
 
1 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1ต.ค.63-30 ก.ย.64)   

 
 

รายงานการด าเนินงานและผลการประเมินตัวชี้วัด 
แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (Action Plan)  

 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 )   
 
 
 
 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 
Institute of Community Operation for Integrated Studies   

(ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการประจ าส่วนงรประชมุสมัยสามัญ คร้ังท่ี 3/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559) 
     
 
 
 

 



 
2 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1ต.ค.63-30 ก.ย.64)   

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมสนับสนุแผนกลยุทธ์จ านวน 21 โครงการ/กิจกรรมภายใต้ความท้าทาย 3 ประเด็น  
ความท้าทายท่ี 1 สนับสนุนความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2563 และในปีการศึกษา 2564 มีการปรับเนื้อหาและสร้างความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ สนับสนุนอาจารย์ผู้สอน โดยมี
นักวิชาการของสถาบันท าหน้าผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน และรองผู้อ านวยการสถาบันรับผิดชอบก ากับดูแลในภาพรวม แม้ว่าไม่สามารถน านิสิตลงไปเรียนรู้ในชุมชนได้ ส่วนงานยังคงพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เดิมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมให้บริการคณาจารย์และนิสิต  มีการจัดท าคลิปแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชน ได้ให้บริการ
คณาจารย์และนิสิตจ านวน 2 ส่วนงาน ใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนดอนประดู่ในการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย และท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ความท้าทายที่ 2 สนับสนุนชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีพื้นที่ด าเนินการหลัก คือ ชุมชนเป้าหมาย 6 ชุมชนที่
เป็นแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพัทลุง คือ ชุมชนตะโหมด ชุมชนป่าบอน ชุมชนดอนประดู่ ชุมชนบ้านพร้าว ชุมชนบ้านทุ่งยาว และชุมชนโตนดด้วน ส่วนใหญ่ให้บริการวิชาการในรูปแบบ
การติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ในชุมชน เป็นที่ปรึกษา ร่วมแก้ปัญหา และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาของชุมชน พบว่าทุกชุมชนยังคงใช้ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดในการ
ด าเนินชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีจ านวน 5 ชุมชนที่มีผลงานที่พัฒนาต่อยอด ผลส าเร็จที่โดดเด่นในปีนี้ คือ การสร้างพื้นที่นาอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
Organic Thailand มากกว่าแปดร้อยไร่ และยังมีพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองอีกจ านวนหนึ่งและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ ตามในปีต่อไปแรงจูงใจของ
เกษตรกรอาจลดน้อยลงเนื่องจากหลายพื้นท่ีจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นความท้าทายของการด าเนินงานในปีถัดไป  

นอกจากชุมชนหลักข้างต้น ส่วนงานได้ให้บริการชุมชนท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งเป็นเครือข่ายของ กศน.สทิงพระ คู่ความร่วมมือเดิมของสถาบันฯ  และมีชุมชนใหม่ที่
ได้รับบริการ คือ ชุมชนบ้านท่าแค ม.10 อ.เมือง จ.พัทลุง มีการขยายพื้นที่ท าวิจัยร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ไปยังชุมชนระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา มีการสร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 8 ส่วนงาน น าประเด็นการปลดล๊อกกระท่อมเพื่อสร้างโอกาสในการวิจัยและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ในอนาคต 

ความท้าทายที่ 3 การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ได้เร่งปรับปรุงระบบสนุนการบรรลุตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ ของแผนกลยุทธ์ฉบับปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการสร้างองค์กรให้เป็นที่รู้จักผ่านการสื่อสารองค์กร จึงท างานอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาคอนเทนต์ ระบบกลั่นกรองข้อมูล การผลิตสื่อและกิจกรรมที่
สอดคล้องกับยุคปัจจุบันผ่านแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงฐานข้อมูลสื่ อเผยแพร่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น มีการพัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยีเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้บริหารได้วางแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง เตรียมความพร้อมเพื่อแสวงหาหาแหล่งทุนภายนอก ผ่านระบบมอบหมายงาน ซึ่ง
คาดว่าผลลัพธ์จะปรากฎในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยังคงให้ความส าคัญกับการรักษาความสัมพันธ์กับชุมชน สนับสนุนโดยยกระดับเพิ่มคุณค่าชุมชนให้เป็นที่รู้จักและเกิดความ
ภาคภูมิใจผ่านระบบสื่อสารองค์กร   
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สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการประเมินในภาพรวมบรรลุตัวช้ีวัดร้อยละ 96.30 สูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา (ปงม.

