
 1 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 
 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (Action Plan)  
 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 )   

และผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 
 

นที่ .............................. 2559 

 
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

Institute of Community Operation for Integrated Studies   
(ไดรับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการประจําสวนงรประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2559) 

     
 

 
 
 
 
 
 

 



 2 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ความทาทายที่ 1 สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน (6เดือน) 
1. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของนิสิต และการ 
   แสดงผลการเรียนรูของนิสิตในรูปแบบออนไลน 

(1) ปรับปรุงรูปแบบ
การสอนออนไลนให
พรอมใชกอนเรียน 7 
วัน (ตามแผนการเรียน) 

 190,000 วานิด ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณโควิด-19 กอนเปดเรียนมากกวา 
7 วัน ( รายงานรายละเอียดการดําเนินการใน
แผนพัฒนาองคกร EdPEx ประเด็นที่ 1 ) 

2. โครงการจัดการเรียนรูรายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน :  
   นิสิตวิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนที่ 2/63 

 
 
(2) ความพึงพอใจของ
นิสิต 3.98 [7.2ก-1] 
 
(3) รอยละความไมพึง
พอใจของนิสิต 0.28 
[7.2ก-2] 

ภาคเรียน2/63 196,000 วานิด เปดสอนรายวชิาวิถีชุมชนทองถ่ิน 
ใหกับนิสิต 705 คน 
(รอผลประเมินความพึงพอใจสิน้ปการศึกษา) 3. โครงการเรียนรูรายวิชาวิถีชมุชนทองถ่ิน :  

   นิสิตวิทยาเขตพัทลุง ภาคเรียนที่ 2/63 
พ.ย - ธ.ค.63      

100,000  
วานิด 

4. โครงการเรียนรูวิถีชุมชนทองถ่ิน :  
   วิถีชีวิตชาวสวนยางพาราแบบผสมผสานบน 
   พื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ 
   จัดการน้ําโดยใชฝายชะลอน้าํไหล ภาคเรียนที่   
   2/63 

 190,000 วันเพ็ญ 

5 โครงการขยายผล ฐานการเรียนรูวิถีชีวิตชาวนา  
   สืบสานศาสตรพระราชา นาสรางสุข  
   (บูรณาการกับงานบริการวิชาการ) 

ม.ค.-เม.ย.64 150,000 จิตรา -พัฒนาฐานการเรียนรู นาสรางสุข 
-พัฒนาองคความรู (วิจัยผลผลิต) 
-งานชวนชิมปลานาสรางสขุ เพือ่เผยแพร 
ขยายผลและสื่อสารองคกร มีผูรวมกิจกรรม 
220 คน 

6. งานบริหารจัดการรายวิชา ภาคเรียน2/63 20,000 สาวิตรี  

(1-6) รวมงบการจัดการศึกษาหมวดวิชาบูรณาการ ปงม.64 846,000   

7.โครงการพัฒนาฐานการเรียนรูวิถีชีวิตชาวนา  
สืบสานศาสตรพระราชา นาสรางสุข  

- 5 ธ.ค.63 50,000  จิตรา  จัดกิจกรรมปลอยปลาลงนาสรางสุข  
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ความทาทายที่ 2 สนับสนุนชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูของนิสิตใหเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน (6เดือน) 

งานบริการวิชาการ :       
1. โครงการนาวานสืบสานขาวทองถิ่นอินทรีย      

- ดอนประดูนาวาน สบืสานขาวสงัขหยด 
   อินทรีย คร้ังที่ 16  (งานดอนประดูนาวาน และงาน
หาบขาว เขาโรงเรียน ) 
 
 
 

(4) วัฒนธรรมในวิถีชีวิต
ชาวนาไดรับการสบืทอดและ
เผยแพรไปยังกลุมเปาหมาย 
700 คน 

22 ม.ค. 64 บูรณาการกับ
การเรียนการ

สอน 

จิตรา 
 

- จัดกิจกรรมนาวาน 3 ชุมชน ดอนประดู 
– โตนดดวน - ทาหิน  

- ใหบริการแหลงเรียนรูวิถีชีวิตชาวนาแก
นักเรียนในพื้นที่ตาํบลดอนประดู 

- จัดกิจกรรมชวนชุมชนหาบขาว เขา
โรงเรียน  

- บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน  

 

