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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 

องคป์ระกอบที่ 1 การบริการวิชาการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญการ
ให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคม โดยว่างรูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ให้ค าปรึกษาให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชา การท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคมการ
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษา และเปน็การสร้างรายไดข้องสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการ
วิชาการประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้ เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่หน่วยงานจัดท าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 6. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
 



35 

 

เกณฑ ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ม ีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการด าเนินงานการบริการวิชาการ
แก่สังคม 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ 
 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
และเสนอกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     1.1 ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) (สวท.1.1-1-1) 
     1.2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2562 มีการก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี และตัวชี้วัดตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (สวท.1.1-1-2) เพ่ือด าเนินการ
ตอบสนองความต้องการให้กับชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย โดยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจ าปี
การศึกษา 2560 มาใช้ในการพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการ (สวท.1.1-1-3) 
     1.3 มีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน ามาพิจารณาการก าหนดทิศทางและการจัดท า
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการด าเนินงานห้องสมุดให้แก่โรงเรียนที่ได้แจ้งความ
ประสงค์มายังส านักวิทยบริการฯ เพ่ือให้ไปจัดห้องสมุดให้ ซึ่งได้ความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 
19 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.1 เสนอชื่อโรงเรียนเพ่ือด าเนินการออกให้บริการจัด
ห้องสมุด ปีงบประมาณ 2562 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอชื่อโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก               
อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื่องจากการจัดระบบห้องสมุดยังไม่ได้มาตรฐาน (สวท.1.1-1-4) และรายงานสรุปการส ารวจ
ความต้องการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (สวท.1.1-1-5) 
     1.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(สวท.1.1-1-6) และ (สวท.1.1-1-7) เพ่ือท าหน้าที่วางแผนด าเนินการ และประเมินผลการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
     1.5 น าแผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ         
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อที่ 4.1 แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 (สวท.1.1-1-8) 
 2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
     2.1 ในแผนปฏิบัติการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี 2562 ได้มีโครงการตามแผนจ านวน 4 
โครงการ โดยแต่ละโครงการได้ก าหนดการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
โครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม กล่าวคือ มีการจัดห้องสมุดและ

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-2.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-4.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-7.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-8.pdf
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ปรับปรุงพ้ืนที่ในการให้บริการภายในห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  
     โดยคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักวิทยบริการฯ ได้มีการประชุมวางแผนในการ
ด าเนินการจัดห้องสมุดจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์  ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้
พิจารณาโรงเรียนเป้าหมาย 2 แห่ง คือ 1) ห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-1) 
2) ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-2) และโรงเรียนเพ่ิมเติม คือ            
3) ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด 1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-3) โดยเริ่มจากการลง
พ้ืนที่ส ารวจสภาพห้องสมุดเป้าหมาย เพ่ือสอบถามความต้องการจากผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่รับผิดชอบ
ดูแลห้องสมุดโดยตรง ซึ่งจากการส ารวจพบว่า ทุกโรงเรียนต้องการให้ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการจัดการ
ห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นระบบ มีการจัดเก็บหนังสือโดยแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถึง
ได้ง่าย  
     นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ             
“การท าสมุดท ามือจากผ้าทอท้องถิ่น” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพ่ือเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการท าสมุดท ามือให้กับผู้ร่วมโครงการ (สวท.1.1-2-4) 
     2.2 หลังจากได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการบริการวิชาการของส านักฯ ได้มีการตรวจ
ติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของห้องสมุดโรงเรียนจ านวน 3 แห่ง ที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว และได้น าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 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) 
เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
     ในปีงบประมาณ 2562 ส านักวิทยบริการฯ มีโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรตาม
แผนปฏิบัติการ จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
     3.1 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรง เรียน และกิจกรรม 3R                
ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 12 -14 ธันวาคม 
2561  (สวท.1.1-3-1) 
     3.2 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม 3R                 
ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ต าบลลางขันหมาก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 
(สวท.1.1-3-2) 
     3.3 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การท าสมุดท ามือจาก
ผ้าทอท้องถิ่น” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (สวท.1.1-3-3) 
     3.4 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” 
และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน” กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “3R ลดปริมาณขยะ 
ลดโลกร้อน” ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1 อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 
พฤษภาคม 2562 (สวท.1.1-3-4) 
 4. ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และน าเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯเพ่ือพิจารณา ได้แก่ 
     4.1 การสรุปผลการประเม ินความส าเร็จตามต ัวบ ่งชี้ของแผนและโครงการบร ิการว ิชาการโดย
ภาพรวม  พบว ่าบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว ้ ดังนี้ 
 