63 บรรลุร้อยละ 96.00)  

 
ความท้าทาย จ านวนโครงการ จ านวนตัวชี้วัด จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละของการบรรลุ 

1 สนับสนุนความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่ใช้
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

4 6 6 100 

2 สนับสนุนชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตให้
เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10 
 

11 11 100 

3  3 การบริหารจัดการเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็น เลิศ  
 

7 10 9 90 

รวม 21 27 26 96.30 
 
ผลการด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1ต.ค.63-30 ก.ย.64)   

ความท้าทายที่ 1 สนับสนุนความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้  
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน  
1. โครงการปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โค
วิด-19   

(1) ร้อยละการด าเนิน งาน
เทียบกับแผน ร้อยละ 85 
ผลการประเมิน ร้อยละ 100 
(บรรลุ) 

ก่อนเปิดภาค
เรียน 2 
สัปดาห ์

190,000 วานิด แผนพัฒนาองค์กรประเด็นท่ี 1 ปรบัปรุงกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนในสถานการณ์โควดิ-19  ด าเนินการไดค้รบถ้วนตามแผน คือพัฒนา
ระบบและได้น าไปใช้งานจริงท้ัง 2 ภาคการศึกษา  

2. โครงการจัดการเรียนรูร้ายวิชาวิถี
ชุมชนท้องถิ่น   
    

(2) ความพึงพอใจของนิสิต 
ปกศ 63 - 3.98  
ผลการประเมิน 3.98  
(บรรลุ) 
(3) ผลประเมินอาจารย์
ผู้สอน ปกศ.63 4.00 
ผลประเมิน 4.12 (บรรลุ) 

 ปกศ. 63 SK     196,000 
PT     100,000 

วานิด ด าเนินการในรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 

 กษ.ผสมผสาน+
ฝาย   190,000 

วันเพ็ญ 

3. โครงการขยายผลฐานการเรียนรู้วิถี
ชีวิตชาวนา สืบสานศาสตร์พระราชา   
นาสร้างสุข 

(4) กิจกรรมขยายผลจาก
ฐานการเรยีนรู้ 2 ครั้ง 
ผลการประเมิน 3 กิจกรรม 
(บรรลุ) 

 ธ.ค.63 - เม.ย.
64 

50,000 
 

จิตรา ใช้ฐานการเรียนรู้ของนิสติ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเจา้ของแหล่งเรียนรู้  
กิจกรรมทีด่ าเนินการมีดังนี ้
1. กิจกรรมเทิดพระเกยีรติ 5 ธันวาปล่อยปลาลงนาสร้างสุข  
2. งานชวนชิมปลานาสร้างสุข 4 มี.ค.64 
3. งานวิจัยองค์ความรู้ และถ่ายทอดความรู้คืนสู่ชุมชน(รายงานในความ
ท้าทายที่ 2)  
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ช่ือโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

4. พัฒนาระบบสนับสนุนให้
คณาจารย์และนิสติใช้ชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ หาโจทย์วิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ( โครงการใน
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลยั) 

(5) มีแหล่งเรียนรู้พร้อม
ให้บริการอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของชุมชนเครือข่าย 
ผลประเมิน ทุกชุมชน
เครือข่ายพร้อมให้บริการ 
ร้อยละ 100 (บรรลุ) 
 
(6) ส่วนงานท่ีให้ให้บริการ 2 
ส่วนงาน 
ผลการประเมิน 2 ส่วนงาน 
(บรรลุ)  

ต.ค63-ก.ย.64 
(โครงการต่อเนื่อง) 

250,000 ผอ. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน 6 ชุมชนของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ชุมชนตะโหมด ชุมชน
บ้านในกอย ชุมชนบ้านพร้าว ชุมชนบ้านทุ่งยาว ชุมชนดอนประดู่ และชุมชน
โตนดด้วน ให้พร้อมส าหรับการใหบ้ริการคณาจารย์และนิสติของมหาวิทยาลัย 
ด้วยวิธีการดังนี้  
     1. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรม
บริการวิชาการ กิจกรรมด้านวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายในชุมชน มีผูน้ าชุมชน 
ปราชญ์ชุมชน  
     2. สร้างช่องทางการสื่อสารกบัชุมชน เช่น เวทีเสวนา การประชุม โซเชียล
มีเดีย ไลน์ครูชุมชน หนังสือราชการ  
     3. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ ICOFIS พัฒนาขึ้น ด ารงรักษา และกระตุ้นให้
มีกิจกรรมต่อเนื่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต  
     4. พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ให้เป็นครูชุมชนมากกว่า 80 คน ให้มีองค์
ความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ มีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อ
แก้ปัญหา มีกระบวนการท างานท่ีมีระบบ และพัฒนาให้เป็นนักวิจัยชุมชน เพื่อ
ช่วย/ร่วมท างานวิจัยกับนักวิจัยมหาวิทยาลัย ปัจจบุันในชุมชนมีผู้ทีผ่่าน
การพัฒาในรูปแบบนักวิจัยชุมชนแล้ว 3 ชุมชน คือ ชุมชนตะโหมด 3 คน 
ชุมชนบ้านทุ่งยาว 2 คน และชุมชนดอนประดู่ 6 คน  
     5. จัดท าสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชน เป็นคลิปสั้นๆ 
 
