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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให้ บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่ างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญการ
ให้ บริการทางวิชาการอาจให้ เปล่าโดยไม่ คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้ บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคม โดยว่างรูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ให้คาปรึกษาให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชา การทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่ างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการ
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็ นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษา และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริ ก ารวิ ช าการเป็ น ภารกิ จ หลั ก อี ก อย่ างหนึ่ งของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หน่ ว ยงานควรค านึ งถึ ง
กระบวนการในการให้ บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่ มเป้าหมายนามาจัดทาแผนบริการ
วิช าการประจ าปี ทั้ งการบริ การวิช าการที่ ท าให้ เกิ ดรายได้ และการบริการวิช าการที่ ห น่ ว ยงานจัดท าเพื่ อ สร้ าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็ นแผนเพื่อนามาใช้
ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทาแผนการใช้ ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดาเนินงานการบริการวิชาการ
แก่สังคม 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
และเสนอกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.1 กาหนดแผนยุ ท ธศาสตร์การให้ บ ริการวิช าการแก่ชุ มชนและสั งคมของส านั กวิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) (สวท.1.1-1-1)
1.2 จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ 2562 มี ก ารก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และตั ว ชี้ วั ด ตามโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั งคม (สวท.1.1-1-2) เพื่ อ ด าเนิ น การ
ตอบสนองความต้องการให้ กับชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย โดยนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดับ หน่ วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี
การศึกษา 2560 มาใช้ในการพิจารณาจัดทาแผนปฏิบัติการ (สวท.1.1-1-3)
1.3 มีการสารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนามาพิจารณาการกาหนดทิศทางและการจัดทา
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดาเนินงานห้องสมุด ให้แก่โรงเรียนที่ได้แจ้งความ
ประสงค์มายังสานักวิทยบริการฯ เพื่อให้ไปจัดห้องสมุดให้ ซึ่งได้ค วามคิดเห็นจากคณะกรรมการประจาสานักวิทย
บริการฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่
19 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.1 เสนอชื่อโรงเรียนเพื่อดาเนินการออกให้บริการจัด
ห้องสมุด ปี งบประมาณ 2562 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอชื่อโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก
อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื่องจากการจัดระบบห้องสมุดยังไม่ได้มาตรฐาน (สวท.1.1-1-4) และรายงานสรุปการสารวจ
ความต้องการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (สวท.1.1-1-5)
1.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สวท.1.1-1-6) และ (สวท.1.1-1-7) เพื่อทาหน้าที่วางแผนดาเนินการ และประเมินผลการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
1.5 น าแผนปฏิบั ติการโครงการบริการวิช าการเสนอต่อคณะกรรมการประจาส านั กวิทยบริการฯ
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ในการประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อที่ 4.1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2562 (สวท.1.1-1-8)
2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มี การจัดทา
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
2.1 ในแผนปฏิ บั ติ ก ารบริ ก ารวิช าการแก่ สั งคม ประจ าปี 2562 ได้ มี โครงการตามแผนจานวน 4
โครงการ โดยแต่ล ะโครงการได้ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ จากการบริการวิช าการที่ ระบุ ไว้ในวัตถุ ประสง ค์ของ
โครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับเพื่อให้ เกิดผลต่อการพัฒ นาชุมชนหรือสังคม กล่าวคือ มีการจัดห้องสมุดและ
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ปรับ ปรุงพื้น ที่ในการให้ บ ริการภายในห้ องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้ องสมุดและส่ งเสริมการอ่านให้ กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
โดยคณะกรรมการบริการวิ ช าการแก่สังคมของส านักวิทยบริการฯ ได้มีการประชุมวางแผนในการ
ดาเนิ น การจั ดห้ องสมุดจากหน่ วยงานและโรงเรียนต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้
พิจารณาโรงเรียนเป้าหมาย 2 แห่ง คือ 1) ห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-1)
2) ห้ องสมุด โรงเรี ย นวัด อั มพวัน ต.บางขัน หมาก อ.เมื อ ง จ.ลพบุ รี (สวท.1.1-2-2) และโรงเรีย นเพิ่ ม เติม คื อ
3) ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด 1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-3) โดยเริ่มจากการลง
พื้นที่สารวจสภาพห้องสมุดเป้าหมาย เพื่อสอบถามความต้องการจากผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่รับผิดชอบ
ดูแลห้ องสมุ ดโดยตรง ซึ่งจากการส ารวจพบว่า ทุกโรงเรียนต้องการให้ ส านักวิทยบริการฯ ดาเนินการจัดการ
ห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นระบบ มีการจัดเก็บหนังสือโดยแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถึง
ได้ง่าย
นอกจากนี้ ยั งมีก ารจั ด โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิช าการ เรื่อ ง การฝึ กอบรมเชิงปฏิ บั ติ
“การทาสมุดทามือจากผ้าทอท้องถิ่น ” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการทาสมุดทามือให้กับผู้ร่วมโครงการ (สวท.1.1-2-4)
2.2 หลังจากได้ดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการบริการวิชาการของสานักฯ ได้มีการตรวจ
ติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของห้องสมุดโรงเรียนจานวน 3 แห่ง ที่ได้ดาเนินการเสร็จแล้ว และได้นาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 มกราคม 2562 (สวท.1.1-2-5) ครั้งที่
4/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 (สวท.1.1-2-6) และครั้งที่ 6/2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (สวท.1.1-2-7)
เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
ในปี ง บประมาณ 2562 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ได้ รั บ การจั ด สรรตาม
แผนปฏิบัติการ จานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
3.1 โครงการเผยแพร่ ความรู้ และบริการวิชาการ การจั ดแหล่ งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม 3R
ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ ตาบลโพธิ์เก้าต้น อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม
2561 (สวท.1.1-3-1)
3.2 โครงการเผยแพร่ ความรู้ และบริการวิชาการ การจั ดแหล่ งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม 3R
ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ตาบลลางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562
(สวท.1.1-3-2)
3.3 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การทาสมุดทามือจาก
ผ้าทอท้องถิ่น” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (สวท.1.1-3-3)
3.4 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิช าการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน”
และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน” กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “3R ลดปริมาณขยะ
ลดโลกร้อน” ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1 อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 27-29
พฤษภาคม 2562 (สวท.1.1-3-4)
4. สานักวิทยบริการฯ มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และนาเสนอคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการฯเพื่อพิจารณา ได้แก่
4.1 การสรุ ป ผลการประเม ิน ความส าเร็ จ ตามต ัว บ ่งชี้ ข องแผนและโครงการบร ิก ารว ิช าการโดย
ภาพรวม พบว่าบรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ดังนี้
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ผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบัติการ
ลาดับ
1.