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/01/r61121214.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r620107.pdf
http://library.tru.ac.th/images/news/r620527.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r62021114.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-7.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/01/r61121214.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r620107.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r62021114.pdf
http://library.tru.ac.th/images/news/r620527.pdf
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ผลการประเม ินความส าเรจ็ตามต ัวบ ่งชีข้องแผนปฏิบัติการ 

ล าดับ 
แผนบริการวิชาการแก่

สังคม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
1. กิจกรรมบรรยายทาง

วิชาการ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  100 คน  190 คน 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  

ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
91.6 

 

2. โครงการความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการเพ่ือ
พัฒนาหน่วยงาน ชุมชน 
และท้องถิ่น ในประเทศ/
หรือต่างประเทศ 

จ านวนโรงเรียน/ชุมชน  2 แห่ง  3 แห่ง 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  130 คน  150 คน 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  

ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ  
87.4 

 

 
ผลการด าเนินงานโครงการบร ิการว ิชาการโดยภาพรวม 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าสุมด

ท ามือจากผ้าทอท้องถิ่น” ณ พระ
นารายณ์ราชนิเวศ อ.เมือง จ.ลพบุรี 

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 91.6 
(4.58) 

190 คน 

2. ห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้า
ต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 

- โรงเรียน/ชุมชน จ านวน 2 
แห่ง 
- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 89.2 
(4.46) 

1 แห่ง 

3. ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บาง
ขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี 

ร้อยละ 86.1 
(4.31) 

1 แห่ง 

4. ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด1  
อ.เมือง จ.ลพบุรี 

ร้อยละ 87 
(4.35) 

1 แห่ง 

                  รวม 
ร้อยละ 87.4 

(4.37) 
3 แห่ง 

  
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม  

     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการน าผลการประเมินการให้บริการวิชาการแก่สังคม
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 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) เพ่ือร่วมกันพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ระบบและกลไกการ
ให้บริการเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการหรือชุมชนเป้าหมาย ไว้ในแผนบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2563 
ต่อไป (สวท.1.1-5-4) 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-7.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-5-4.pdf
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     นอกจากนี้ยังได้น าผลงานบริการวิชาการที่ผ่านมาแล้วในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดท าสื่อวีดิทัศน์
โครงการบริการวิชาการ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของส านักวิทยบริการฯ ที่ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วไว้ที่ เว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://library.tru.ac.th      
(สวท.1.1-5-5) 
 6. ส านักวิทยบริการฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน ดังนี้ 
     6.1 มีส่วนร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการแก่สังคม ในการประชุมเครือข่าย
และสัมมนาวิชาการเพ่ือความร่วมมือด้ านบริการวิชาการ ภายใต้ โครงการเครือข่ายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่  3 ประจ าปี 2561 วันที่  12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 90 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สวท.1.1-6-1) 

    6.2 บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ได้แก่ นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ และนางราตรี คงขุนทด ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรให้ความรู้การท าสมุดท ามือ (สมุดฉีก) ให้กับนักเรียน ในโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะทางอาชีพ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ทั้งหมด 4 ครั้ง คือ วันที่ 10 มกราคม 
2562 ณ โรงเรียนบ้านโกรกฟ้า วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านล าโป่งเพชร วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ 
โรงเรียนบ้านเขาขวาง และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น (สวท.1.1-6-2) 
     6.3 มีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบด ีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้ าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 โดยส านักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “10 พระอัจฉริยภาพ ในรัชกาลที่ 10” ณ ห้องโถง ชั้น 1 
ส านักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ 
ให้กับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์บุคลากรภายใน และผู้สนใจทั่วไป (สวท.1.1-6-3) 
 
