
 

 

องค์ประกอบที่ 2 กำรบริกำรวิชำกำร 
  มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ 
เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 
 
ตัวบ่งชี ้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ 
                 ชุมชน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน  
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
 การพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นการบริการวิชาการ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. ส านัก/คณะ มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 
         2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย 
         3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
        4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
        5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง 
         6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่มีส านัก/คณะ และมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน 

หมำยเหตุ : 
1.  ต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
2.  ยั่งยืน หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
3.  เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได้ 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ส านัก มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของมหาวิทยาลัย 
ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 
  ผู้บริหารของส านักวิทยบริการฯ มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ประจ าเดือน เพ่ือก าหนดนโยบายในการบริการวิชาการ ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย ตามศาสตร์พระราชาหรือตามแนวพระราชด าริ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบใน 3 
จังหวัด คือ ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี เพ่ือสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น ส านักวิทยบริการฯ ยึดตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 คือ 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
– มีคุณธรรม 3) มีงานท า – มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรด ำเนินงำน
ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน ให้กับโรงเรียน/หน่วยงำน ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด โรงเรียนต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนวังศรีทอง จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเขำสำรภี จังหวัด
สระแก้ว และห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11 อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี  สำมำรถ
ตอบสนองตำมพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ได้อย่ำงแท้จริงและยั่งยืน  (สวท.2.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , สวท.2.1-1-2 รวมผลงานบริการวิชาการ 2557-
2563, สวท.2.1-1-3 นิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการ) 
         2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย คือ 
  ในการด าเนินงานบริการวิชาการกับโรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชน อาจารย์วิบูลย์  ศรีโสภณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) ลพบุรี เขต 1 อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีส่วนร่วมในการส ารวจโรงเรียน ก าหนดโรงเรียน
เพ่ือด าเนินกิจกรรม รวมทั้งทางโรงเรียนได้จัดท าหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินงาน
จัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หลังจากนั้นส านักวิทยบริการฯ ก าหนดวันลงพ้ืนที่ส ารวจสภาพจริง
ของพื้นที่ ร่วมประชุมกับผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรม เพื่อสอบถามถึงความต้องการ และน า
ข้อมูลมาวางแผนด าเนินการ เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยจะมีการติดตามประเมินผลการท างาน และน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ในการด าเนินงานได้ยึดหลักของวงจรคุณภาพ "PDCA" เป็นวงจร
พัฒนาคุณภาพงานทั้งระบบ (Total Quality Management : TQM) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (สวท.2.1-2-1 
แฟ้มรวบรวมผลงานตามวงจร PDCA) 
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        2.1  การวางแผน (Plan = P) 
                เป็นขั้นตอนที่ส านักวิทยบริการฯ ได้รับรายชื่อโรงเรียนจากอาจารย์วิบูลย์ ศรีโสภณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หรือการขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนต่าง ๆ โดยการท าจดหมายขอความ
อนุเคราะห์ ซึ่งแสดงถึงความต้องการที่แท้จริงด้านห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เมื่อมีชื่อโรงเรียนหรือ
หน่วยงานที่ต้องการห้องสมุด ส านักวิทยบริการฯ จะวางแผนลงพ้ืนที่ส ารวจสภาพจริงของโรงเรียนและสถานที่ ที่
ต้องการด าเนินงานห้องสมุด ร่วมประชุมกับผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนเพ่ือสอบถามถึงความต้องการ เพ่ือ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้และวางแผนด าเนินการ น าข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการฯ รายงานผลการส ารวจพ้ืนที่/โรงเรียนต่อที่ประชุมเพ่ือขอค าแนะน า หลังจากนั้นประชุมร่วมระหว่าง
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริการวิชาการของส านักวิทยบริการฯ เพื่อวางแผน ก าหนดรูปแบบการด าเนินกิจกรรม 
ก าหนดวัน เวลา สิ่งที่จ าเป็นในการด าเนินงาน กิจกรรมที่ต้องด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบด าเนินการ และ
งบประมาณ พร้อมเขียนโครงการรองกับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือขออนุมัติใช้งบประมาณและ
ด าเนินการตามแผน ช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดข้ึน และช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนได้  
        2.2  การปฏิบัติ (Do = D) 
                  เป็นการลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่เราวางไว้ ประกอบด้วย การมีกรอบโครงสร้างงานรองรับ 
วิธีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบงาน และผลการด าเนินงาน จนกระทั่งการด าเนินงานเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย คือ 
โรงเรียน/หน่วยงาน มีห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน มีการจัดด าเนินกิจกรรมตามบริบทของโรงเรียน 
  2.3  การตรวจสอบ (Check  = C) 
                  เป็นขั้นตอนการประเมินการท างาน คือ ประเมินโครงการ สรุปโครงการ และเขียนรายงาน
ผลการด าเนินกิจกรรม ว่าเป็นตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีเรื่องใดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนหรือปฏิบัติแล้วไม่
ได้ผล การตรวจสอบจะท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้ เป็นการประเมินขั้นตอนการ
ด าเนินงานและผลของการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ ว่าสุดท้ายได้ห้องสมุดที่สมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้ รองรับการ
ให้บริการตามบริบทของโรงเรียน มีเรื่องใดที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติมหรือไม่ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ได้แก่ คณะครู และนักเรียนของโรงเรียน  
   2.4  การปรับปรุงแก้ไข (Action = A) 
                  เป็นการปรับปรุงแก้ไขหลังการตรวจสอบ (Check) ว่าการด าเนินกิจกรรมมีปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องอย่างไร จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร โดยตรวจสอบผลงานและขั้นตอนการท างาน หาแนวทางแก้ไข 
และประเมินวิเคราะห์ว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนใดควรแก้ไข หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น เป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งน าไปปรับปรุงการด าเนินการครั้งต่อไปด้วย เป็นขั้นตอนการน าเสนอรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และขอรับค าแนะน าใน
การด าเนินแก้ปัญหาหรือด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไป/หรือติดตามผลหลังการด าเนินกิจกรรม  
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         3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  ภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การให้บริการ
วิชาการ กับโรงเรียนและหน่วยงานในห้องถิ่น โดยมีโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ของ
ห้องสมุดในท้องถิ่น และโครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน/ชุมชน เพ่ือให้ความรู้ด้านการบริหารและการ
ให้บริการของห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด รวมทั้งช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการศึกษา วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานห้องสมุด เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักเรียน ครู และผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดของชุมชน เขตพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือประสานความร่วมมือ ให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หลังจำกโครงกำรให้บริกำร 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ห้องสมุดโรงเรียน/ชุมชนที่ได้รับบริกำร มีสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งส านักสามารถติดตามผลการด าเนินการได้ (สวท.2.1-3-1 สรุปผลการติดตามการจัดโครงการการ
ให้บริการจัดห้องสมุด ปีการศึกษา 2556 – มิถุนายน 2563) ส่วนกำรด ำเนินงำนร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยำวชน เขต 11 อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี ในการด าเนินงาน มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) 
จ านวน 2 ฉบับ คือ 1) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน 
เขต 11 อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี และมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี   เม่ือวันที่ 19 พฤษภำคม 2557 
(สวท.2.1-3-2 MOU) 2) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร ระหว่ำง สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยำวชนจังหวัดลพบุรี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11 กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  เม่ือ
วันที่ 21 มิถุนำยน 2561 (สวท.2.1-3-3 MOU) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี คณะผู้รับผิดชอบโครงการ มีบุคลากรท าหน้าที่บรรณารักษ์ และ
บุคลากรจากส านักวิทยบริการฯ ร่วมประชุม วางแผน และด าเนินกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุนทร ศรี
รักษำ ต ำแหน่ง ผู้พิพำกษำสมทบ เป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินงำนจำกศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11 
จังหวัดลพบุรี อย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556-2563  (ปัจจุบัน) (สวท.2.1-3-4 หนังสือเชิญ, สวท.2.1-3-5 หนังสือ
ตอบขอบคุณ, สวท.2.1-3-6 จดหมายข่าวของกรมพินิจฯ, สวท.2.1-3-7 สรุปผลด าเนินการโครงการพัฒนา
ห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี, สวท.2.1-3-8 ภาพกิจกรรม ณ ห้องสมุดศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี)  
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สรุปผลกำรติดตำมกำรจัดโครงกำรกำรให้บริกำรจัดห้องสมุด 

