
 

 

1 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563   

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Action Plan)  
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงานในการประชุม  
สมัยสามัญ คร้ังที่ ..../2559 วันที่ .............................. 2559 

 
 
 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 
Institute of Community Operation for Integrated Studies   

(ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการประจ าส่วนงรประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2559) 

ได้รับมติเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานในการประชุมสมัยสามัญ คร้ังท่ี 4/2562 วันท่ี 13 พ.ย.62 

     

 



 

 

2 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563   

เนื่องจากการจัดท าแผนฉบับนี้ ได้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาของแผนจากเดิมจัดท าเป็นปีการศึกษา เปลี่ยนเป็นจัดท าตามปีงบประมาณ ดังนั้นเพ่ือให้
ระยะเวลาต่อเนื่องจากแผนฉบับก่อนซึ่งสิอ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 แผนปฏิบัติการฉบับนี้จึงเริ่มนับต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 จนถึงวันสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยโครงการ/กิจกรรมทีส่นับสนุนกลยุทธ์การด าเนินงาน ภายใต้ความท้าทาย 3 ประเด็น คือ  

 

ความท้าทายที่ 1 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา soft skill นิสิต โดยใช้ปฏิบัติการชุมชน 
ในปีงบประมาณนี้จะพัฒนาฐานการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนยางพารา ฐานการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาเชื่อมโยงกับมิติด้านวัฒนธรรม และหารายได้

โดยการให้บริการวิชาการแก่คนภายนอก ส าหรับฐานการเรียนรู้อ่ืนๆที่ยังคงพัฒนาต่อเนื่องคือฐานการเรียนรู้ที่ชุมชนบ้านพร้าว และฐานภูมิปญญญาการ
จัดการสุขภาพที่ชุมชนตะโหมด 
ความท้าทายที่ 2 สร้างชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในปีนี้จะพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มต่างๆ ที่ส่วนงานได้เข้าไปพัฒนาขับเคลื่อน และขยายพื้นที่ชุมชนใหม่ซึ่งอยู่รอบพ้ืนที่ชุมชนเดิม เพ่ือเป็น
การเพ่ิมพลังและแรงขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็งยิ่งๆขึ้น โดยวางเป้าหมายชุมชนใหม่ไว้ 4 ชุมชนและกลุ่มต่างๆ ในชุมชนที่มีจุดมุ่งหมายในการรวมกลุ่ม
สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของสถาบันฯ  

1) ชุมชนบ้านในกอย-บ้านสายกลาง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ขยายไปยังชุมชนบ้านหลักสิบ (หมูท่ี่ 5)  
2) ชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ขยายไปยังชุมชนบ้านป่าพงศ์ (หมูท่ี ่9)  

3-4)  ชุมชนบ้านทุ่งยาว (หมู่ท่ี 11) อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ขยายไปยังชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านโคกม่วง และหมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งเคียน ต.โคกม่วง  
       อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

ความท้าทายที่ 3 การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของส่วนงาน  
ในปีนี้เป็นปีที่สถาบันฯ ต้องแก้ปญญหาจากวิกฤตด้านการเงินงบประมาณ ที่ไม่มีงบบริการวิชาการสนับสนุน จะให้ความส าคัญกับการสร้าง 

ความผูกพันกับคู่ความร่วมมือซึ่งมีส่วนส าคัญในการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ ควบคู่การปรับปรุงระบบสื่อสารองค์กร และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรโดยพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้นักวิชาการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามาร ถ
ต่ออยอดการด าเนินงานในอนาคต   



 

 

3 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563   

ประเด็นความท้าทาย 1 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา soft skill นิสิต โดยใช้ปฏิบัติการชุมชน 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนนิงาน 
1.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนิสิต (1) ความพึงพอใจของนิสิต

ผู้ใช้บริการ 4.02  
[7.2ก-1] 

ตลอดป ี 100,000   
   1.1 ปรับปรุงที่พักนิสติ   20,000 สาวิตร ี ด าเนินการแลว้ 
   1.2 พัฒนาฐานการเรียนรู้วิถชีีวิตชาวนา 
        - รวบรวมพันธุ์ข้าวท้องถิ่น ฟื้นคืนขา้วยาไทร  
        - การแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารแบบ 
          โบราณ  

 30,000 จิตรา  
วิภาว ี
พิมพ์ชนก 

ปรับปรุงและจัดจุดเรียนรู้ การ
แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร
แบบโบราณ ให้บริการนสิิต
และบุคคลภายนอก (รร.ญว. 
และ นักเรียนในท้องถิ่น) 

