
 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ชุมชนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมแผนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ชุมชน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยและคณะ/ส านัก มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดท าแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
จึงต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน รวมถึงมีการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น สามารถใช้ความรู้ ความคิด  สร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยีหรือการจัดการ มีชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชา เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ต่อไปการบริการวิชาการเป็น
ภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานควรค านึ งถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่
ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่หน่วยงานจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึง
พอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
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หมายเหตุ :  
 1. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหน่วยงานหรือองค์การภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็น เป้าหมาย
หลักในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดการพัฒนาขึ้น  อันเป็นผลจากการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  
 2. แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง แผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพ่ือ  ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
  ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการฯ ปี 2561-2565 คือ โรงเรียน/ชุมชนในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี  
โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน โดยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้ใช้บริการห้องสมุดในชุมชนท้องถิ่น สามารถใช้ความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มีโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
ตำมศำสตร์ของพระรำชำ ซึ่ง ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกิจกรรมตำม  พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของใน
หลวงรัชกำลที่ 10 คือ กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
2) มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 3) มีงำนท ำ – มีอำชีพ และ 4) เป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งการให้บริการวิชาการ
ด้านการด าเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้กับโรงเรียน/หน่วยงาน ในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว 
และห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สามารถตอบสนองตาม
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ  

  การด าเนินงานได้ค านึงถึงกระบวนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามวงจรคุณภาพ PDCA  โดย
ก่อนการให้บริการได้ส ารวจพ้ืนที่และศึกษาความต้องการของโรงเรียนเป้าหมายใน 3 จังหวัด โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนวังศรีทอง จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว และ
ห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ร่วมกับผู้รับบริการ และ
น ามาจัดท าโครงการตามแผนบริการวิชาการประจ าปี  เป็นการบริการวิชาการที่ท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
โดยเมื่อปฏิบัติการเสร็จแต่ละครั้งจะประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การจัดท าแผนปีงบประมาณต่อไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคม
อย่ำงต่อเนื่องและย่ังยืน ส านักวิทยบริการฯ มีกำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร อย่ำงต่อเนื่องและย่ังยืน ไม่ต่ ำ
กว่ำ 5 ปี มีโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ของห้องสมุดในท้องถิ่น และโครงการการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน/ชุมชน เพ่ือให้ความรู้ด้านการบริหารและการให้บริการของห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน 
และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักเรียน ครู และผู้ใช้บริการห้องสมุดของชุมชน เขต
พ้ืนที่จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว และห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 อ าเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพ่ือประสานความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเชิงวิชาการทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งส านักวิทยบริการฯ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนงานบริการวิชาการ อย่ำงต่อเนื่อง (ปีงบประมำณ 2557-2563 ณ ปัจจุบัน)  
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 ชุมชนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนตำมแผนบริกำรวิชำกำร (เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน) ได้แก่ ห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11 อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี 
ซึ่ง ส านักวิทยบริการฯ ได้ร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ จ านวน 2  ครั้ง คือ  1) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยำวชน เขต 11 อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี และมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  เม่ือวันที่ 19 พฤษภำคม 
2557 2) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร ระหว่ำง สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดลพบุรี 
และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11 กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี เม่ือวันที่ 21 มิถุนำยน 2561 
ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการฯ ยังร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีบุคลากรไปนิเทศงานและให้ค าปรึกษาการด าเนินงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
   ในการก าหนดชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ในการด าเนินงานปีการศึกษา 2562 จะสัมพันธ์กับแผนปฏิบัติการบริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุด 
ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 
  เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นตัวบ่งชี้ที่ก าหนดขึ้นมาใหม่ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 
2562 จึงไม่สามารถแก้ไขการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ก่อนที่จะเริ่มปีการศึกษา 2562 
  ส่วนในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้ก าหนดตัวชี้วัด กิจกรรมย่อย  103113011252 
บริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนหรือองค์กรใน
ชุมชน อย่างน้อย 2 แห่ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 
50  
  ดังนั้น ในปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวนโรงเรียน/หน่วยงำน ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ 
ทั้งหมด คือ 4 แห่ง (ปีงบประมำณ 2562 = 2 แห่ง ปีงบประมำณ 2563 = 2 แห่ง)  และมีจ ำนวนชุมชนเป้ำหมำย
ที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมแผนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน จ ำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยำวชน เขต 11 อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี 
 

แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

1. ประเภทงบประมำณ 1, งบประมำณแผ่นดิน 
2. แผนงำน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
3. ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4. งำน/โครงกำร  งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. กิจกรรมหลัก 0310803, จดัหาสื่อการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  

(62A6000001) 
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แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย 
 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย 
หมวดรำยจ่ำย/
รำยละเอียด 

จ ำนวนเงิน 

แผนกำรปฏบิัติงำน 
ไตรมำสท่ี 1 
(ต.ค.61-ธ.ค.