ปีกำรศึกษำ 2556-2563 
ล ำดับที ่ วัน เดือน ป ี

(ที่ออกบริกำร) 
เร่ือง สถำนที่ออก

ให้บริกำร 
จัดห้องสมุด 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2560) 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2563) 

ผู้ประสำนงำน 
ของโรงเรียน 

1 วันท่ี 11-12 
กรกฎาคม 2556 

----------------------- 
วันท่ี 21 ธันวาคม 
2558 (ส ารวจ) 

----------------------- 
วันท่ี 10-13 

มกราคม 2559  
(จัดห้องสมุด) 

โครงการ ตชด. 
และโรงเรียนพเิศษ 
ตามพระราชด าร ิ

โรงเรียน
ต ารวจ
ตระเวน
ชายแดน 
วังศรีทอง 
จังหวัด
สระแกว้ 

มีนักเรียนเข้าไปใช้ห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือ 
 
ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของ
ห้องสมุด 
-อาคารห้องสมุดห่างจากอาคารเรียนและห้อง
ท างานของครู 
-ครูผู้ดูแลได้ย้ายคอมพิวเตอร์จากห้องสมุดไป
ยังห้องท างาน 

 
การติดตามสอบถาม วันท่ี 2 ตุลาคม 2560 

ครูภาณุมาศ นวลศรี (089-804-4943) 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
-ห้องสมุดมีการเปิดใช้ตามปกต ิ
-มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการท ารายการ
ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศใหม่และบริการ
ยืม-คืน 
-มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านลงในตารางเรียน
ของนักเรียน 
ปัญหำและอุปสรรค :  
-ทรัพยากรสารสนเทศล้าสมัย 
-หนังสือเกา่มีการคดัออก เนื่องจากช ารุด เสียหาย 

การติดตามสอบถาม วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 

ครูกฤษณา 
(ห้องสมุด) 

(065)525-7837 

2 วันท่ี 14 มกราคม 
2557 (ส ารวจ) 

------------------------- 
วันท่ี 20-22 

มกราคม 2557 
(จัดห้องสมุด) 

โครงการการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชนและท้องถิ่น 

ห้องสมุด
โรงเรียนวดั

บ้านป่า 
อ าเภอไชโย 

จังหวัด
อ่างทอง 

-เปิดให้นักเรียนเข้าใช้ทุกวัน มีนักเรียนเข้ามา
ใช้อย่างต่อเนื่อง 
-มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในห้อง 
- มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
- มีนักเรียนช่วยงานห้องสมุด 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 1) กระเช้ารัก
การอ่าน  
2) ต้นไม้ความรู้ 3) ยอดนักอ่าน 4) หนังสือ
เล่มเล็ก 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
-มีการเปิดใช้บริการตามปกติ 
-มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติOBEC ลงทะเบียน
หนังสือ 800-1,000 เล่ม แต่ยังการจดบันทึกลงใน
สมุดทะเบียนการยืม-คืน หนังสือ 
สภำพปัญหำและอุปสรรค :  
-ต้องการใช้ระบบ Barcode แต่เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ใช้งานเป็นระบบเครื่อง Version เก่าท าให้เกิด
อุปสรรคในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

การติดตามสอบถาม วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 

ครูสุวรรณา มาบาง 
(085)392-0869 

 
ฝ่ายธุรการ  

(035)641-598 
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ล ำดับที ่ วัน เดือน ปี 

(ที่ออกบริกำร) 
เร่ือง สถำนที่ออก

ให้บริกำร 
จัดห้องสมุด 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำและ
อุปสรรค 

(ส ำรวจ ปี 2560) 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2563) 

ผู้ประสำนงำน 
ของโรงเรียน 

2 
(ต่อ) 

   ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของ
ห้องสมุด 
1. บุ คลากรไม่ เพี ยงพอต่ อการท างาน
ห้องสมุด 
2. ลงทะเบียนหนังสือไม่ทัน 
การติดตามสอบถาม วันท่ี 5 ตุลาคม 2560 

ครูสุวรรณา มาบาง (085)392-0869 

  

3 วันท่ี 27-29 มกราคม 
2557 

(จัดห้องสมุด) 

โครงการการ
จัดการ 

แหล่งเรียนรู ้
ในชุมชน 

และท้องถิ่น 

ห้องสมุด
โรงเรียน 

บ้านดอนทอง  
อ าเภอท่าวุ้ง 
จังหวัดลพบุร ี

โรงเรียนถูกยุบเลิกด าเนินการ 
 
 
 

การติดตามสอบถาม วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 

- นางอรัญญา 
(อดีต ผอ.โรงเรียน) 
หมายเลขโทรศัพท์ 
081-363-1389 

(ครูย้ายไปโรงเรียน 
บ้านหลุมข้าว) 

4 วันท่ี 27-28  
กุมภาพันธ์ 2557 และ 
วันท่ี 13 มีนาคม 2560 

(ส ารวจ) 
-------------------- 

วันท่ี 26-28 เมษายน 
2560 และวันท่ี 9-11 

พฤษภาคม 2560 
(จัดห้องสมุด)  

โครงการการ
จัดการ

ห้องสมุด
สนับสนุน
การจัดการ
การศึกษา
โรงเรียน 
ตชด. 

ห้องสมุด
โรงเรียน

ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

บ้านเขาสารภ ี
จังหวัด
สระแก้ว 

-มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คือ 
กิจกรรมโยนไข่ ตอบค าถาม 
-มีการปรับเปลี่ยนมุมบางส่วน 
-มี นั ก เรี ยน ช่วยดู แลท าค วามสะอาด
ห้องสมุดเป็นประจ า 
 
การติดตามสอบถาม วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 

ด.ต.ส ารวย อินอุ่นโชต ิ(089-249-8209) 
 

ผลกำรด ำเนินงำน :  
-มีการเปิดให้บริการตามปกติ 
-ไม่มีการใช้ระบบห้องสมุด ใช้แต่การท ารายการ
ลงทะเบียนทรัพยากรสรสนเทศใหม่และบริการยืม-คืน 
ลงในสมุดตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเทพฯ 
-มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เข้าใช้ห้องสมุดทุกเดือน 
เช่น กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด และมีการแจกของ
รางวัล เป็นต้น 
สภำพปัญหำและอุปสรรค :  ไม่มี 

การติดตามสอบถาม วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 

ด.ต.ส ารวย  
อินอุ่นโชติ 

หมายเลขโทรศัพท์ 
089-249-8209 
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ล ำดับที ่ วัน เดือน ป ี

(ที่ออก
บริกำร) 

เร่ือง สถำนที่ออก
ให้บริกำร 

จัดห้องสมุด 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2560) 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2563) 

ชื่อ – นำมสกลุ 
หมำยเลขโทรศัพท ์
ผู้ประสำนงำนของ

โรงเรียน 
5 วันท่ี 22-24   

ธันวาคม 
2557 

(จัดห้องสมุด) 

กิกรรมบริการ
วิชาการโครงการ
เผยแพรค่วามรู้
ด้านวิชาการ     

“การจัดห้องสมุด
ในชุมชน” 