การบรรล ุเป้าหมาย 

 สำน ักว ิทยบร ิการฯ ได ้ดำเน ินการบร ิการว ิชาการแก ่ส ังคมบรรล ุเป ้าหมาย ซ ึ่งสำน ักว ิทยบร ิการฯ 
ได ้กำหนดเป้าหมายของ “ต ัวบ ่งชี้ที่ 1.1 การบริการว ิชาการแก่สังคม” ไว ้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ เป้าหมาย 
6 ข้อ และสามารถด าเนินการครบ 6 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเน ินงาน คะแนนที่ประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.tru.ac.th/acaservice.html
http://library.tru.ac.th/pacti/775-p611112.html
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-6-2.pdf
http://library.tru.ac.th/pacti/833-p620503.html


39 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

หมายเลข รายการหล ักฐานอ้างอิง 

สวท.1.1-1-1  แผนย ุทธศาสตร ์สำน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (พ.ศ.2561-2565) 

สวท.1.1-1-2  แผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.1.1-1-3  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 หน้า 34 

สวท.1.1-1-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 
9/2561 วันที่ 19 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.1 เสนอชื่อโรงเรียน
เพ่ือด าเนินการออกให้บริการจัดห้องสมุด ปีงบประมาณ 2562 

สวท.1.1-1-5 รายงานสรุปการส ารวจความต้องการของห้องสมุดโรงเรียนเป้าหมาย 
สวท.1.1-1-6 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 050/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริการวิชาการแก่สังคมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.1.1-1-7 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 004/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริการวิชาการแก่สังคมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพ่ิมเติม) 

สวท.1.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส  าน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระท ี่ 4  เรื่องที่เสนอพิจารณา ข้อที่ 4.1 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562   

สวท.1.1-2-1 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนในโรงเรียน และกิจกรรม 3R 
ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ระหว่าง
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561   

สวท.1.1-2-2 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม 
3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ต าบลลางขันหมาก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 

สวท.1.1-2-3 โครงการเผยแพร่ความรู ้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
ชุมชน” และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน” กิจกรรมฐาน
การเรียนรู้ “3R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน” ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสาม
ยอด1 อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 

สวท.1.1-2-4 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การท าสมุดท ามือ
จากผ้าทอท้องถิ่น” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ 
14 กุมภาพันธ์ 2562 

สวท.1.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 16 มกราคม 2562 

สวท.1.1-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2562 
วันที่ 25 เมษายน 2562 
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หมายเลข รายการหล ักฐานอ้างอิง 
สวท.1.1-2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี  ครั้งที่ 6/2562 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 
สวท.1.1-3-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรี ยนใน

โรงเรียน และกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561   

สวท.1.1-3-2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน และกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ต าบลลางขันหมาก 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 

สวท.1.1-3-3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติ “การท าสมุดท ามือจากผ้าทอท้องถิ่น” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

สวท.1.1-3-4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการ
อ่าน” กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “3R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน” ณ ห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด1 อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 27 -29 พฤษภาคม 
2562 

สวท.1.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี  ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 16 มกราคม 2562 

สวท.1.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2562 
วันที่ 25 เมษายน 2562 

สวท.1.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี  ครั้งที่ 6/2562 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 

สวท.1.1-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 กรอบงานและ
กรอบวงเงินโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สวท.1.1-5-5 http://library.tru.ac.th 
สวท.1.1-6-1 นิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการ ในงานการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อ

ความ ร ่วมม ือด ้านบ ร ิก ารว ิช าก าร  ภ าย ใต ้โค รงการ เค ร ือข ่ายบ ร ิก ารว ิช าการ
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 
9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สวท.1.1-6-2 บันทึกข้อความ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เรื ่อง ขอความ
อนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 

สวท.1.1-6-3 ภาพกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เกี่ยวกับ 10 พระอัจฉริยภาพ ในรัชกาลที่ 10 ณ ห้องโถง 
ชั้น 1 ส านักวิทยบริการฯ 
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