   1.3 พัฒนาฐานการเรียนรู้อ่ืนๆ   50,000 วานิด  
2.โครงการพัฒนาครูชุมชน (2) ความคิดเห็นของครูชุมชน 

4.25 [7.1ข(ฉ-1)]  
 10,000 วานิด  

3.โครงการถอดองค์ความรู้และเผยแพร่ผ่านสื่อ   100,000 วิภาว ี  

    3.1 ถอดองค์ความรู ้(นวัตกรรมเพื่อชุมชน) 
         - โมเดลสวนยางพาราเพิม่ป่ารักษ์น้ า 
         - โมเดลการท านาแบบผสมผสานบนฐาน  
           เศรษฐกิจพอเพียง 

(3) องค์ความรู้ 1 ผลงาน  60,000 อ.ดร.เปลื้อง 
วิภาวี  
พิมพ์ชนก 
วันเพ็ญ 

 

    3.2 ผลิตสื่อวิดีโอ (นาหรอืสวนยางพารา)  (4) สื่อเพื่อการเรียนรู้และขยาย
ผลประชาสัมพันธ์ 1 เรื่อง 

ตลอดป ี 10,000 อ.ดร.เปลื้อง 
วิภาว ี

สื่อวิดีโอนาสร้างสุขเผยแพร่
ผ่าน YOUTUBE 1 เรื่อง 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนนิงาน 

    3.3 โครงการ “ทิ่มเม่า เล่าวิถีนา”   (5) ได้รับการเผยแพร่ผา่นสื่อ
สาธารณะ 2 แหล่งสื่อ 

8 มกราคม 63 30,000 วิภาว ี ด าเนินการแลว้วันที่ 8 
มกราคม 63 กิจกรรม
ได้รับการเผยแพร่ 12 
สื่อ  

4. โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการในชุมชน 2/2562  (6) ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
  ฐานการเรียนรู้ 4.02 [7.2ก-1] 

พ.ย.62-มี.ค.63 673,200 วานิด จัดการเรียนรู้ให้กับนิสิต
จ านวน 561 คน 

5. โครงการเรียนรู้แบบบูรณาการในชุมชน 1/2563  (6) ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
  ฐานการเรียนรู้ 4.02 [7.2ก-1] 

มิ.ย.-ต.ค.63 ตามจ านวนหัว
นิสิต 

วานิด  

6. เชื่อมประสานการใช้แหล่งเรียนรูใ้นชุมชน  (7) จ านวนคร้ังการให้บริการ 5 คร้ัง
หรือ จ านวนผู้รับบริการเชื่อม 
ประสานทั้งภายในและภายนอก 
150 คน [ICOFIS1.2.1]  

ตลอดป ี 10,000 วันเพ็ญ ให้บริการเช่ือมประสาน 7 
ครั้ง ผู้รับบริการรวม 347 
คน ดังนี ้
1.นิสิตชมรมครูอาสา 60 
คน ลงพื้นที่ตะโหมดใน
โครงการ อ่านออก คิดได้ พี่
ช่วยสอน 4-25 ก.ย.62  
2. นิสิตชมรมครูอาสา 14 
คน ลงพื้นที่ตะโหมด วันที่ 
18 ต.ค.62 
3.โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
น าครูนักเรยีน รวม 61 คน 
ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้
การจัดการน้ าโดยใช้ฝาย 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนนิงาน 

เชื่อมประสานการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน (ต่อ) 

    ชะลอน้ าไหลและฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสานบน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 19 ส.ค.62 
4.น านักวิจัยและบุคลากร สวพ. 50 คน ค้นหาโจทย์
วิจัยโครงการน าร่องการเร่งรัดพัฒนางานวิจัยแบบ
บูรณาการ วันท่ี 30ก.ค.62 
5.เชื่อมประสานครูชุมชนถ่ายทอดความรู้หลักสตูร
การปลูกพืชในระบบโรงเรือนภายใต้ระบบเกษตร
อินทรีย์ ให้เกษตรกร อ.สทิงพระ 11 ต าบล รวม 66 
คน ในวันท่ี 18 ก.ค.62 ณ กศน.สทิงพระ 
6.ม.ราชภัฎสุราษฎ์ธานี น ากลุม่วิสาหกิจกลุ่มข้าวหอม
พันธ์ไชยา 25 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสาย
พันธ์ข้าว ณ บ้านกล้วยเภา ต.ดอนประดู่ วันที่ 20 
มิ.ย.62  
7.รร.สริิวัณวรี2 สงขลาน าครูนักเรยีนรวม 71 คน  
เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพยีงบ้านทุ่งยาว วันท่ี 6 
ส.ค.62 
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ความท้าทายที่ 2 สร้างชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนนิงาน 