ห้องสมุดโรงเรียน
บ้านสามเรือน 
(วันครู 2500) 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุร ี

-มีการใช้บริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง ตลอด
ภาคเรียนห้องสมุดยังมีสภาพคงเดิม ตั้งแต่ส านัก
วิทยบริการฯไปจัดให้ และมีจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านให้นักเรียน 

 
การติดตามสอบถาม วันท่ี 9 กันยายน 2560 

ผอ.วีระวัฒน์ วัฒนา 
(ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านสามเรอืน) 

หมายเลขโทรศัพท์ 
081-853-4438 

ผลกำรด ำเนินงำน : 
-มีการเปิดให้บริการตามปกติ 
-ไม่มีการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
-มีการจัดกิจกรรมรักการอ่านและกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 
สภำพปัญหำและอุปสรรค :   
-นักเรียนไม่ใช้ระบบสืบค้นของห้องสมุดแต่สืบค้น
โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทน 
 

การติดตามสอบถาม วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 

ครูวิมล  
(086)753-5704 

6 วันท่ี 2-6 
มีนาคม 2558 
(จัดห้องสมุด) 

กิกรรมบริการ
วิชาการโครงการ
เผยแพรค่วามรู้
ด้านวิชาการ     

“การจัดห้องสมุด
ในชุมชน” 

ห้องสมุดโรงเรียน
บ้านบางลี่(สุขรัฐ
ราษฎร์บ ารุง) 
อ าเภอท่าวุ้ง 
จังหวัดลพบุร ี

-มีการเข้าใช้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีกิจกรรม ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากเขตการศึกษา ได้ ช้ัน
หนังสือ และคอมพิวเตอร์ เพิ่มจากสโมสรโรตารี่ 
ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของ
ห้องสมุด 
-ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.(OBAC)ที่ลงไว้
ไม่ได้ใช้งานต่อเนื่อง เนื่องจากครูต้องสอนหนังสือ
ด้วย ไม่มีเวลาดูแล 
 

การติดตามสอบถาม วันท่ี 3 กันยายน 2560 
ครูชูศร ี(097-021-5927) 

 

ผลกำรด ำเนินงำน : 
-มีการเปิดให้เข้าใช้บริการตามปกติ 
-มีการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการ
ลงทะเบียนหนังสือ 
-มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
-มีบุคลากรมาปฏิบัติหน้าท่ีแทนครูเกษียณ 
สภำพปัญหำและอุปสรรค :  ไม่มี 
 
 

การติดตามสอบถาม วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 

อ.บรรจง  
(089)807-1229 
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ล ำดับที ่ วัน เดือน ป ี

(ที่ออกบริกำร) 
เร่ือง สถำนที่ออก

ให้บริกำร 
จัดห้องสมุด 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2560) 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2563) 

ชื่อ – นำมสกลุ 
หมำยเลข
โทรศัพท์ 

ผู้ประสำนงำน
ของโรงเรียน 

7 วันท่ี 23-25  
มีนาคม 2559 
(จัดห้องสมุด) 

จัดห้องสมดุ
โรงเรียน        

วัดสร่างโศก 

ห้องสมุดโรงเรียน 
วัดสร่างโศก 

ต าบลสร่างโศก 
อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุร ี

ห้องสมุดโรงเรียนไม่ได้เปิดให้นักเรียนเข้ามาใช้
อย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากไม่มีครูรับผิดชอบโดยตรง แต่ยังมี
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดคือน าตะกร้าใส่หนังสือ
และให้บริการตามช้ันเรียน และในภาคเรียน
หน้า 2/2560 โรงเรียนจะจัดท าตารางการเข้า
ใช้ห้องสมุด และต่อไปอาจจะย้ายห้องสมุดจาก
ที่เดิม ไปอยู่บนอาคารเรียน 
ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของ
ห้องสมุด 
1. ครูที่รับผิดชอบได้ขอย้ายกลับภูมิล าเนา ท า
ให้ขาดผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
2. ปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ท าให้การบริหารงาน
ไม่ต่อเนื่อง 
3. แสงสว่างไม่พอเพียงพอ และอากาศถ่ายเท
ไม่สะดวก 

การติดตามสอบถาม วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 
ครูมณัฑณา พิทักษ์สฤษดิ์ (089-522-4201) 

 

ผลกำรด ำเนินงำน : 
-ช่วงเดือน มกราคม 2563 ได้มีการย้ายห้องสมุดจาก
อาคารเดิม(อาคารสีเขียว)มาอยู่อาคารไม้ซึ่งเป็นอาคารที่
ใหญ่และสะดวกมีนักเรียนเข้าใช้บริการมากขึ้น แต่ได้ท า
การย้ายเฉพาะหนังสือบางส่วนไม่ได้ย้ายทั้งหมดที่ยังไม่ได้
ย้ายอยู่อาคารเดิม คือ คู่มือครู สารานุกรม หนังสือสมเด็จ
พระเทพฯ  
-ห้องสมุดโรงเรียนได้ เปิดให้นักเรียนเข้ามาใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 
-มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกวันพุธ โดยให้
นักเรียนเข้าค้นคว้าในห้องสมุด 
-มีนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6 มาช่วยงาน
ห้องสมุด 
สภำพปัญหำและอุปสรรค :   
.คอมพิวเตอร์ส าหรับช่วยค้นคว้ามีจ านวนน้อยและ
ล้าสมัย 
-ไม่มีบุคลากรอยู่ประจ าการห้องสมุด 
 

การติดตามสอบถาม วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 

ครูพงศ์ศิริ ศรี
ประเทือง 

(092)815-8945 
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ล ำดับที ่ วัน เดือน ป ี

(ที่ออกบริกำร) 
เร่ือง สถำนที่ออก

ให้บริกำร 
จัดห้องสมุด 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำและ
อุปสรรค 

(ส ำรวจ ปี 2560) 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2563) 

ชื่อ – นำมสกลุ 
หมำยเลข
โทรศัพท์ 

ผู้ประสำนงำน
ของโรงเรียน 

8 วันท่ี 20-24 
กุมภาพันธ์ 

2560 

จัดห้องสมดุ 
โรงเรียน 

วัดอัมพวัน 

ห้องสมุดโรงเรียน 
วัดอัมพวัน 

ต าบลพรหมบุร ี
อ าเภอพรหมบรุ ี
จังหวัดสิงห์บุร ี

-ปัจจุบันห้องสมุดมีการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีการยืมหนังสือกลับบ้าน 
รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยีนที่มีจัด
ทั้งภายในห้องสมุด 
ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน
ของห้องสมุด 
-ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.(OBAC) ไม่
สามารถท าการยืมได้ ต้องการให้บุคลากร
ของส านักวิทยบริการฯเข้าไปตรวจสอบ
และแก้ไข 

 
การติดตามสอบถาม วันท่ี 3 ตุลาคม 2560 

ครูหนึ่งฤทัย วินทะไชย์ (086)121-8724 

ผลกำรด ำเนินงำน : 
-ห้องสมุดมีการเปิดให้บริการปกติ 
-มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการลงทะเบียน
หนังสือ 
-มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
โดยหิ้วตะกร้าใส่หนังสือไปตามห้องเรียนระดับชั้นต่างๆ 
สภำพปัญหำและอุปสรรค :   
-นักเรียนไม่มีเวลาในการเข้าใช้บริการในห้องสมุดท าให้
ไม่ได้มีโอกาสเข้าใช้ห้องสมุดอย่างเต็มที่ แต่จะมีนักเรียน
เข้าใช้ในช่ัวโมงภาษาไทย 
 