61) 

ไตรมำสท่ี 2 
(ม.ค.62-มี.ค.

62) 

ไตรมำสท่ี 3 
(เม.ย.62-มิ.ย.

62) 

ไตรมำสท่ี 4 
(ก.ค.62-ก.ย.

62) 
1031080311

52 
10. บริการวิชาการโรงเรียน
หรือองค์กรในชุมชน 2 แห่ง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม 2561 – มีนาคม 
2562 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 
ค่าตอบแทน : 
    เบี้ยเลี้ยง (จ านวน 8 คน 
x 240 บาท x 3 วัน x 2 
ครั้ง)  = 11,520 บาท 
    ปฏิบัติงานนอกเวลา 
(จ านวน 10 คนๆ ละ 2 ชม.
x 5 วัน x 50บาท x 2 ครั้ง)   
= 10,000 บาท      
ใช้สอย : 
    ค่าอาหารว่าง (จ านวน 
50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 
บาท x 3วัน x 2ครั้ง) = 
30,000 บาท 
    ค่าอาหารกลางวัน 
(จ านวน 50คนๆ ละ 1 มื้อๆ 
ละ 80 บาทx3วันx2ครั้ง) = 
24,000 บาท 
    ค่าพาหนะ  = 6,000 
บาท 
ค่าวัสดุ : 
   วัสดุ   18,480 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 
บาท     
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ    

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 

 
 

16. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่ำเป้ำหมำย(Target) 
ปี 2561 ปี 2562 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.61 – ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.62 – มี.ค.62) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.62 – ก.ย.62) 
10. บริการวิชาการ
โรงเรียนหรือองค์กร
ในชุมชน 2 แห่ง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการวิชาการ 
โรงเรียนหรือองค์กรในชุมชน 

กิจกรรม 0.00 2.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 0.00 90.00 0.00 0.00 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
2. แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
3. ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4. งาน/โครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต 
5. รหัสโครงการ  63A6000010 
6. กิจกรรมหลัก 0311301, โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต 
7. สถานภาพโครงการ 2, โครงการปกต ิ
8. ลักษณะงาน 2, งานยุทธศาสตร์ 
9. ประเด็นยุทธศาสตร์ 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
10. กลยุทธ์ 0301, ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน การใช้เทคโนโลยีและจิตส านึกในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรำยจ่ำย/รำยละเอียด จ ำนวนเงิน 

แผนกำรปฏบิัติงำน 
ไตรมำส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

62) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค.-มี.ค.

63) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.
63) 

ไตรมำส 4 
(ก.ค.-ก.ย.

63) 
1031130112

52 
12. บริการวิชาการ
ด้านการจัดการ
ห้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม 2562 – 
มีนาคม 2563 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการฯ 
 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
   นายประสิทธิ์ อ่วม
เนียม 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : บริการวิชาการด้านการจัดการ
ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียน
หรือองค์กรในชุมชน อย่างน้อย 2 แห่ง 
   
    ใช้สอย : 
    ค่าเบี้ยเลี้ยง (จ านวน 8 คน x 240 บาท x 3 
วัน x 2 ครั้ง)  = 11,520 บาท 
    ค่าอาหารว่าง (จ านวน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ 
ละ 25 บาท x 3วัน x 2ครั้ง) = 15,000 บาท 
    ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน 50 คนๆ ละ 1 
มื้อๆ ละ 80 บาทx3 วัน x2 ครั้ง) = 24,000 
บาท 
    ค่าพาหนะ  = 6,000 บาท 
ค่าวัสดุ : 
   วัสดุ   23,480 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท     
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  

80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 

 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่ำเป้ำหมำย(Target) 
ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.62 – ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.63 – มี.ค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.63 – มิ.ย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.63 – ก.ย.63) 
12. บริการวิชาการด้านการ
จัดการห้องสมุดและ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียน
หรือองค์กรในชุมชน อย่างน้อย 
2 แห่ง 