ปงม.64 นอกจากใช้แหล่งเรียนรู้ในรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่นแล้ว มีนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ ระดับปรญิญาตรี ใช้แหล่งเรียนรู้นาอินทรีย์ชุมชนดอนประดู่ใน
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 โครงงาน  และให้บริการ ผศ.ดร.นินนาท์ 
จันทร์สูรย์ คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 1 โครงการ  
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ความท้าทายท่ี 2 สนับสนุนชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน  

งานบริการวิชาการ :       
1. โครงการนาวาน สิบสานข้าวทอ้งถิ่น
อินทรีย์ (ชุมชนเครือข่าย)  
   1.1 ดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าว
สังข์หยดอินทรีย์ครั้งท่ี 15 และครัง้ที ่
16 และกิจกรรมหาบข้าว เข้าโรงเรียน 
– ชุมชนดอนประดู ่
 
 
 

(7) วัฒนธรรมในวิถีชีวิต
ชาวนาได้รับการสืบทอดและ
เผยแพรไ่ปยังกลุม่เป้าหมาย 
700 คน 
ผลการประเมิน 808 คน 
(บรรลุ) 

8 ต.ค.63 
22 ม.ค. 64 

บูรณาการกับ
การเรยีนการ

สอน 

จิตรา 
 

- จัดกิจกรรมนาวาน 3 ชุมชน ดอนประดู่ – โตนดด้วน - ท่าหิน  
- ให้บริการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาแก่นักเรียนในพื้นที่ต าบลดอน

ประดู ่
- จัดกิจกรรมชวนชุมชนหาบข้าว เข้าโรงเรยีน  
- บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
- ผู้เข้าร่วมโครงการและผูร้ับชมการเผยแพร่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมการท า

นาแบบดั้งเดิม และพิธีกรรมท าขวัญข้าวมากกว่า 808 คน  
กิจกรรมที่ 1 : นิสิต 527 คน(จาก 598 คน) นักเรียนและครู 40 คน 

ชุมชน 46 คน มทษ 14 คน และบคุคลทั่วไปไม่ทราบจ านวนจากการ
แชร์ไลฟ์ 88 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 2 : นิสิต 96 คน(จาก107) ชุมชน 47 คน มทษ 13 คน และ
บุคคลทั่วไปไม่ทราบจ านวนจากการแชร์ไลฟ์ 4 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 3 : ชุมชน 23 คน มทษ 2 คน   

   1.2 โหนดด้วนนาวาน สืบสานข้าว     
สังข์หยดอินทรีย์ ครั้งท่ี 2 - ชุมชน
โตนดด้วน 

 

15 ม.ค.64 บูรณาการกับ
การเรยีนการ

สอน 

จิตรา 

   1.3. ท่าหินนาวาน สืบสานข้าวส่าหรี 
ครั้งท่ี 1 และครั้งที่ 2 – ชุมชนท่าหิน 

27 ต.ค.63 
26 ม.ค.64 

5,000 ดร.เปลื้อง 
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2. โครงการตดิตามผลการพัฒนาชุมชน
เป้าหมายเพื่อสรา้งความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน  

 
  

(8) ชุมชนที่ยังใช้องค์ความรู้
ด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปี
ขึน้ไป 3 ชุมชน  
ผลการประเมิน 5 ชุมชน 
(บรรลุ) 
 
(9) ชุมชนที่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดความรู้ทีไ่ดร้ับการ
ถ่ายทอด ร้อยละ 50 ของ
ชุมชนทั้งหมด  
ผลการประเมิน 5 ชุมชนจาก
ทั้งหมด 6 ชุมชน คิดเป็นร้อย
ละ 83.33 (บรรลุ)  
 
  

ต.ค.63-ก.ย.64 
(ต่อเนื่องปีหน้า) 