การติดตามสอบถาม วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 

ฝ่ายธุรการ 
(036)599-096 
ครูหนึ่งฤทัย วิน

ทะไชย์(086)121-
8724 
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ล ำดับที ่ วัน เดือน ป ี

(ที่ออกบริกำร) 
เร่ือง สถำนที่ออก

ให้บริกำร 
จัดห้องสมุด 

ผลด ำเนินกำร / สภำพ
ปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2560) 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2563) 

ชื่อ – นำมสกลุ 
หมำยเลขโทรศัพท ์
ผู้ประสำนงำนของ

โรงเรียน 
9 วันท่ี 8 มีนาคม 

2561 (ส ารวจ) 
------------------ 
วันท่ี 19-21 

มีนาคม 2561 
 (จัดห้องสมุด) 

โครงการเผยแพร่
ความรู้และบริการ

วิชาการ 

ห้องสมุดโรงเรียน 
วัดเขาหนีบ  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุร ี

- ผลกำรด ำเนินงำน : 
- ห้องสมุดยังเปิดให้บริการตามปกติ 
- บุคลากรประจ าห้องสมุดคนเก่าได้ย้ายไปบรรจุครูที่
อื่น ท าให้ไม่มีการสานต่อเรื่องการลงระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 
-มีกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ (กระเช้าเคลื่อนที่) , 
กิจกรรมพานักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด 
สภำพปัญหำและอุปสรรค :   
-ไม่มีบุคลากรประจ าการห้องสมุด 

  
การติดตามสอบถาม วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 

ครูณัฐฐร์ดา จารุรัตนโ์ชย
กิตต ิ

(096)561-5429 

10 วันท่ี 1-2 
พฤษภาคม 

2561 (ส ารวจ)  
------------------- 

 วันท่ี 4 
เมษายน 2561 
(จัดห้องสมุด) 

โครงการเผยแพร่
ความรู้และบริการ

วิชาการ 

ห้องสมุดโรงเรียน 
พลร่มอนสุรณ์ 
มิตรภาพที่ 50  
ต าบลป่าตาล 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุร ี

- ผลกำรด ำเนินงำน : 
- ห้องสมุดยังไม่มีการเปิดใช้บริการ เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงพื้นที่ และมีหนังสือใหม่เพิ่มขึ้น 
-มีกิจกรรมแนะน าหนังสือใหม่ ไม่มีกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 
สภำพปัญหำและอุปสรรค :  ไม่มี 

 การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563 

ครูธัญญาพร  
(081)758-1232 
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ล ำดับที ่ วัน เดือน ป ี

(ที่ออกบริกำร) 
เร่ือง สถำนที่ออก

ให้บริกำร 
จัดห้องสมุด 

ผลด ำเนินกำร / 
สภำพปัญหำและ

อุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2560) 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2563) 

ชื่อ – นำมสกลุ 
หมำยเลขโทรศัพท ์
ผู้ประสำนงำนของ

โรงเรียน 
11 วันท่ี 4 เมษายน 

2561 (ส ารวจ) 
------------------- 
 วันท่ี 21-23 

พฤษภาคม 2561 
(จัดห้องสมุด) 

โครงการ
เผยแพรค่วามรู้

และบริการ
วิชาการ 

ห้องสมุดโรงเรียน 
วัดข่อยใต้ 

ต าบลบ้านข่อย 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุร ี

- ผลกำรด ำเนินงำน : 
-มีการจัดมุมใหม่เพิ่มเติม และปรับปรุงบางส่วนให้ห้อง
ประชุม 
-มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการลงทะเบียนและ
บริการยืม-คืน 
-มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรมรักการอ่าน เป็นต้น 
สภำพปัญหำและอุปสรรค :   
-ขาดบุคลากรบรรณารักษ์ในการช่วยสืบค้นให้แก่นักเรียน 

 การติดตามสอบถาม วันที ่2 มิถุนายน 2563 

ผอ.วิชุดา หงส์ทอง 
(089)966-3131 

อ.ชนากานต์ สมงาม 
(ห้องสมุด) 

(084)546-8511 

12 วันท่ี 7 มีนาคม 
2561 (ส ารวจ) 
 ------------------ 

วันท่ี 5-8 มิถุนายน 
2561 

(จัดห้องสมุด) 

โครงการ
เผยแพรค่วามรู้

และบริการ
วิชาการ 

ห้องสมุดโรงเรียน 
ราชประชานุ
เคราะห์ 33 

ต าบลดงดินแดง 
อ าเภอหนองม่วง  

จังหวัดลพบุร ี

- ผลกำรด ำเนินงำน : 
-ห้องสมุดมีการเปิดใช้งานปกติ 
-มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการลงทะเบียนหนังสือ
ใหม ่
-มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรมรักการอ่าน เป็นต้น 
สภำพปัญหำและอุปสรรค :   
-ขาดบุคลากรบรรณารักษ์ในการช่วยสืบค้นให้แก่นักเรียน 

 การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563 

ผอ.ด ารงสิทธ์ิ เบ้าศิลป์ 
(081)785-1031 

ธุรการ (036)796-833 
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ล ำดับที ่ วัน เดือน ป ี

(ที่ออกบริกำร) 
เร่ือง สถำนที่ออก

ให้บริกำร 
จัดห้องสมุด 

ผลด ำเนินกำร / สภำพ
ปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2560) 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2563) 

ชื่อ – นำมสกลุ 
หมำยเลขโทรศัพท ์
ผู้ประสำนงำนของ

โรงเรียน 
13 วันท่ี 14 

พฤศจิกายน 2561 
(ส ารวจ) 

......................... 
วันท่ี 12-14 

ธันวาคม 2561  
(จัดห้องสมุด) 

โครงการเผยแพร่
ความรู้และบริการ

วิชาการการจัดแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรยีน 

ห้องสมุดโรงเรียน 
วัดโคกหม้อ 

ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 
อ าเภอเมืองลพบุร ี

จังหวัดลพบุร ี

- ผลกำรด ำเนินงำน : 
-ห้องสมุดมีการเปิดให้ใช้บริการตามปกติ 
-ไม่มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
-มีกิจกรรมน านักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในราช
วิชาต่างๆ เป็นต้น 
สภำพปัญหำและอุปสรรค :   
--เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ 

 การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563 

ฝ่ายธุรการ  
(064)126-2699 

 
ครูบราลี โพธ์ินา  
(064)934-3285 

14 วันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2561 

(ส ารวจ) 
........................... 
วันท่ี 7-9 มกราคม 

2562 
(จัดห้องสมุด) 

โครงการเผยแพร่
ความรู้และบริการ

วิชาการการจัดแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรยีน 

ห้องสมุดโรงเรียน 
วัดอัมพวัน 

ต าบลบางหมาก
ขันหมาก 

อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุร ี

- ผลกำรด ำเนินงำน : 
-ห้องสมุดมีการเปิดให้ใช้บริการตามปกติ และมีการ
ปรับปรุงพื้นที่น่ังอ่าน 
-มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการลงทะเบียน
หนังสือปกติ 
-บุคลากรมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและเรียนรู้ใน
เรื่องของการลงทะเบียนหนังสือในระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 
สภำพปัญหำและอุปสรรค :   
--ไม่มีบุคลากรประจ าการห้องสมุด 

 การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563 

ผอ.ธนโชติ หร่ายรา 
(095)449-1145 

ฝ่ายธุรการ 
 (036)617-508 
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ล ำดับที ่ วัน เดือน ป ี

(ที่ออกบริกำร) 
เร่ือง สถำนที่ออก

ให้บริกำร 
จัดห้องสมุด 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำ
และอุปสรรค 

(ส ำรวจ ปี 2560) 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2563) 

ชื่อ – นำมสกลุ 
หมำยเลขโทรศัพท ์
ผู้ประสำนงำนของ

โรงเรียน 
15 วันท่ี 21 พฤษภาคม 

2562 (ส ารวจ)  
............................ 