คร้ัง 0.00 2.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
: ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

 ร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมาย
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 50.00 
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กำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร มำอย่ำงต่อเนื่อง 
ปี พ.ศ. งำน/กิจกรรม/โครงกำร 
2557 

(ปีงบประมำณ 
2557) 

กิจกรรมบริการวิชาการ  
ณ โรงเรียนวัดบ้านป่า อ าเภอตรีณรงค์ จังหวัดอ่างทอง  
วันที่ 20-22 มกราคม 2557 
กิจกรรมบริการวิชาการ  
ณ โรงเรียนบ้านดอนทอง ต าบลโพตลาดแก้ว อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ 27-29 มกราคม 2557 
โครงการ การจัดการห้องสมุดสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อ าเภอซับสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 
โครงกำรพัฒนำห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11  
อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี 
วันที่ 26 สิงหำคม 2557 และ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 

2558 
(ปีงบประมำณ 

2558) 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
ณ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ 22-24 ธันวาคม 2557 
โครงกำรพัฒนำห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11  
อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี  
วันที่ 28 เมษำยน 2558 

2559 
(ปีงบประมำณ 

2559) 

การจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว  
วันที่ 10-13 มกราคม 2559 
การจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
ณ โรงเรียนวัดสร่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์) อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
วันที่ 23-25 มีนาคม 2559 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การด าเนินงานห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนรู้ 
วันที่ 7-9 เมษายน 2559 
โครงกำรพัฒนำห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11  
อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี  
วันที่ 27 กันยำยน 2559 
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ปี พ.ศ. งำน/กิจกรรม/โครงกำร 
2560 

(ปีงบประมำณ 
2560) 

การจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
“เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และการจัดการห้องสมุดในชุมชน” 
ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ต าบลพรหมบุรี อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์  
จัดห้องสมุดและนิทรรศการ  
ณ ห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว    
วันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2560  
โครงกำรพัฒนำห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11  
อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี  
วันที่ 28 สิงหำคม 2560 และ วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2560 

2561 
(ปีงบประมำณ 

2561) 

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
ณ โรงเรียนวัดเขาหนีบ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ 19-21 มีนาคม 2561 
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ ต าบลบ้านข่อย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 
โครงกำรพัฒนำห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11  
อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี  
วันที่ 13 มีนำคม 2561 และ วันที่ 16 สิงหำคม 2561 
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ปี พ.ศ. งำน/กิจกรรม/โครงกำร 
2562 

(ปีงบประมำณ 
2562) 

โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
วันที่ 7–9 มกราคม  2562 
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 
ถ.หนองบัวขาว วัดพระบาทน้ าพุ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
วันที่ 27-29 พฤษภาคม  2562 
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ต าบลวังเพลิง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัด
ลพบุรี 
วันที่ 24-26 กรกฎาคม  2562 

ปี พ.ศ. งำน/กิจกรรม/โครงกำร 
2563 

(ปีงบประมำณ 
2563) 

โครงกำรพัฒนำห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11  
อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี  
วันที่ 3 ตุลำคม 2562 
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
ณ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี บ้านผังพัฒนา ต าบล หินซ้อน อ าเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 
โครงกำรพัฒนำห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11  
อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี  
วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563  
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สูตรกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวนโรงเรียน/หน่วยงำน ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ ทั้งหมด คือ 4 แห่ง 
(ปีงบประมำณ 2562 = 2 แห่ง ปีงบประมำณ 2563 = 2 แห่ง)  และมีจ ำนวนชุมชนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่องตำมแผนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน จ ำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน 
เขต 11 อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี 
 

                             1. 
 
 
 
 

                             2. 
 
 
 
 
 
 
 

            คะแนนที่ได้  ร้อยละ 25  = 5 คะแนน  
 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของส านักฯ ซึ่งส านักวิทยบริการฯ 
ได้ก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน” ไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 และสามารถ
ด าเนินการได้ ร้อยละ 25 = 5 คะแนน  
 

 

 
1 

4 

100 X 

 

คะแนนที่ได้  = 
25  

= 25 

20                                 

5 

X 5 = 6.25  คะแนน 

121



 

 

กำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 5 คะแนน บรรลุ 
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