งบค่าใช้จ่าย
เดินทางไป

ราชการ 

นักวิชาการ ติดตามการน าความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชมท่ี ICOFIS 
พัฒนาขึ้นและจากการเช่ือมประสานส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดย 
การติดตาม เก็บข้อมลูปัญหาอุปสรรคของชุมชน น ามาวิเคราะห์แก้ไข หรือ
ใช้เป็นประเด็นในการพัฒนาความรู้ใหม่เพื่อให้บริการชุมชน เป็นท่ีปรึกษา
การน าความรู้ไปใช้ของสมาชิกในชุมชน การท างานของกลุ่มวิสาหกจิ กลุ่ม
นาอินทรีย์ สนับสนุนการจดัตั้งและการท างานระบบกลุ่มในชุมชนเพือ่ให้เกิด
การเรยีนรู้ การพึ่งพาตนเอง ผลงานของชุมชนในปีงบประมาณ 64 มีดังนี ้
1. ชุมใชนตะโหมด  
    ผลงานเดิมที่ด าเนินการต่อเนื่อง : ฝายชะลอน้ าไหลเพื่อการบริหาร
จัดการน้ า กลุ่มท านานาอินทรียต์ะโหมด 29 รายใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ วิถี
พอเพียง และไดร้ับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand  133 ไร่ (15 
พ.ค.63- 14 พ.ค.66)   
    ผลงานใหม่ต่อยอด :  
         1) แหล่งเรียนรู้เมล่อนอินทรีย์ในโรงเรือน โดยเจ้าอาวาสวดัตะโหมด  
          2) ยาดมสมุนไพรเพื่อจ าหน่าย โดยครูชุมชนฐานการเรียนรูภู้มิ
ปัญญาการจัดการสุขภาพ โดยคณุวิมล รักษ์จันทร์  ICOFIS ร่วมพัฒนาตรา
สินค้า 
 
2. ชุมชนป่าบอน  
    ผลงานเดิมที่ด าเนินการต่อเนื่อง : การท าสวนผลไม้แบบผสมผสาน สินค้า
สละลอยแก้ว 
    ผลงานใหม่ต่อยอด : สวนสละอินทรีย์สร้างสุข ของคุณปรีชา ชูช่วย 
ชุมชนบ้านหลักสิบ ม.5 ต.หนองธง อ.ป่าบอน  
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2. โครงการตดิตามผลการพัฒนาชุมชน
เป้าหมายเพื่อสรา้งความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน (ต่อ) 

 
  

    3. ชุมชนบ้านทุ่งยาว  
     ผลงานเดิมที่ด าเนินการต่อเนือ่ง : ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงมา
ปรับใช้เป็นการเกษตรผสมผสาน (มีผลผลิตออกจ าหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่าน
มา คือ ฝรั่งอินทรีย์ ของคุณสมมติร ปานเพชร) มีการปลูกผักอินทรยี์ใน
โรงเรือน โรงผลติปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรยี์บา้นทุ่ง
ยาวพัฒนา  
     ผลงานใหม่ต่อยอด : กาแฟดริปท ามือ ICOFIS COFFEE (รายละเอียดใน
โครงการที่ 3) 
 
4. ชุมชนบ้านพร้าว  
     ผลงานเดิม ชุมชนน ากรอบคิดเกษตรผสมผสาน ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ 
วิถีพอเพียง (มีผลผลิตอินทรียเ์พื่อจ าหน่ายเพิ่มขึ้นคือ สละ กล้วยไข่ ของคุณ
จุรีย์ พรมแก้ว) 
     ผลงานใหม่ต่อยอด :  
     1) สวนเกษตรผสมผสานเต็มรูปแบบโดยการปลูกพืชที่หลากหลาย
ร่วมกับการเลี้ยงผึ้ง ประกอบด้วย ทุเรียน มังคุด กล้วย มะนาว มะละกอ 
ของคุณขรรค์ชัย ปานแก้ว   
          2) ผลผลิต (สละ) ที่เกิดขึ้นจากสวนเกษตรผสมผสานของคุณบุญ
ธิดา ชุมทองมา น ามาเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นสละลอยแก้ว ICOFIS 
ร่วมออกแบบสลากสินค้า  
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2. โครงการตดิตามผลการพัฒนาชุมชน
เป้าหมายเพื่อสรา้งความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน (ต่อ) 

 
  

    5. ชุมชนดอนประดู่  
    ผลงานเดิม กลุม่ข้าวอินทรีย์วิถีคนดอนประดู่ 43 รายใช้ระบบเกษตร
อินทรีย์ วิถีพอเพียง  ได้รับการรับรองแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะ
ปรับเปลีย่น 233.5 ไร่ (ข้อมูล ณ 14 พ.ค.64)   
 
6. ชุมชนโตนดด้วน  
    ผลงานเดิม กลุม่ข้าวอินทรีย์ ส านักพิกุล 25 ราย ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ 
วิถีพอเพียง ได้รับการรับรองแหล่งผลิตขา้วอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน 119.25 
ไร่  กลุ่มผลติข้าวอินทรีย์ ม.7 บ้านโคกโพธิ์ 64 ราย ไดร้ับการรับรองแหล่ง
ผลิตขา้วอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน 365.75 ไร่  (14 พ.ค.64) 
    ผลงานใหม่ต่อยอด จดทะเบียนตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส านักพิกลุ ( 2 
เม.ย.64) 
 