2.

แผนบริการวิชาการแก่
สังคม
กิจกรรมบรรยายทาง
วิชาการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
จานวนโรงเรียน/ชุมชน

โครงการความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการเพื่อ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาหน่วยงาน ชุมชน
และท้องถิ่น ในประเทศ/ ความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริการ
หรือต่างประเทศ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
เชิง
เชิง
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ
100 คน
190 คน
ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
91.6
2 แห่ง

3 แห่ง

130 คน

150 คน
ร้อยละ
87.4

ผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการโดยภาพรวม
ลาดับ
1.

2.
3.
4.

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ
ร้อยละ 91.6 190 คน
(4.58)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทาสุมด - ความพึงพอใจของ
ทามือจากผ้าทอท้องถิ่น” ณ พระ
ผูร้ ับบริการ ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
นารายณ์ราชนิเวศ อ.เมือง จ.ลพบุรี
กว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 คะแนน
ห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้า - โรงเรียน/ชุมชน จานวน 2 ร้อยละ 89.2
ต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
แห่ง
(4.46)
- ความพึงพอใจของ
ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บาง
ร้อยละ 86.1
ผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
ขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี
(4.31)
ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด1 กว่า 3.51 จากระดับ
ร้อยละ 87
คะแนน 5 คะแนน
อ.เมือง จ.ลพบุรี
(4.35)
ร้อยละ 87.4
รวม
(4.37)