7. ชุดโครงการ พัฒนาชุมชนเปา้หมายให้เข้มแข็ง 
   อย่างยั่งยืนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง    
  ( 5 โครงการย่อย ) 

(8) ความพึงพอใจผู้รับบริการ 
4.50 [7.2ก-5] 
 

(9) จ านวนพืน้ที่ที่ใช้ระบบ
เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 750 
ไร ่[7.4ก-15(ฉ-3)] 

มิ.ย.-ก.ย.62 
(ต่อเนื่องจากแผน
ปีการศึกษา 62)  

งบบริการ
วิชาการ 

ประจ าปีงบ 62 

จิตรา 
วานิด 
วันเพ็ญ 
พิมพ์ชนก 

ระดับความพงึพอใจ
ผู้รับบริการ 4.48 
 
จ านวนพื้นที่ 854 ไร่  
(ผลการประเมินสิน้ ปกศ. 61) 

8. ร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ออกแบบที่ 
   ประดิษฐานแม่โพสพ 

(10) แบบส าหรับก่อสร้างที่
สอดคล้องกับบริบทชุมชน   

ส.ค.-ก.ย.62 - วิภาว ี ด าเนินการแลว้เสร็จ 

9. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของชุมชนเครือข่าย 
   ในงานเกษตรแฟร ์

(11) ชุมชนที่มีส่วนร่วมร้อยละ 
60 ของชุมชนเครือข่ายทั้งหมด 

ส.ค.62 งบบริการ
วิชาการ62 

จิตรา ชุมชนมสี่วนร่วม 4 ชุมชน จาก 
6 ชุมชนคิดเปน็ร้อยละ 66.67  

10. โครงการพัฒนาโมเดลการท านาแบบผสมผสาน 
    บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

(12) ให้บริการถ่ายทอดความรู้ 
2 คร้ัง (เป้าหมายปีแรก)   

ตลอดป ี บูรณาการใน
โครงการพัฒนา
ฐานการเรยีนรู ้

อ.ดร.เปลื้อง 
พิมพ์ชนก 

ถ่ายทอดความรู้ ดังนี ้
คร้ังที่ 1 กิจกรรมปล่อยปลานา
สร้างสุข ตามศาสตร์พระราชา 
5 ธ.ค.62 
คร้ังที่ 2 เผยแพร่ไปสู่ระดบั
จังหวัดโดยสร้างความร่วมมือ
กับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เสนอแผนพัฒนาแหลง่
ท่องเที่ยวในชุมชน ได้รับการ
อนุมัติโครงการ รอด าเนินการ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนนิงาน 

11. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ด้วยศาสตร์
บรรพชน : วิถีชีวิตชาวนา 

(13) ความพึงพอใจผู้รับบริการ 
4.50  

#1 : 3-4 ต.ค.62 
#2 : 7-8 ต.ค.62 

ค่าลงทะเบียน
188,000 

จิตรา 
วิภาว ี

รายได้ 201,000 บาท 
ระดับความพงึพอใจ
ผู้รับบริการ เฉลี่ย 4.53 
บรรลุค่าเป้าหมาย 

12. โครงการดอนประดูน่าวาน สืบสานข้าวสังข์หยด 
     อินทรีย์ ครั้งที่ 14 

(14) ความพึงพอใจผู้รับบริการ 
4.50  

7 ก.พ.63 บูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

จิตรา 
พิมพ์ชนก 

ด าเนินการเมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 
ความพึงพอใจ ..... 

13. โครงการดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยด 
     อินทรีย์ ครั้งที่ 15 

(15) ความพึงพอใจผู้รับบริการ 
4.50  

ก.ย.63 บูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

จิตรา 
พิมพ์ชนก 

 
 
 

14. โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้ MOU (ขยายผล)   

(16) แหล่งเผยแพร่เพื่อการ
เรียนรู้ในชุมชน 1 แหล่ง 

ตลอดป ี - อ.ดร.เปลื้อง 
วันเพ็ญ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

15. งานวิจัยเพื่อชุมชน (17) ผลงานวิจัย 3 ผลงาน  
 

ตลอดป ี ทุนภายนอก
และ 

บูรณาการการ
เรียนการสอน 

วันเพ็ญ 
วานิด  
จิตรา 
พิมพ์ชนก 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