3.  โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์ในชุมชน
เพื่อสร้างมลูค่าสู่สากล (ร่วมกับ
วิทยาลัยนานาชาติ)  

 

(10) สินค้าท่ีได้รับการเพิ่ม
มูลค่า 1 รายการ 
ผลการประเมิน 1 รายการ 
(บรรลุ) 

ม.ค-พ.ค.64 5,000 วิภาว ี
วันเพ็ญ 

พัฒนาตราผลิตภัณฑ์กาแฟดริปแบบซอง และใช้กลยุทธ์ STORY สร้าง
จุดเด่นและความแตกตา่ง สร้างภาพลักษณ์เพิ่มมูลคา่ให้กับกาแฟอินทรีย์ 
ICOFIS COFFEE ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาว
พัฒนา   
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4. โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรูใ้น
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 

(11) แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
รับรอง 1 แหล่ง 
ผลการประเมิน 2 แหล่ง 
(บรรลุ) 

ต.ค.63-ก.ย.64 จากผู้ขอรับ
บริการ 

นักวิชาการ ให้บริการหน่วยงานต่างๆ ท่ีขอรับบริการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อจดัตั้ง เพิ่ม
ศักยภาพของแหล่งเรยีนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้กระจายไปอยู่ตามพื้นท่ีต่างๆ ในท้องถิ่น ผลการ
ด าเนินงาน 
1. โรงเรียนบ้านบ่อประดู่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ให้บริการถ่ายทอดความรู้
การท าปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชผักอินทรีย์เพื่อสร้างแหล่งเรยีนรู้ใน รร. 
2.จัดนิทรรศการเปดิบ้านวิชาการ กศน.สทิงพระ 30-31 มี.ค.64 
ถ่ายทอดความรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะเมลด็และย้ายต้นกล้า เผยแพร่
ผลผลติข้าวอินทรีย์  
3.จัดนิทรรศการเพื่อรับการประเมนิศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต กศน.สทิงพระ 16 มิ.ย.64 
4.จัดนิทรรศการและเป็นท่ีปรึกษาการน าเสนอผลงานผลงานเด่นของ
หมู่บ้านต่อคณะกรรมการคัดสรรกจิกรรมพัฒนาชุมชนดเีด่นฯให้กับ ผญ.
คณิตย์ แท่นจันทร์ หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
ในการคัดเลือก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกจิกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่น 7 ก.ค.64 ผลการคัดเลือก ไดร้ับรางวัล 
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5. การสร้างความร่วมมือระหว่าง

ทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
(กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลยั)  

(12) หน่วยงานความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน 3 หน่วยงาน 
 
ผลการประเมิน หน่วยงาน
ความร่วมมือ 7 หน่วยงาน 
(บรรลุ) 

มิ.ย.-ก.ย.64 - รอง ผอ. 
(รับผิดชอบ
หลัก)  

1.สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการท างานร่วมกันของ สสช. สวพ. สถาบัน
ทักษิณฯ สโมสร มทษ. ICOFIS และส่วนงานวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) บริการวิชาการเพื่อชุมชน จาก
เปลี่ยนแปลงที่ส าคญัในสังคม โดยจัดกิจกรรม   
     1.1 กิจกรรมการจดัการความรู้ “กระท่อม ใช้ประโยชนไ์ด้อย่างไร” 5 
ส.ค.64 
     1.2 กิจกรรมเสวนา “ปลดล็อคกระท่อม พืชเศรษฐกิจทางเลือกของ
ชุมชน” 24 ส.ค.64 
     1.3 ก าหนดแผนการศึกษาวิจยัพืชกระท่อมเพื่อการใช้ประโยชนข์อง
ชุมชน (เก็บรวบรวมพันธุ์ แปลงศกึษาวิจัยในมหาวิทยาลยั และในชุมชน) 
2. ประสานความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้บุคลากรในสังกัด (รศ.
ดร.จตุพร  แก้วอ่อน) ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการให้กับโรงเรียนปาก
พะยูนพิทยาคาร อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ท าให้ผลงานโครงการตู้อบ Hybrid 
(แสงอาทิตย์&ชีวมวล) ของโรงเรียนได้รับการคัดเลือก "ระดับพลอย" ได้รับ
ทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการ 30,000 บาท จากโครงการสร้างเด็กและ
เยาวชนต้นแบบฯ จัดโดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (รับผิดชอบ
โดย น.ส.พิมพ์ชนก) 
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6. พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการ  
ระยะสั้น 