ผลการประเมินตัวชี้วัด : 
ผูเขารวมโครงการและผูรับชมการเผยแพร 
วิถีชีวิต วัฒนธรรมการทํานาแบบดั้งเดิม และ
พิธีกรรมทําขวัญขาวมากกวา 808 คน  
กิจกรรมที่ 1 : นิสิต 527 คน(จาก 598 คน) 
นักเรียนและครู 40 คน ชุมชน 46 คน มทษ 
14 คน และบุคคลทั่วไปไมทราบจํานวนจาก
การแชรไลฟ 88 คร้ัง 
กิจกรรมที่ 2 : นิสิต 96 คน(จาก107) ชุมชน 
47 คน มทษ 13 คน และบุคคลทั่วไปไม
ทราบจาํนวนจากการแชรไลฟ 4 คร้ัง 
กิจกรรมที่ 3 : ชุมชน 23 คน มทษ 2 คน  

- โหนดดวนนาวาน สืบสานขาวสงัขหยด
อินทรีย คร้ังที่ 2 

 
 
 

15 ม.ค.64 บูรณาการกับ
การเรียนการ

สอน 

จิตรา 

- ทาหินนาวาน สบืสานขาวสาหรี คร้ังที่ 2 26 ม.ค.64 5,000 ดร.เปลือ้ง 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน (6 เดือน) 

2. พัฒนาและสนับสนุนการรวมกลุมชุมชนเพื่อสราง
ความเขมแข็งอยางยั่งยืน  

   (เปาหมายเดมิ + เปาหมายใหม วิสาหกิจชุมชนโตนด
ดวน) 

(5) ชุมชนที่ไดรับการ
สนับสนนุ 2 ชุมชน 

ตลอดป 5,000 พิมพชนก 
วันเพ็ญ 

1. สนับสนุนการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน
เคร่ืองแกงตํามือทุงลานโยพัฒนา  
2. อยูระหวางดําเนินการรวมกับวิทยาลัย
นานาชาติ พฒันาฉลากสินคา กลุมวิสาหกิจ
บานทุงยาว (โครงการเพิ่มมูลคาและพัฒนา
ภาพลักษณสนิคาชุมชนสูสากล) 
3. สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนโตนด
ดวน  (สงเอกสารขอจดทะเบียนแลว - รอ
ผลการพิจารณา) 
 

3. โครงการ/กิจกรรมสนับสนนุแหลงเรียนรูในชุมชน 
และเผยแพรความรูรวมกับหนวยงานภายนอก  
( จัดนิทรรศการ ออกบูธ) 

 

(6) เพิ่มจํานวนผูไดรับ
ประโยชนจากการ
ใหบริการวิชาการอยาง
นอย 10 ครัวเรือน 

ตลอดป งบ กศน. วันเพ็ญ 1.งานเปดบานวิชาการ กศน.สทงิพระ 30 
มี.ค.64 จัดนิทรรศการและสาธติ การทําปุย
อินทรีย การเพาะเมล็ดและยายตนกลา 
เผยแพรผลผลิตขาวอินทรีย  
2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบานบอประดู อ.สทิงพระ 
สงขลา 2 เม.ย.64จัดกิจกรรมถายทอดความรู
การทําปุยอินทรีย การปลูกพชืผกัอินทรีย 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน (6เดือน) 

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรู  
(7) นวัตกรรมสังคม 1 
ผลงานหรือผลงานไดรับ
การเผยแพรระดับ ชาติ 1 
เร่ือง 
 

    

5.วิเคราะหคุณภาพผลผลิตจากนาสรางสุข มี.ค-ก.ย.64 คาธรรมเนียม
อุดหนุนการวิจัย                         

82,000 

พิมพชนก  
จิตรา 

วิเคราะหคุณภาพขาวอินทรีย  ปลาดุก 

6. การพัฒนาคูมือลดอาการเปลอืกแหงในยางพารา 
และสงเสริมการทาํสวนยางพาราอยางยั่งยนืสาํหรับ 
เกษตรกรชาวสวนยางรายยอย 

ขอทุน วช 300,000 วันเพ็ญ 
เปลื้อง 

อยูระหวางติดตามผลการพิจารณาใหทุน 

7. เผยแพรผลงานวจิัย    มีผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรระดับ
นานาชาติ เผยแพร ใน ธนาคารยีน 
(GenBank) 13 ม.ค.64 ผูวิจัย Buakong, 
W., Suwanmanee, P. and 
Vasinayanuwatana, T. (2021).  
ชื่อ Hevea brasiliensis zinc finger 
CCCH domain 66-like protein (C3H66) 
mRNA, complete cds. GenBank: 
MN866526. Direct   
              

submission.https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/nuccore/MN866526. 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน (6 เดือน) 

8. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ (8) จํานวน 10 คร้ัง ตลอดป 10,000 นงนชุ  

   8.1 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 
 
 

 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 6 คร้ัง 
1. ประเพณีทอดกฐินวัดตะโหมด วันที่ 6 ต.ค. 63 ณ วัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
2. ประเพณีทอดกฐินวัดโคกโดน วันที่ 9 ต.ค. 63 ณ ชุมชนโตนดดวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
3. กิจกรรมพิธีบวงสรวงและทาํบุญอาคาร 50 ป วศ มศว มทษ วันที่ 26 พ.ย. 63 ณ อาคาร 50 ป  
วศ มศว มทษ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
4. กิจกรรมทิ่มเมา เลาวิถีนา วนัที่ 3 ก.พ. 64 ณ หมูที่ 5  บานกลวยเภา อ.ปากพะยนู จ.พัทลงุ 

 5. กิจกรรมทําบุญกองขาวเปลือก วันที่ 21 มี.ค. 64  ณ ชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
 6. กิจกรรมถวายขาวใหม วันที่   ณ ชุมชนโตนดดวน อ.ควนขนนุ จ.พัทลุง 
  

    8.2 กิจกรรมชุมชนสัมพนัธ  กิจกรรมชุมชนสัมพนัธ 6 คร้ัง 
1. รวมงานมงคลสมรสลูกคุณประสิทธ แมวขาว วนัที่ 15 ต.ค. 63  ชุมชนดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.
พัทลุง 
2. รวมงานศพคุณปราโมทย พลเพชร ครูชุมชนตะโหมด วันที่ 26 ต.ค. 63  ณ วัดตะโหมด จ.พัทลุง 
3. รวมงานศพคุณพอแปลก ปานเพชร บิดาครูชุมชน (นายสมมติร ปานเพชร) วันที่ 19 พ.ย. 63  ณ 
วัดลานชาง อ.เขาชัยสน จ.พัทลงุ 

 4. รวมงานศพคุณพอของนายจาํนาญ มากแกว รองนายกเทศบาลดอนประดู วันที่ 18 ธ.ค. 63  ณ 
วัดควนเผยอ อ.ปากพะยนู จ.พทัลุง 

 5. รวมงานศพคุณแมคง หวังดี มารดาของนางเยาวนิตย วรรณะ วันที่ 9 มี.ค. 64  ณ วัดดอนประดู อ.
ปากพะยนู จ.พัทลงุ 
6. รวมงานมงคลสมรสนางสาวกุลฉัตร ชวยชุมชาติ ลูกของนายวิรัตน  ชวยชุมชาติ  วันที่ 11 มี.ค. 64  
ณ โรงเรียนประชาบํารุง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
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ความทาทายที่ 3 การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศ  
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน (6 เดือน) 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
(Happy Brain) 

     1.1 การจัดการเรียนการสอน 
     1.2 องคความรูเพื่อวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

     1.3 การจัดการองคกรและงาน
สํานักงาน 

     1.4 เตรียมความพรอมเพื่อ
ทดสอบสมรรถนะICT 

(9) บุคลากรไดรับ
การพัฒนารอยละ 
100 

ตลอดป 70,000 วิภาว ี บุคลากรเขารับการอบรม ดังนี ้

 

1. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนานักสรางสุของคกร (นสอ.)  ” วันที่ 29 – 30 ต.ค. 63 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลา เมอรเมด                
อ.เมือง จ.สงขลา  
2. อบรมการใชระบบเผยแพรขอมูลขาวารดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ วันที่ 16 พ.ย. 63   
3. อบรมการเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณ ประจาํปงบประมาณพ.ศ. 2564 (งบลงทุน) วนัที่ 17 พ.ย. 63  
4. อบรม “การจัดทํา (ราง) มคอ.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบบัปรับปรุง” เร่ืองแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรบานสมรรถนะ วนัที ่23 พ.ย. 63  
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ม.ทักษิณ วันที่ 25 พ.ย. 63  ณ SC1346  ชั้น3 
คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพัทลุง 
6. อบรมสัมมนา Virtual TALAS Annual Training : IACUC Refresher Training วันที่ 26 พ.ย. 63  
7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาํเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ฉบับป 2563 – 2566 วันที่ 20 – 23 ม.ค. 64   
8. โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนมหาวิทยาลัยทักษิณ วนัที่ 16 ก.พ. 64  9. อบรมการ
ใชงานระบบเก็บภาพถายออนไลน วันที่ 22 ก.พ. 64   
10. อบรมพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy) วันที่ 24 มี.ค. 64 ปจจุบันบุคลากรผานสมรรถนะ ICT แลว 3 คน คิดเปน 
รอยละ 42.86 