วันท่ี 27-29 
พฤษภาคม 2562  

(จัดห้องสมุด) 

โครงการเผยแพร่
ความรู้และบริการ
วิชาการการจัด
แหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน 

ห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลต าบล 
เขาสามยอด1 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุร ี

 

- ผลกำรด ำเนินงำน : 
-ห้องสมุดมีการปรับปรุ งฝ้ า เพดาน ท าให้ป้ าย
หมวดหมู่ดิวอี้ช ารุด 
-ไม่มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
-มีกิจกรรมน านักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดตาม
ตารางเรียน 
สภำพปัญหำและอุปสรรค :   
-เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ 

 การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563 

ผอ.ปิยะอรรถ์  นัทร ี
ฝ่ายธุรการ  

(036)776-217 
ครูอรุษา พงษ์วรพล

(ห้องสมุด)  
(081)299-2508 

16 วันท่ี 1 กรกฎาคม 
2562 (ส ารวจ)  

............................ 
วันท่ี 24-26

กรกฎาคม 2562  
(จัดห้องสมุด) 

โครงการเผยแพร่
ความรู้และบริการ
วิชาการการจัด
แหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน 

ห้องสมุดโรงเรียน 
บ้านเขาเตียน

มิตรภาพที่ 134 
ต าบลวังเพลิง 

อ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุร ี

- ผลกำรด ำเนินงำน : 
-ห้องสมุดมีเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
-มีนักเรียนเป็นเวรประจ าวันช่วยจัดเรียงช้ันหนังสือ
ขึ้นช้ัน และดูแลรักษาความสะอาด 
-มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยให้นักเรียนเข้าค้นคว้า
ให้ห้องสมุด , กิจกรรม “โฮมเธียเตอร์”โดยจะเปิด
วิดีโอเกี่ยวกับสารคดีให้ความรู้  
สภำพปัญหำและอุปสรรค :   
-ทางโรงเรียนต้องการหนังสือบริจาคไว้ให้ส าหรับเด็ก 
เช่น หนังสือการ์ตูน นิทาน และหนังสือเยาวชน เป็น
ต้น 

 การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563 

ครูชลธิชา ดินรมรัมย์ 
(080)913-2684 
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ล ำดับที ่ วัน เดือน ป ี

(ที่ออกบริกำร) 
เร่ือง สถำนที่ออก

ให้บริกำร 
จัดห้องสมุด 

ผลด ำเนินกำร / สภำพ
ปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2560) 

ผลด ำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค 
(ส ำรวจ ปี 2563) 

ชื่อ – นำมสกลุ 
หมำยเลขโทรศัพท ์
ผู้ประสำนงำนของ

โรงเรียน 
17 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 

2563 (ส ารวจ)  
............................ 

วันท่ี 11-13
กุมภาพันธ์ 2563  

(จัดห้องสมุด) 

โครงการบริการ
วิชาการด้านการ

จัดการห้องสมุดและ
จัดกิจกรรมส่งเสรมิ

การอ่าน 

ห้องสมุดโรงเรียน 
บ้านผังสามคัค ี
ต าบลหินซ้อน 
อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุร ี

- ผลกำรด ำเนินงำน : 
-เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อ
โรคโควดิ19 ท าให้นักเรียนยังไม่ทนัได้เข้าใช้ห้องสมดุ 
-ไม่มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
สภำพปัญหำและอุปสรรค :  -ยังไม่พบ 

การติดตามสอบถาม วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 

ครูนพคุณ แดงบญุ 
(086)055-0959 
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 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
  ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ก่อนการให้บริการ ส านักวิทยบริการฯ ได้ส ารวจพ้ืนที่และ
ศึกษาความต้องการของโรงเรียนเป้าหมาย ใน 3 จังหวัด และห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ร่วมกับผู้รับบริการ เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าโครงการตามแผนบริการวิชาการ
ประจ าปี เป็นการบริการวิชาการที่ท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยเมื่อปฏิบัติการเสร็จแต่ละครั้งจะประเมิน
ความส าเร็จของการบริการ และน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานการจัดท าแผนในปีงบประมาณต่อไป 
  จากการส ารวจพ้ืนที่และศึกษาความต้องการของโรงเรียน/องค์กรเป้าหมาย พบว่า โรงเรียนหรือ
องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ตามสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน /ชุมชน/
องคก์ร ในการวางแผนด าเนินงาน จะค านึงถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เดิมของแต่ละแห่ง อย่างต่อเนื่อง/หรือยั่งยืน 
โดยสามารถแบ่งโรงเรียน/ชุมชน/องค์กร ออกได้ 4 กลุ่ม ตำมอัตลักษณ์เฉพำะทีไ่ม่เหมือนกัน คือ  
  1.  โรงเรียนที่สังกัดส านักส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
  3.  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
  4.  ห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
  ดังนั้น ในการด าเนินงานจะพิจารณาให้เหมาะสม จะไม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทั้งหมด แต่จะช่วยปรับ
สภาพให้ดีขึ้น ช่วยเสริมให้เหมาะสม ตอบสนองต่อความต้องการของโรงเรียน/ชุมชน/องค์กร อย่างแท้จริง และ
ห้องสมุดทุกแห่งจะมีเอกลักษณ์ที่เหมือนกัน คือ ทุกแห่งจะมีมุมหนังสือพระราชทาน และมุมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนการการด าเนินงานด้าน
อ่ืน ๆ ก็จะมีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละแห่ง (สวท.2.1-4-1 ภาพก่อนด าเนินการ-หลังด าเนินการของ
ห้องสมุดต่าง ๆ 5 ปีย้อนหลัง) 
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        5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง 

ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการด้านการบริการวิชาการปีที่ผ่านมา  มีผลกระทบที่เกิด 
ประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กร คือ 
 

ปี พ.ศ. 
งำน/กิจกรรม/

โครงกำร 

กลุ่ม 
เป้ำหมำย 
(โปรดระบุ
จ ำนวน) 

ภำคีเครือข่ำย 
ที่ร่วม

ด ำเนินกำร 

บทบำท 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ผลกระทบที่เกิด 
ประโยชน์สร้ำง

คุณค่ำต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กร 

2557 
(ปีงบ 

ประมำณ 
2557) 

กิจกรรมบริการ
วิชาการ ณ 
โรงเรียน 
วัดบ้านป่า  
วันที่ 20-22 
มกราคม 2557 

โรงเรียน 
1 แห่ง 

โรงเรียน 
วัดบ้านป่า 
อ าเภอ 
ตรีณรงค์  
จังหวัด
อ่างทอง 

ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการศึกษา 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินงานห้องสมุด รวมทั้ง
ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ห้องสมุด และด าเนินการวาง
ระบบ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน 
เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การด าเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมบริการ
วิชาการ  
ณ โรงเรียน 
บ้านดอนทอง  
วันที่ 27-29 
มกราคม 2557 

โรงเรียน 
1 แห่ง 

โรงเรียน 
บ้านดอนทอง  
อ าเภอท่าวุ้ง 
จังหวัดลพบุรี 

ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการศึกษา 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินงานห้องสมุด รวมทั้ง
ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ห้องสมุด และด าเนินการวาง
ระบบ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน 
เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การด าเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102



 

 

 

ปี พ.ศ. 
งำน/กิจกรรม/

โครงกำร 

กลุ่ม 
เป้ำหมำย 
(โปรดระบุ
จ ำนวน) 

ภำคีเครือข่ำย 
ที่ร่วม

ด ำเนินกำร 

บทบำท 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ผลกระทบที่เกิด 
ประโยชน์สร้ำงคุณค่ำ
ต่อสังคม หรือชุมชน/