16. พัฒนานวตักรรมเพื่อชุมชน (18) นวัตกรรมเพื่อชุมชน 1 
ผลงาน  

ตลอดป ี  พิมพ์ชนก 
วันเพ็ญ 
จิตรา  
วานิด 

1. พัฒนาโมเดลการท านาแบบ
ผสมผสาน “นาสร้างสุข” และ
ผลักดันให้เป็นหนึ่งในแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน ได้รบั
งบประมาณสนับสนนุจาก
จังหวัดพัทลุง  
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนนิงาน 

17. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

(19) วิสาหกิจชุมชนทีไ่ด้รับการ
สนับสนนุจากสถาบนั  2 กลุ่ม 

มิ.ย-ก.ย.63 10,000 วันเพ็ญ 
พิมพ์ชนก 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม  
ชุมชนบ้านพร้าว ชุมชนทุ่งยาว 
ได้รับการสนับสนนุองค์ความรู้
จากสถาบนัฯ  

18. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและชุมชน
สัมพันธ ์

(20) โครงการหรือกิจกรรมท าน ุ
     บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5 คร้ัง 
(21) กิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์  5  
      คร้ัง  

ตลอดป ี 5,000 นงนชุ กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 5 ครั้ง  
กิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์            
1.ร่วมประเมินผลงาน นาย
มนูญ สุขรัตน์ ผู้ใหญ่บา้น ม.11 
ต.โคกม่วง 7 ม.ค.63 
2.ร่วมประเมินผลงาน นาย
พนม  อินทร์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.
5 ต.ดอนประดู่ 20 ม.ค.63 
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ความท้าทายท่ี 3 การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของส่วนงาน 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนนิงาน 

19. โครงการพัฒนาบุคลากร (Happy Brain) 
     19.1 พัฒนาผู้สอนรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น 
     19.2 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
     19.3 พัฒนาความรู้ส าหรับปฏิบัติงานสร้าง 
            ชุมชนเข้มแข็ง  
     19.4 พัฒนาความรู้งานการจัดการองค์กร 
            และงานส านักงาน 

(22) บุคลากรได้รบัการพัฒนา
ร้อยละ 100 [7.3ก-13 และ 7.3
ก-14] 
 

ตลอดป ี 90,000 นงนชุ ( ข้อมูลนอกเล่ม )   
บุคลากรได้รบัการพัฒนา 6 คน
จาก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.71 (ณ 3 ธ.ค.62) 

20. เตรียมความพร้อมการศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกของนักวิชาการ 

(23) นักวิชาการได้รับการศึกษา
ต่อตามแผน 1 คน  

 - ผอ. 
วันเพ็ญ 

นางสาววนัเพ็ญ บัวคง ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อจากกองทนุ
พัฒนาบุคลากร 

21. โครงการสร้างความร่วมมือกับภายนอก  
     - ขยายความร่วมมือภายใต ้MOU บ.ไทยฟอร์โม 
       ซานพลาสติกอินดสัตร ีจ ากัด ด้านการใช ้
       นวัตกรรม ส าหรับการปลกูพืชในโรงเรือน 

- วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง : เผยแพรภู่มิปญญญา
วัฒนธรรม เชา ป่า นา เล วิถชีีวติชาวนาแบบ
ดั้งเดิม 

- อ่ืนๆ  
 

(24) หน่วยงานความร่วมมือ
เพิ่มข้ึน 1 หน่วยงาน 
[ICOFIS3.2.1] 

ม.ค.-มิ.ย 63 
 
 
 
24 มี.ค.63 

5,000 
 
 
 

งบภายนอก 
(วัฒนธรรม

จังหวัด) 
 

วันเพ็ญ 
 
 
 
จิตรา 

หน่วยงานความร่วมมือเพิ่มข้ึน 
คือ ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพัทลุง 
 
บรรลุค่าเป้าหมาย 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนนิงาน 

22. เตรียมความพร้อมเพื่อการหารายได ้
     22.1 หลักสูตร การปลูกพืชในโรงเรือน 
     22.2 หลักสูตร การเพาะเห็ดโคนน้อยภายใต้ 
            ระบบอินทรีย ์
     22.3 หลักสูตร การท านาอินทรีย ์
     22.4 หลักสูตร การท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพICOFIS 
     22.5 หลักสูตร การผลิตปุ๋ยส าหรับสวนยางพารา 
      22.6 หลักสูตร สวนยางพาราเพิ่มป่ารักษ์น้ า      

