละ
80
2 แห่ง
ร้อยละ
80

ผลการดําเนินงาน
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ
100 คน
ร้อยละ 93

เป้าหมาย
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ผลการดําเนินงาน
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ
ร้อยละ
94.8
ร้อยละ 96

4 แห่ง
ร้อยละ
93.2

ร้อยละ
90.8
ร้อยละ
91.2

4.2 นําเสนอการประเม ินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบร ิการวิชาการ แก่
สังคม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ เพื่อทราบ (สวท.1.1-4-1)
5. สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม พบว่า จากผลการจัดห้องสมุดใน 4 โรงเรียนที่ผ่าน รวมถึงผลการดําเนินการโครงการที่
เคยดําเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2556-2559 รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโรงเรียนที่ทางสํานักวิทย
บริการฯ ได้เคยจัดห้องสมุดให้ โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อมาวางแผนการพัฒนาการให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองต่อชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ทางคณะกรรมการวิชาการได้ร่วมกันพิจารณาและนําเสนอกิจกรรมพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ ควรเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรู้ด้านห้องสมุด คือ 1. ควรมีการเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการอ่าน/กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนในโรงเรียน 2.ควรให้ความรู้แก่นักเรียนในการเข้า
ใช้ห้องสมุดที่ถูกต้อง ซึ่งจะนําเข้าไปในแผนบริการวิชาการแก่สังคมในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป
6. สํานักวิทยบริการฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน โดยมีบุคลากรของ
สํานักวิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จํานวน 1 คน ได้แก่ นายประสิทธิ์ 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 ชั้น 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

37

ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนที่สนใจ (สวท.1.1-6-3)
3) การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 (สวท.1.1-6-4)
การบรรลุเป้าหมาย
สํา น ัก วิท ยบร ิก ารฯ ได ้ดํา เน ิน การบร ิก ารวิช าการแก ่ส ัง คมบรรล ุเ ป ้า หมาย ซึ่ง สํา น ัก
วิทยบริการฯ ได้กําหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม” ไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. คือ เป้าหมาย 6 ข้อ และสามารถดําเนินการครบ 6 ข้อ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ประเมินตนเอง

บรรลเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุ

รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ้างอิง
สวท.1.1-1-1 แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คมของสํ า นั กวิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่อ ใช้ เ ป็น แนวทางในการดํ า เนิ น งานตลอดระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ.2558-2562)
สวท.1.1-1-2 แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คมของสํ า นั กวิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อ ใช้ เ ป็น แนวทางในการดํา เนิน งานตลอดระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ.2561-2565)
สวท.1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํ า นั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ครั้งที่
3/2560
สวท.1.1-1-4 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.1.1-1-5 แผนปฏิบัติการประจําปี 2561
สวท.1.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํ า นั กวิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ครั้งที่ 4/2560 เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 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
รายการหลักฐานอ้างอิง
สวท.1.1-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 29 มิถุนายน
2561 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
สวท.1.1-2-7 สรุปข้อมูลการประเมินผลโครงการบริการวิชาการประจําปี 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 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 29 มิถุนายน
2561 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
สวท.1.1-6-1 บันทึกข้อความที่ สวท.134/2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งชื่อบุคคลเพื่อเป็น
คณะกรรมการบริการวิชาการ
สวท.1.1-6-2 ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดําริ 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