องค์กร 
2557 
(ปีงบ 

ประมำณ 
2557) 
(ต่อ) 

โครงการการ
จัดการห้องสมุด
สนับสนุนการ
จัดการศึกษา 
 ณ โรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้าน
เขาสารภี  
วันที่ 27-28 
กุมภาพันธ์ 
2557 

โรงเรียน  
1 แห่ง 

โรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้าน
เขาสารภี 
อ าเภอ 
อรัญประเทศ 
จังหวัด
สระแก้ว 
 

ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการ 
ศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานห้องสมุด 
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการห้องสมุด และ
ด าเนินการวางระบบ พัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน 
เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การด าเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดศูนย์ฝึก
และอบรมเด็ก
และเยาวชน  
เขต 11  
วันที่ 26 
สิงหาคม 2557 
และ วันที่ 7 
พฤศจิกายน 
2557 

ชุมชน  
1 แห่ง 

ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11  
อ าเภอพัฒนา
นิคม  
จังหวัดลพบุรี 

ให้ความรู้การบริหารจัดการ
ห้องสมุดท่ีเป็นมาตรฐานแก่
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 
เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านของเด็ก
และเยาวชน 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 11 มี
ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน 
มีระบบการด าเนินงาน
และให้บริการ ที่
สามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน 
ของเด็กและเยาวชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2558 
(ปีงบ 

ประมำณ 
2558) 

โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการเพ่ือ
พัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น ณ 
โรงเรียน 
บ้านสามเรือน 
(วันครู 2500)  
วันที่ 22-24 
ธันวาคม 2557 

โรงเรียน 
1 แห่ง 

โรงเรียน 
บ้านสามเรือน 
(วันครู 2500)  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี 

ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการ 
ศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานห้องสมุด 
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการห้องสมุด และ
ด าเนินการวางระบบ พัฒนา
ห้องสมดุโรงเรียน และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน 
เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การด าเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปี พ.ศ. 
งำน/กิจกรรม/

โครงกำร 

กลุ่ม 
เป้ำหมำย 
(โปรดระบุ
จ ำนวน) 

ภำคีเครือข่ำย 
ที่ร่วม

ด ำเนินกำร 

บทบำท 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ผลกระทบที่เกิด 
ประโยชน์สร้ำงคุณค่ำ
ต่อสังคม หรือชุมชน/

องค์กร 
2558 
(ปีงบ 

ประมำณ 
2558) 
(ต่อ) 

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดศูนย์
ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน 
เขต 11  
วันที่ 28 
เมษายน 2558 

ชุมชน  
1 แห่ง 

ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11  
อ าเภอ 
พัฒนานิคม  
จังหวัดลพบุรี 

ให้ความรู้การบริหารจัดการ
ห้องสมุดท่ีเป็นมาตรฐานแก่
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 
เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านของเด็ก
และเยาวชน 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 11 มี
ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน 
มีระบบการด าเนินงาน
และให้บริการ ที่
สามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน 
ของเด็กและเยาวชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2559 
(ปีงบ 

ประมำณ 
2559) 

กิจกรรมความ
ร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น  
ณ โรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 
วังศรีทอง  
วันที่ 10-13 
มกราคม 2559 

โรงเรียน  
1 แห่ง 

โรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 
วังศรีทอง  
อ าเภอ 
วังสมบูรณ์ 
จังหวัด
สระแก้ว  

ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการ 
ศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานห้องสมุด 
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
บริหารจดัการห้องสมุด และ
ด าเนินการวางระบบ พัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน 
เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การด าเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมความ
ร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น  
ณ โรงเรียน 
วัดสร่างโศก 
(อบศรีประชา
อุปถัมภ์)  
วันที่ 23-25 
มีนาคม 2559 

โรงเรียน 
1 แห่ง 

ณ โรงเรียนวัด
สร่างโศก  
(อบศรีประชา
อุปถัมภ์) 
อ าเภอ 
บ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 
 

ช่วยจดัหาหนังสือ สื่อการ 
ศึกษา วัสดุ ครภุัณฑ์ ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานห้องสมุด 
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
บริหารจดัการห้องสมุด และ
ด าเนินการวางระบบ พัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน 
เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การด าเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปี พ.ศ. 
งำน/กิจกรรม/

โครงกำร 

กลุ่ม 
เป้ำหมำย 
(โปรดระบุ
จ ำนวน) 

ภำคีเครือข่ำย 
ที่ร่วม

ด ำเนินกำร 

บทบำท 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ผลกระทบที่เกิด 
ประโยชน์สร้ำงคุณค่ำ
ต่อสังคม หรือชุมชน/

องค์กร 
2559 
(ปีงบ 

ประมำณ 
2559) 
(ต่อ) 

โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เรื่อง การ
ด าเนินงาน
ห้องสมุดและ
การสร้างสื่อ
การเรียนรู้ 
วันที่ 7-9 
เมษายน 2559 

ครู /
นักศึกษา 
จ านวน 
40 คน 

โรงเรียน /
ชุมชน 
ในจังหวัด
ลพบุรี 
และจังหวัด
ใกล้เคียง 

ให้ความรู้การด าเนินงาน
ห้องสมุดและการสร้างสื่อ
การเรียนรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน 

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
ด าเนินงานห้องสมุด
และการสร้างสื่อการ
เรียนรู้เพื่อประกอบ
กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านภายในห้องสมุด
และชั้นเรียนได้ 

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดศูนย์
ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน 
เขต 11  
วันที่ 27 
กันยายน 2559 

ชุมชน  
1 แห่ง 

ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11  
อ าเภอ 
พัฒนานิคม  
จังหวัดลพบุรี 

ให้ความรู้การบริหารจัดการ
ห้องสมุดท่ีเป็นมาตรฐานแก่
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 
เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านของเด็ก
และเยาวชน 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 11 มี
ห้องสมุดท่ีได้มาตรฐาน 
มีระบบการด าเนินงาน
และให้บริการ ที่
สามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน 
ของเด็กและเยาวชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2560 
(ปีงบ 

ประมำณ 
2560) 

กิจกรรมความ
ร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น  
ณ โรงเรียน 
วัดอัมพวัน  
วันที่ 20-24 
กุมภาพันธ์ 
2560 

โรงเรียน  
1 แห่ง 

โรงเรียน 
วัดอัมพวัน  
อ าเภอ 
พรหมบุรี  
จังหวัดสิงห์บุรี 

ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการ 
ศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน
ห้องสมุด รวมทั้งให้ความรู้
ด้านการบรหิารจัดการ
ห้องสมุด และด าเนนิการวาง
ระบบ พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน รว่มกับคณะ
ครูและนักเรียน เพ่ือให้
ห้องสมุดเป็นแหลง่เรียนรู้และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่ได้
มาตรฐาน มีระบบการ
ด าเนินงานและให้บริการ 
ที่สามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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ปี พ.ศ. 
งำน/กิจกรรม/

โครงกำร 

กลุ่ม 
เป้ำหมำย 
(โปรดระบุ
จ ำนวน) 

ภำคีเครือข่ำย 
ที่ร่วม

ด ำเนินกำร 

บทบำท 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ผลกระทบที่เกิด 
ประโยชน์สร้ำงคุณค่ำ
ต่อสังคม หรือชุมชน/

องค์กร 
2560 
(ปีงบ 

ประมำณ 
2560) 
(ต่อ) 

จัดห้องสมุด
และนิทรรศการ  
ณ ห้องสมุด
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
บ้านเขาสารภี  
วันที่ 8–11 
พฤษภาคม 
2560  

โรงเรียน  
1 แห่ง 

โรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 
บ้านเขาสารภี 
อ าเภออรัญ
ประเทศ 
จังหวัด
สระแก้ว 
 