และการท าการเกษตรแบบประณีต 
     22.7 หลักสูตรอ่ืนๆ 

(25) รายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ตลอดป ี งบประมาณ
จาก

ค่าลงทะเบียน
- 

วันเพ็ญ 
วานิด 
จิตรา 
พิมพ์ชนก 

- จัดท าร่างหลักสูตรหารายได้ 3 
หลักสตูร 

- สนับสนุนครูชุมชน (นายทวี 
จันทร์ขาว) เข้าร่วมประชุม
พิจารณาหลักสูตรการจดั
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
กศน.สทิงพระ 17 ม.ค.63 

- หารายได้จากโครงการทักษะ
ชีวิตเยาวชน ด้วยศาสตร์บรรพ
ชน : วิถีชีวิตชาวนา 201,000 
บาท 

- อยู่ระหว่างปรับวิธีการหา
รายได้จากหลักสตูรอบรม  

23. การเผยแพร่และติดตามมาตรการป้องกันการ
ทุจริต ม.ทักษิณ 

(26) คะแนนการประเมินการ
ป้องกันการทุจริตมากกว่าร้อย
ละ 50 ทุกข้อ 

ตลอดปี  
(3 เดือนครั้ง) 

- สาวิตร ี ด าเนินการเผยแพร่ 3 ช่องทาง 
คือ หนังสือราชการ ประชุม
ส านักงาน ไลน์กลุ่มสถาบัน 
ติดตามทุก 3 เดือน ไม่มีข้อ
ร้องเรียนหรือประเด็นทุจริต 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนนิงาน 

24. กิจกรรมสร้างความสุข ความผูกพัน และ
เสริมสร้างบรรยากาศการท างาน 

     24.1 ขยายผลการปลูกผักอินทรีย์สู่ครัวเรือน 
            บุคลากร (สุขภาพดี ครอบครัวอบอุ่น  
            สังคมดี) 
     24.2 TSU Green Shop ของดีแบ่งกันกิน  
     24.3 ใช้เวลาทานมื้อเช้าดว้ยกัน (สังคมดี) 
     24.4 มาตรการปฏิบัติงานนอกพื้นที่  
     24.5 จัดท าเสื้อทีม (ส่งเสริมภาพลักษณ์และ 
            ความเป็นอันหนึง่อันเดียวกัน)  
     24.6 Webex Meetings  เทคโนโลยีสนับสนนุ 
            การประชุมและมอบหมายงาน    
     24.7 WORK FROM HOME (กิจกรรมใหม่ 
         ระหว่างปี เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด)   

(27) ระดับความสุข ร้อยละ 65  
(7.3ก-12) 
(28) ระดับความผูกพัน 3.61 
(7.3 ก-11) 
(29) ระดับความพงึพอใจด้าน
บรรยากาศการท างาน 3.18 
(7.3ก-8) 
 

ตลอดป ี 24,000 วิภาว ี
สาวิตร ี

1. ขยายผลการปลูกผักอินทรีย์
สู่ครัวเรือนบุคลากร จ านวน 5 
ครัวเรือน  
2. TSU Green Shop น า
ผลผลติมาจ าหน่ายในราคา
ยุติธรรม เพื่อแบ่งปญนผลผลิต
อินทรีย์แก่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัตลอดป ี
3.  ใช้เวลาทานมื้อเช้าด้วยกัน 
4. ใช้ Webex Meetings   
5. จัดท าแผน และด าเนินการ
ตามแผน WFH ตลอดเดือน 
เม.ย.63 

25. พัฒนาระบบสื่อสารองค์กร 
     - พัฒนา CONTENT เพื่อการสื่อสาร 
     - สร้างเครือข่ายเพื่อการสื่อสาร 
     - ท าเนียบสื่อ/ช่องทางสื่อสาร 
     - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์

(30) จ านวนข่าวสารที่สะท้อน
ผล สัมฤทธิ์ของพันธกิจได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่
สาธารณะทางช่องทางตา่งๆ 
จ านวน 10 ครั้งหรือแหล่งสื่อ  

ตลอดป ี - งบสนง.5,000  
- งบโครงการ
ถอดความรู้ 
(รายการที ่3.2)  
10,000 

วิภาว ี จ านวนการเผยแพร่ข่าวผา่นสื่อ
รวม 27 ครั้ง 
 
 

รวม 25 โครงการ/กิจกรรม   ตัวชี้วัดในแผน 30 ตัวชี้วัด 547,000  

 