(13) ร่างหลักสูตรระยะสั้น 
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
ผลการประเมิน ร่าง 3 
หลักสตูร (บรรลุ) 

พ.ค.-ก.ย.64 - นักวิชาการ 1. หลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (วานิด) 
2. หลักสูตรการท านาอินทรีย์สู่การเป็นผู้ประกอบการ  (จิตรา) 
3. หลักสตูรปลูกผักในระบบโรงเรือน (วันเพ็ญ) 

7. โครงการวิเคราะห์คณุภาพผลผลิต
จากนาสรา้งสุข 

 

(14) องค์ความรู้จากงานวิจัย 
1 เรื่อง 
ผลการประเมิน องค์ความรู้ 2 
เรื่อง (บรรลุ) 

ม.ค.-ก.ย.64 ค่าธรรมเนียม
อุดหนุนการวิจัย                         
82,000 

จิตรา 
พิมพ์ชนก  
 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิต และการแปรรูป
ผลผลติปลาดุกแดดเดียวเพื่อเพ่ิมมลูค่า  

- จัดกิจกรรมถ่ายทอดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (15 ต.ค.65)  

8. โครงการวิจัยการศึกษาระบบปลูก
และการใหผ้ลผลิตข้าวอินทรีย์ ใน
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  

(15) ชุมชนใหม่ที่ให้บริการ 1 
ชุมชน 
ผลประเมิน 1 ชุมชน (บรรลุ)  
 

 ร่วมกับ 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฎสงขลา 

จิตรา - อยู่ระหว่างด าเนินการวิจัย เป็นโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ การ
ปลูก สมบตัิ การเก็บรักษา และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ข้าวอินทรีย์ในอ าเภอระโนด จังหวดัสงขลา 

- การท างานในโครงการจะเป็นการเตรียมแหล่งเรียนรู้ใหม่ในพ้ืนท่ีจังหวัด
สงขลา 

9. พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั  (16) โครงการที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 1 โครงการ 
 
ผลการประเมิน ได้รับงบ
สนับสนุน ปงม.65 จ านวน ... 
โครงการ (บรรลุ)  
 
 

พ.ค.-ก.ย.64 - วันเพ็ญ 1. เรื่อง ชุมชนต้นแบบผลิตผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือนต้นทุนต่ าของ
เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาวพัฒนา อ.เขา
ชัยสน จ.พัทลุง  เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 822,290 บาท (วันเพ็ญ) 

2. เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเล่าเรื่องชุมชน ผ่านสื่อสังคมและ
แบบฟอร์มออนไลน์ให้กับผู้น าชุมชนต าบลดินแดง อ.ล าทับ จ.กระบี่ 
งบประมาณจ านวน 815,540 บาท (ดร.บัณฑิต) 

3. เรื่อง การพัฒนาโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตผัก
อินทรีย์ งบประมาณ 100,000 บาท (จิตรา) 

4. เรื่อง ผลของบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บรักษา
ผักกาดหอม งบประมาณ 99,800 บาท (พิมพ์ชนก) 
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10. กิจกรรมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 
 
 

(17) 6 ครั้ง/ปี 
ผลประเมิน 6 ครั้ง (บรรลุ)  

ตลอดป ี 10,000 นงนุช ร่วมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 6 ครั้ง 
1. ท าบุญเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ วันท่ี 1 ต.ค. 63 ณ 
อาคารหอเปรมดนตรี วิทยาเขตสงขลา 
2. ประเพณีทอดกฐินวัดตะโหมด วันที่ 6 ต.ค. 63 ณ วัดตะโหมด อ.ตะ
โหมด จ.พัทลุง 
3. ประเพณีทอดกฐินวัดโคกโดน วันท่ี 9 ต.ค. 63 ณ ชุมชนโตนดด้วน อ.
ควนขนุน จ.พัทลุง 
4. กิจกรรมท่าหินนาวาน สืบสานข้าวสาหรี วันท่ี 27 ต.ค. 63  ณ ชุมชน
บ้านท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
5. กิจกรรมพิธีบวงสรวงและท าบญุอาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ วันท่ี 26 
พ.ย. 63 ณ อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ มหาวิทยาลัยทักษณิ วิทยาเขต
พัทลุง 

5. 6. กิจกรรมท าบุญกองข้าวเปลือก วันท่ี 21 มี.ค. 64  ณ ชุมชนตะโหมด อ.
ตะโหมด จ.พัทลุง 
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ความท้าทายที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน  

1. โครงการพัฒนาบุคลากร (Happy 
Brain) 

     1.1 การจดัการเรียนการสอน 
     1.2 องค์ความรู้เพื่อวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