ช่วยจดัหาหนังสือ สื่อการ 
ศึกษา วัสดุ ครภุัณฑ์ ที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน
ห้องสมุด รวมทั้งให้ความรู้
ด้านการบรหิารจัดการ
ห้องสมุด และด าเนนิการวาง
ระบบ พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน รว่มกับคณะ
ครูและนักเรียน เพ่ือให้
ห้องสมุดเป็นแหลง่เรียนรู้และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่ได้
มาตรฐาน มีระบบการ
ด าเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้และ
สร้างเสริมวัฒนธรรม
การอ่านภายใน
โรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดศูนย์
ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน 
เขต 11  
วันที่ 28 
สิงหาคม 2560 
และ วันที่ 28 
พฤศจิกายน 
2560 

ชุมชน  
1 แห่ง 

ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11 
อ าเภอ 
พัฒนานิคม  
จังหวัดลพบุรี 

ให้ความรู้การบริหารจัดการ
ห้องสมุดท่ีเป็นมาตรฐาน 
แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชน 
เขต 11 เพ่ือพัฒนาห้องสมุด
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ของเด็กและเยาวชน 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 11 มี
ห้องสมุดท่ีได้มาตรฐาน 
มีระบบการด าเนินงาน
และให้บริการ ที่
สามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่านของ
เด็กและเยาวชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2561 
(ปีงบ 

ประมำณ 
2561) 

โครงการ
เผยแพร่ความรู้
และบริการ
วิชาการการจัด
แหล่งเรียนรู้ 
ในโรงเรียน  
ณ โรงเรียน 
วัดเขาหนีบ  
วันที่ 19-21 
มีนาคม 2561 

โรงเรียน  
1 แห่ง 

โรงเรียน 
วัดเขาหนีบ  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี 

ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการ 
ศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่
จ าเป็น ส าหรับการด าเนินงาน
ห้องสมุด รวมทั้งให้ความรู้
ด้านการบริหารจัดการ
ห้องสมุด และด าเนิน การวาง
ระบบ พัฒนาห้องสมุด 
โรงเรียน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับคณะ
ครูและนักเรียน เพ่ือให้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่ได้
มาตรฐาน มีระบบการ
ด าเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้และ
สร้างเสริมวัฒนธรรม
การอ่านภายใน
โรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ปี พ.ศ. 
งำน/กิจกรรม/

โครงกำร 

กลุ่ม 
เป้ำหมำย 
(โปรดระบุ
จ ำนวน) 

ภำคีเครือข่ำย 
ที่ร่วม

ด ำเนินกำร 

บทบำท 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ผลกระทบที่เกิด 
ประโยชน์สร้ำง

คุณค่ำต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กร 

2561 
(ปีงบ 

ประมำณ 
2561) 
(ต่อ) 

โครงการเผยแพร่
ความรู้และ
บริการวชิาการ  
การจัดแหลง่
เรียนรู้ในโรงเรียน 
ณ โรงเรียน 
พลร่มอนุสรณ์ 
มิตรภาพที่ 50  
วันที่ 1-2 
พฤษภาคม 
2561 

โรงเรียน  
1 แห่ง 

โรงเรียน 
พลร่มอนุสรณ์ 
มิตรภาพที่ 50  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี 

ช่วยจดัหาหนังสือ สื่อการศึกษา 
วัสดุ ครภุัณฑ์ ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินงานห้องสมุด รวมทั้ง 
ให้ความรู้ด้านการบรหิารจัดการ
ห้องสมุด และด าเนนิการวาง
ระบบ พัฒนาห้องสมุดโรงเรยีน 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน 
เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การด าเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ
เผยแพร่ความรู้
และบริการ
วิชาการ การจัด
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
วัดข่อยใต้  
วันที่ 21-23 
พฤษภาคม 
2561 

โรงเรียน  
1 แห่ง 

โรงเรียนวัด
ข่อยใต้  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี 

ช่วยจดัหาหนังสือ สื่อการศึกษา 
วัสดุ ครภุัณฑ์ ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินงานห้องสมุด รวมทั้ง 
ให้ความรู้ด้านการบรหิารจัดการ
ห้องสมุด และด าเนนิการวาง
ระบบ พัฒนาห้องสมุดโรงเรยีน 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน 
เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การด าเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ
เผยแพร่ความรู้
และบริการ
วิชาการการจัด
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  
ณ โรงเรียน 
ราชประชา 
นุเคราะห์ 33  
วันที่ 5-8 
มิถุนายน 2561 

โรงเรียน  
1 แห่ง 

โรงเรียน 
ราชประชา 
นุเคราะห์ 33  
อ าเภอ 
หนองม่วง  
จังหวัดลพบุรี 
 

ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการ 
ศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานห้องสมุด 
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการห้องสมุด และ
ด าเนินการวางระบบ พัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน 
เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การด าเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปี พ.ศ. 
งำน/กิจกรรม/

โครงกำร 

กลุ่ม 
เป้ำหมำย 
(โปรดระบุ
จ ำนวน) 

ภำคีเครือข่ำย 
ที่ร่วม

ด ำเนินกำร 

บทบำท 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ผลกระทบที่เกิด 
ประโยชน์สร้ำง

คุณค่ำต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กร 

2561 
(ปีงบ 

ประมำณ 
2561) 
(ต่อ) 

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดศูนย์ฝึก
และอบรมเด็ก
และเยาวชน  
เขต 11  
วันที่ 13 มีนาคม 
2561 และ 
วันที่ 16 
สิงหาคม 2561 

ชุมชน  
1 แห่ง 

ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11 
อ าเภอ 
พัฒนานิคม  
จังหวัดลพบุรี 

ให้ความรู้การบริหารจัดการ
ห้องสมุดท่ีเป็นมาตรฐานแก่
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 
เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านของเด็ก
และเยาวชน 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 11 มี
ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน 
มีระบบการด าเนินงาน
และให้บริการ ที่
สามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน 
ของเด็กและเยาวชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2562 
(ปีงบ 

ประมำณ 
2562) 

โครงการ
เผยแพร่ความรู้
และบริการ
วิชาการ  
การจัดแหล่ง
เรียนรู้ใน
โรงเรียน  
ณ โรงเรียน 
วัดโคกหม้อ  
วันที่ 12-14 
ธันวาคม 2561 

โรงเรียน  
1 แห่ง 

โรงเรียน 
วัดโคกหม้อ  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี 
 

ช่วยจดัหาหนังสือ สื่อการศึกษา 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนิน งานห้องสมุด 
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการห้องสมุด และ
ด าเนินการวางระบบ พัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน 
เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การด าเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ
เผยแพร่ความรู้
และบริการ
วิชาการ การจัด
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  
ณ โรงเรียน 
วัดอัมพวัน  
วันที่ 7–9 
มกราคม  
2562 

โรงเรียน  
1 แห่ง 

โรงเรียน 
วัดอัมพวัน  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี 
 

ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการศึกษา 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนิน งานห้องสมุด 
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการห้องสมุด และ
ด าเนินการวางระบบ พัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน 
เพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การด าเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปี พ.ศ. 
งำน/กิจกรรม/

โครงกำร 

กลุ่ม 
เป้ำหมำย 
(โปรดระบุ
จ ำนวน) 

ภำคีเครือข่ำย 
ที่ร่วม

ด ำเนินกำร 

บทบำท 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ผลกระทบที่เกิด 
ประโยชน์สร้ำง

คุณค่ำต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กร 

2562 
(ปีงบ 

ประมำณ 
2562) 
(ต่อ) 

โครงการ
เผยแพร่ความรู้
และบริการ
วิชาการการจัด
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  
ณ โรงเรียน
เทศบาลเมือง
เขาสามยอด 1 
ถ.หนองบัวขาว 
วัดพระบาท
น้ าพุ อ าเภอ
เมือง จังหวัด
ลพบุรี  
วันที่ 27-29 
พฤษภาคม  
2562 