1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
3 แห่ง

5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนาผลการประเมินการให้บริการวิชาการแก่สังคม
เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16
มกราคม 2562 (สวท.1.1-5-1) ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 (สวท.1.1-5-2) และครั้งที่ 6/2562 วันที่
26 มิถุนายน 2562 (สวท.1.1-5-3) เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงและพัฒ นากระบวนการ ระบบและกลไกการ
ให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการหรือชุมชนเป้าหมาย ไว้ในแผนบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2563
ต่อไป (สวท.1.1-5-4)
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นอกจากนี้ ยั งได้ น าผลงานบริก ารวิช าการที่ ผ่ านมาแล้ ว ในรูป แบบออนไลน์ โดยจัด ท าสื่ อ วีดิ ทั ศ น์
โครงการบริ ก ารวิ ช าการ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั งคมของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ที่ ได้
ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ไว้ ที่ เว็ บ ไซต์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ http://library.tru.ac.th
(สวท.1.1-5-5)
6. สานักวิทยบริการฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน ดังนี้
6.1 มีส่วนร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการแก่สังคม ในการประชุมเครือข่าย
และสั ม มนาวิ ช าการเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ ภายใต้ โ ครงการเครื อ ข่ า ยบริ ก ารวิ ช าการ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ครั้ งที่ 3 ประจ าปี 2561 วั นที่ 12 พฤศจิ กายน 2561 ณ ห้ องประชุ มชั้ น 9 อาคาร 90 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สวท.1.1-6-1)
6.2 บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ ได้แก่ นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ และนางราตรี คงขุนทด ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรให้ความรู้การทาสมุดทามือ (สมุดฉีก) ให้กับนักเรียน ในโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะทางอาชีพ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ทั้งหมด 4 ครั้ง คือ วันที่ 10 มกราคม
2562 ณ โรงเรียนบ้านโกรกฟ้า วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านลาโป่งเพชร วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ
โรงเรียนบ้านเขาขวาง และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น (สวท.1.1-6-2)
6.3 มีส ่ว นร่ว มในการจัด โครงการและกิจ กรรมเฉลิม พระเกีย รติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบ ดีศ รีสิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก
พุทธศักราช 2562 โดยสานักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “10 พระอัจฉริยภาพ ในรัชกาลที่ 10” ณ ห้องโถง ชั้น 1
สานักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์
ให้กับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์บุคลากรภายใน และผู้สนใจทั่วไป (สวท.1.1-6-3)
การบรรลุเป้าหมาย
สำน ัก ว ิท ยบร ิก ารฯ ได ้ดำเน ิน การบร ิก ารว ิช าการแก ่ส ัง คมบรรล ุเ ป ้า หมาย ซึ่ง สำน ักวิทยบริการฯ
ได้กำหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม” ไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ เป้าหมาย
6 ข้อ และสามารถดาเนินการครบ 6 ข้อ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุ
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รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
สวท.1.1-1-1

รายการหลักฐานอ้างอิง
แผนยุ ท ธศาสตร์ สำนั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี (พ.ศ.2561-2565)

สวท.1.1-1-2
สวท.1.1-1-3

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หน่ ว ยงานตามโครงสร้ า งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีการศึกษา 2560 หน้า 34
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่
9/2561 วันที่ 19 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.1 เสนอชื่อโรงเรียน
เพื่อดาเนินการออกให้บริการจัดห้องสมุด ปีงบประมาณ 2562
รายงานสรุปการสารวจความต้องการของห้องสมุดโรงเรียนเป้าหมาย
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 050/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 004/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอพิจารณา ข้อที่ 4.1
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนในโรงเรียน และกิจกรรม 3R
ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ ตาบลโพธิ์เก้าต้น อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่าง
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม
3R ลดโลกร้อ น ณ โรงเรีย นวัดอัมพวัน ตาบลลางขัน หมาก อาเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี
ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562
โครงการเผยแพร่ค วามรู ้แ ละบริก ารวิช าการ “การจัด การแหล่งเรีย นรู้ในโรงเรีย นและ
ชุมชน” และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน” กิจกรรมฐาน
การเรียนรู้ “3R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน” ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสาม
ยอด1 อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การทาสมุดทามือ
จากผ้าทอท้องถิ่น ” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ
14 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 16 มกราคม 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 25 เมษายน 2562

สวท.1.1-1-4

สวท.1.1-1-5
สวท.1.1-1-6
สวท.1.1-1-7
สวท.1.1-1-8
สวท.1.1-2-1
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
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หมายเลข
สวท.1.1-2-7
สวท.1.1-3-1
สวท.1.1-3-2
สวท.1.1-3-3
สวท.1.1-3-4

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

สวท.1.1-6-2
สวท.1.1-6-3

รายการหลักฐานอ้างอิง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรี ยนใน
โรงเรียน และกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ ตาบลโพธิ์เก้าต้น อาเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรีย น และกิจ กรรม 3R ลดโลกร้อ น ณ โรงเรีย นวัด อัม พวัน ตาบลลางขัน หมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติ “การทาสมุดทามือจากผ้าทอท้องถิ่น ” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการ
อ่าน” กิจ กรรมฐานการเรียนรู้ “3R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน” ณ ห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด1 อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 16 มกราคม 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 25 เมษายน 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่
2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 กรอบงานและ
กรอบวงเงินโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
http://library.tru.ac.th
นิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการ ในงานการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อ
ความ ร่ว ม มือ ด้า น บ ริก ารวิช าก าร ภ ายใต้โ ค รงการเค รือ ข่า ยบ ริก ารวิช าการ
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจาปี 2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น
9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
บัน ทึก ข้อ ความ คณะวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ เทพสตรี เรื ่อ ง ขอความ
อนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร ลงวันที่ 2 มกราคม 2562
ภาพกิจ กรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เกี่ยวกับ 10 พระอัจฉริ ยภาพ ในรัชกาลที่ 10 ณ ห้องโถง
ชั้น 1 สานักวิทยบริการฯ