     1.3 การจัดการองค์กรและงาน
ส านักงาน 

     1.4 เตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบ
สมรรถนะICT 

(18) บุคลากรไดร้ับการพัฒนา
ร้อยละ 100 
ผลประเมิน บุคลากรได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ 100 (บรรลุ) 
 
(19) ร้อยละของบุคลากรที่
ผา่นการทดสอบสมรรถนะ 
ICT ร้อยละ 20 
ผลการประเมิน ร้อยละ 42.86 
(บรรลุ) 

ตลอดป ี 70,000 วิภาว ี บุคลากรเข้ารับการอบรม ดังนี ้
1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสตูร “พัฒนานักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ม.
ทักษิณ” วันท่ี 29 – 30 ต.ค. 63 ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลา เมอร์เมด 
สงขลา  
2. อบรมการใช้ระบบเผยแพร่ข้อมลูข่าวารดา้นการจดัซื้อจัดจา้งและการ
บริหารพสัดุ วันที่ 16 พ.ย. 63  ณ ห้อง C207 ช้ัน2 ส านักคอมพิวเตอร์ 
วิทยาเขตสงขลา 
3. อบรมการเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 (งบลงทุน) วันท่ี 17 พ.ย. 63 ณ ห้อง C207  ช้ัน 2 
ส านักคอมพิวเตอร ์
4. อบรม “การจัดท า (ร่าง) มคอ.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง” 
เรื่องแนวคิดการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ วันที่ 23 พ.ย. 63 ณ 
SC216  วิทยาเขตสงขลา 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ ม.ทักษิณ วันท่ี 25 พ.ย. 63  ณ SC1346  ช้ัน3 
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง 
6. อบรมสัมมนา Virtual TALAS Annual Training : IACUC Refresher 
Training วันท่ี 26 พ.ย. 63 ระบบออนไลน ์
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     7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนนิการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563 – 2566 วันที่ 20 – 23 ม.ค. 64  
ระบบออนไลน ์
8. โครงการเสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลยัทักษิณ วันที่ 16 ก.พ. 64  ระบบ
ออนไลน ์
9. อบรมการใช้งานระบบเก็บภาพถ่ายออนไลน์ วันท่ี 22 ก.พ. 64  ณ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
10. อบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Literacy) วันท่ี 24 
มี.ค. 64 ระบบออนไลน ์
- บุคลากรผ่านการทดสอบสมรรถนะ ICT แล้ว 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.86 

2. โครงการ ICOFIS สร้างสุข ปลกูผัก
อินทรีย์ วิถีพอเพียง      

    

(20) ดัชนีความสุข  
ร้อยละ 80 
ผลประเมิน ร้อยละ 79.01 
(ไม่บรรลุ)  

ตลอดป ี - วิภาว ี
 

ICOFIS ไดส้ ารวจความต้องการกิจกรรมสร้างสุขท่ีบุคลากรสนใจ พบว่า
บุคลากรต้องการใช้กรอบคิดและความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือน และ
ต้องการขยายผลไปสูเ่พื่อนร่วมมหาวิทยาลัย จึงจัดตั้งชุมชนผ่านกลุม่ใน 
FACEBOOK ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมหาวิทยาลยั เครือข่ายในชุมชน 
และผูส้นใจ เป็นสมาชิกกลุม่ จ านวนสมาชิก 200 คน แลกเปลี่ยน พูดคุย
เกี่ยวกับการปลูกผักในครัวเรือน ดว้ยระบบเกษตรอินทรีย์ มีการ LIVE 
แนะน าการเพาะเมล็ด การดูแลรักษา การท าปุ๋ย ICOFIS รวมทั้งแบ่งปัน
เมลด้พันธ์ุพืช 
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3. พัฒนาคอนเทนต์ข่าวสื่อสารองค์กร (21) บทความ/ข่าวเผยแพร่
สู่สาธารณะ 5 รายการ/เรื่อง 
 
ผลการประเมิน 6 เรื่อง 
(บรรลุ) 
 
(22) ความถี่เฉลี่ยของ
ผลงานข่าวที่ปรากฎในสื่อ
สาธารณะ 2 ครั้ง/เดือน 
ผลกการประเมิน 3.92 ครั้ง/
เดือน (บรรลุ) 
 
 