โรงเรียน  
1 แห่ง 

โรงเรียน
เทศบาลเมือง
เขาสามยอด 1 
ถ.หนองบัวขาว 
วัดพระบาท
น้ าพุ อ าเภอ
เมือง จังหวัด
ลพบุรี  
 

ช่วยจดัหาหนังสือ สื่อการศึกษา 
วัสดุ ครภุัณฑ์ ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนิน งานห้องสมุด 
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการห้องสมุด และด าเนนิการ
วางระบบ พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน รว่มกับคณะ
ครูและนักเรียน เพ่ือให้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การด าเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ
เผยแพร่ความรู้
และบริการ
วิชาการ การจัด
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  
ณ ห้องสมุด
โรงเรียนบ้าน
เขาเตียน 
มิตรภาพที่ 134 
ต าบลวังเพลิง 
อ าเภอโคก
ส าโรง จังหวัด
ลพบุรี 
วันที่ 24-26 
กรกฎาคม  
2562 

โรงเรียน  
1 แห่ง 

โรงเรียนบ้าน
เขาเตียน 
มิตรภาพที่ 
134 ต าบลวัง
เพลิง อ าเภอ
โคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี 
 

ช่วยจดัหาหนังสือ สื่อการศึกษา 
วัสดุ ครภุัณฑ์ ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนิน งานห้องสมุด 
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการห้องสมุด และด าเนนิการ
วางระบบ พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน รว่มกับคณะ
ครูและนักเรียน เพ่ือให้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การด าเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปี พ.ศ. 
งำน/กิจกรรม/

โครงกำร 

กลุ่ม 
เป้ำหมำย 
(โปรดระบุ
จ ำนวน) 

ภำคีเครือข่ำย 
ที่ร่วม

ด ำเนินกำร 

บทบำท 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ผลกระทบที่เกิด 
ประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อ
สังคม หรือชุมชน/องค์กร 

2562 
(ปีงบ 

ประมำณ 
2562) 
(ต่อ) 

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดศูนย์ฝึก
และอบรมเด็ก
และเยาวชน  
เขต 11  
วันที่ 3 ตลุาคม 
2562  
 

ชุมชน  
1 แห่ง 

ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11 
อ าเภอ 
พัฒนานิคม  
จังหวัดลพบุรี 

ให้ความรู้การบริหาร
จัดการห้องสมุดที่เป็น
มาตรฐานแก่เจ้าหน้าที่
ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 11 เพ่ือ
พัฒนาห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านของ
เด็กและเยาวชน 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11 มีห้องสมุด
ที่ได้มาตรฐาน มีระบบการ
ด าเนินงานและให้บริการ ที่
สามารถใช้เป็นแหล่งเรยีนรู้
และสร้างเสริมวฒันธรรม
การอ่าน 
ของเด็กและเยาวชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2563 
(ปีงบ 

ประมำณ 
2563) 

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดศูนย์ฝึก
และอบรมเด็ก
และเยาวชน  
เขต 11  
 
วันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 
2563  

ชุมชน  
1 แห่ง 

ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11 
อ าเภอ 
พัฒนานิคม  
จังหวัดลพบุรี 

ให้ความรู้การบริหาร
จัดการห้องสมุดที่เป็น
มาตรฐานแก่เจ้าหน้าที่
ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 11 เพ่ือ
พัฒนาห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านของ
เด็กและเยาวชน 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11 มีห้องสมุด
ที่ได้มาตรฐาน มีระบบการ
ด าเนินงานและให้บริการ ที่
สามารถใช้เป็นแหล่งเรยีนรู้
และสร้างเสริมวฒันธรรม
การอ่าน 
ของเด็กและเยาวชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ
เผยแพร่ความรู้
และบริการ
วิชาการ การจัด
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  
ณ โรงเรียนบ้าน
ผังสามัคคี บ้าน
ผังพัฒนา 
ต าบล หินซ้อน 
อ าเภอ แก่ง
คอย จังหวัด
สระบุรี วันที่ 
11-13 มีนาคม 
2563 

โรงเรียน  
1 แห่ง 

ณ โรงเรียน
บ้านผังสามัคคี 
บ้านผังพัฒนา 
ต าบล หินซ้อน 
อ าเภอ แก่ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

ช่วยจดัหาหนังสือ 
สื่อการศึกษา วัสด ุ
ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนิน งานห้องสมุด 
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
บริหารจดัการห้องสมุด 
และด าเนินการวางระบบ 
พัฒนาห้องสมุดโรงเรยีน 
และจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน รว่มกับคณะครู
และนักเรียน เพ่ือให้
ห้องสมุดเป็นแหลง่เรียนรู้
และส่งเสริมวัฒนธรรมการ
อ่าน 

โรงเรียนมีห้องสมุดที่ได้
มาตรฐาน มีระบบการ
ด าเนินงานและให้บริการ 
ที่สามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่านภายใน
โรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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      6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่มีส านัก/คณะ และมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน  
  ในการให้บริการวิชาการของส านักวิทยบริการฯ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มีชุมชนต้นแบบด้าน
การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่ส านักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการพัฒนา ได้แก่ ศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 อ.อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ที่สามารถพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของเด็กและเยาวชน สามารถเป็นต้นแบบด้านการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
โดยมีบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการพัฒนา 
ปัจจุบัน ส ำนักวิทยบริกำรฯ ไม่ต้องไปช่วยด ำเนินกำร แต่จะท ำหน้ำที่นิเทศ ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และหำกมี
ปัญหำจะร่วมหำทำงแก้ปัญหำ โดยเข้ำไปเยี่ยมและให้ค ำปรึกษำกำรด ำงำน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 สามารถสอบถามได้ทางช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง 
หรือหากข้องการเข้ามาศึกษาดูงาน ณ ส านักวิทยบริการฯ ก็สามารถปฏิบัติได้เช่นกัน (สวท.2.1-6-1 สรุปผล
ด าเนินการโครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี,  สวท.2.1-6-2 ภาพ
กิจกรรม ณ ห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี) 
 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของส านักฯ ซึ่งส านักวิทยบริการฯ 
ได้ก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน” ไว้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมาย 6 ข้อ และสามารถด าเนินการครบ 6 ข้อ 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเลข รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
สวท.2.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภักเทพสตรี 
สวท.2.1-1-2 รวมผลงานบริการวิชาการ 2557-2563 
สวท.2.1-1-3 นิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการ 
สวท.2.1-2-1 แฟ้มรวบรวมผลงานตามวงจร PDCA 
สวท.2.1-3-1 สรุปผลการติดตามการจัดโครงการการให้บริการจัดห้องสมุด ปีการศึกษา 2556 – มิถุนายน

2563  
สวท.2.1-3-2  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 

อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2557  

สวท.2.1-3-3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการศึกษาระหว่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดลพบุรี และ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 

สวท.2.1-3-4  หนังสือขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 
สวท.2.1-3-5 หนังสือตอบขอบคุณจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 
สวท.2.1-3-6 จดหมายข่าวของกรมพินิจฯ 
สวท.2.1-3-7 สรุปผลด าเนินการโครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 

จังหวัดลพบุรี 
สวท.2.1-3-8 ภาพต่าง ๆ ณ ห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี 
สวท.2.1-4-1 ภาพก่อนด าเนินการ-หลังด าเนินการของห้องสมุดต่าง ๆ ประมาณ 5 ปีย้อนหลัง 
สวท.2.1-6-1 สรุปผลด าเนินการโครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 

จังหวัดลพบุรี 
สวท.2.1-6-2 ภาพต่าง ๆ ณ ห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี 
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