 
-  

 
 
 
 
 
 



 8 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน (6 เดือน) 

2. โครงการชุมชนสรางสุข 
   ICOFIS สรางสุข ปลูกผักอินทรีย วิถีพอเพียง      
    

(10) ระดับความสุข  
รอยละ 80 (7.3 ก-14) 

ตลอดป - วิภาว ี
 

ประชาสัมพนัธเพิ่มจํานวนสมาชกิกลุม FB 
รวมปจจุบนั 200 คน  
ดําเนินกิจกรรมตามความสนใจของสมาชิก 

3. พัฒนาคอนเทนตขาวสื่อสารองคกร (11) ขาวที่ไดรับการ
เผยแพรภายนอก 30 
คร้ัง/สื่อ 

ตลอดป - วิภาว ี 1. บทความขาว นาสรางสุข สรางรายไดไร
ละแสน จํานวน 18 สื่อ (สื่อใหญ กรุงเทพ
ธุรกิจ) ก.ค.63 
2.บทความขาว สบืสานศาสตรพระราชา
นาสรางสุข จาํนวน 7 สื่อ (สื่อใหญ ทวิต
เตอร TV5 ) ธ.ค.63  
3.บทความขาว ชุมชนบานกลวยเภาหาบ
ขาว เขาโรงเรียน ขับเคลื่อนกลไกการ
พึ่งพาในชุมชน จํานวน 10 สื่อ (สื่อใหญ
ผูจัดการออนไลน) ก.พ.64 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 9 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน (6 เดือน) 

4. ปรับปรุงเว็บไซตสวนงาน  
   เพื่อเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ   

(12 )รอยละของขอมูล
สําคัญ (OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 
และตัวชี้วัดที่ 10 ที่สวน
งานรับผิดชอบ ไดรับการ
เปดเผยสูสาธารณะ  
รอยละ 80 

มีนาคม 64 - วิภาว ี ผลการปรับปรุงเว็บไซต ไดเพิ่มเมนูหลักดังนี ้
- คูมือ/แนวทางการปฏิบัติงาน 
- Q&A 
- กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
เพิ่มขอมูล ดังนี้ 
- เมนูบริการขอมูล เพิ่มขอมูล ผลประเมินตัวชีว้ัดแผน

กลยุทธ 63 ผลประเมนิตัวชี้วดัแผนปฏิบัติการ 63 
แผน-ผลการใชจายงบประมาณ 63-64 

- เมนูบริการหลัก เพิ่มขอมูลตัวอยางฐานการเรียนรูใน
ชุมชน การจัดการเรียนการสอนออนไลน ข้ันตอนการ
ขอรับบริการ สถิติการใหบริการ 

- เมนูคูมือ/แนวทางการปฏิบัตงิาน เพิ่มขอมูล ระบบ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน แผนภาพ
กระบวนการจัดการเรียนรู แนวทางจัดการเรียนรู 
ระบบจัดการครูชุมชน 

- เมนู Q&A เพิ่มขอมูลคําถามที่พบบอย 
- เมนูขาว – update ขาว 
- เมนูกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน เพิ่ม

ขอมูล ประมวลภาพกิจกรรมเยี่ยมบานชุมชนเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาแหลงเรียนรู  ประมวลภาพ
ประชุมชุมชนความรวมมือดานการเรียนการสอน 

สรุป จํานวนขอมูลตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชีว้ัดที่ 10 ที่สถาบันฯ
รับผิดชอบ จาํนวน 25 รายการ ดําเนินการเปดเผยขอมูล
จํานวน 23 รายการคิดเปนรอยละ 92.00   

 



 10 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน (6 เดือน) 

5.โครงการนํารองทองเที่ยว เกษตร
อินทรีย วิถีทุงยาว 

(13) ขาวเผยแพร 5 สื่อ 28 เม.ย.64 50,000 วานิด  

6. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ 
ระยะที่ 3 

(14) รอยละความสาํเร็จของ
การดําเนินการตามปฏิทนิ
จัดทําแผน รอยละ 80 
 
 
 

 งบพัฒนาองคกร 
20,000 

วิภาว ี  

 

 