ตลอดป ี - วิภาว ี 1. ข่าว สืบสานศาสตร์พระราชานาสร้างสุข จ านวน 7 สื่อ (สื่อใหญ่ ทวิต
เตอร์ TV5 ) ธ.ค.63  
2.ข่าว ชุมชนบ้านกล้วยเภาหาบขา้ว เข้าโรงเรยีน ขับเคลื่อนกลไกการพึ่งพา
ในชุมชน จ านวน 10 สื่อ (สื่อใหญ่ผู้จัดการออนไลน์) ก.พ.64 
3. ข่าว มทษ.หนุนวัดตะโหมด ส่งเสริมเกษตรกรปลูกเมล่อนอินทรยี์ สร้าง
รายได้เสริมยุคโควดิ-19 จ านวน 6 สื่อ (สื่อใหญ่ ผู้จดัการออนไลน์) ม.ิย.64 
4. ข่าว วิทยาลัยนานาชาติร่วมมือ ICOFIS จุดประกายไอเดียเพิ่มมลูค่า
กาแฟชุมชน จ านวน 5 สื่อ (สื่อใหญ่ ผู้จัดการออนไลน์) มิ.ย.64 
5. ข่าว มทษ.ส่งต่อความรู้ กศน.สทิงพระ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต จ านวน 4 สื่อ มิ.ย.64 
6. ข่าว มทษ.ขับเคลื่อนกลุ่มผลติขา้วอินทรีย์ พลิกผืนนาเมืองลุงกว่า 800 
ไรผ่่านมาตรฐาน Organic Thailand จ านวน 15 สื่อ(สื่อใหญ่ ผู้จัดการ
ออนไลน์) ก.ย.64 
 
รวมในปีงบประมาณ 64 พัฒนาคอนเทนต์ 6 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
สื่อภายนอกปรากฎในสื่อสาธารณะตลอดปี รวม 47 ครั้ง (นับจากทุกสื่อที่
เผยแพร่) เฉลี่ย 3.92 ครั้ง/เดือน 
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4. ปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงาน  
   เพื่อเปิดเผยข้อมลูต่อ

สาธารณะ   

(2 3 )ร้ อ ย ล ะขอ งข้ อ มู ล
ส าคัญ  (OIT) ตัวช้ีวัดที่  9 
และตัวช้ีวัดที่  10 ที่ส่วน
งานรับผิดชอบ ได้รับการ
เปิดเผยสู่สาธารณะ ร้อยละ 
80 
ผลประเมิน  ร้อยละ 92 
(บรรลุ) 
 
(24 )ผลป ระ เมิ น  ระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ร้อยละ 90 
ผลประเมิน ร้อยละ 90.12 
(บรรลุ) 

มีนาคม 64 - วิภาว ี - ปรับปรุงเว็บไซต์ เพิ่มเมนูหลัก ไดแ้ก่ คู่มือ/แนวทางการปฏิบตัิงาน, Q&A,  
กิจกรรมส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชน 

- เพิ่มข้อมูลบนเว็บไซต์ ดังนี ้
1) เมนูบริการข้อมลู - เพิ่มข้อมูล ผลประเมินตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 63 ผล
ประเมินตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ 63 แผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 63-64 
2) เมนูบริการหลัก - เพิ่มข้อมูลตัวอย่างฐานการเรยีนรู้ในชุมชน การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ขั้นตอนการขอรับบริการ สถิติการให้บริการ 
3) เมนูคู่มือ/แนวทางการปฏบิัติงาน เพิ่มข้อมูล ระบบจัดการเรยีนรูแ้บบ
บูรณาการในชุมชน แผนภาพกระบวนการจัดการเรยีนรู้ แนวทางจดัการ
เรียนรู้ ระบบจดัการครูชุมชน 
4) เมนู Q&A เพิ่มข้อมูลค าถามที่พบบ่อย 
5) เมนูข่าว – update ข่าว 
6) เมนูกิจกรรมส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชน เพิ่มข้อมูล ประมวลภาพ
กิจกรรมเยี่ยมบ้านชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ประมวลภาพ
ประชุมชุมชนความร่วมมือด้านการเรียนการสอน 
 

สรุป จ านวนข้อมลูตัวช้ีวัดที่ 9 และตัวช้ีวัดที่ 10 ท่ีสถาบันฯรับผดิชอบ จ านวน 25 
รายการ ด าเนินการเปิดเผยข้อมลูจ านวน 23 รายการคิดเป็นร้อยละ 92.00   
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5. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการและ
กระบวนการท างาน 

(25) จ านวนครั้งการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับ
หน่วยงานอ่ืน 1 ครั้ง 
ผลการประ เมิ น  1  ครั้ ง 
(บรรลุ) 

ตลอดป ี - วิภาว ี น าเสนอแนวปฏิบตัิการบริหารความเสีย่งท่ีเชื่อมโยงกับระบบ EdPEX  
ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลยั  

6. การปรับปรุงสญัญาณ
เครือข่ายเพื่อรองรับการ
ด าเนินงานผ่านระบบออนไลน ์

(26) เครือข่ายได้รับการ
ปรับปรุง 
ผลการประเมิน บรรลุ 

ก.ค.-ก.ย.64 25,640 สาวิตร ี ส่วนงานไดส้ ารวจความต้องการของบุคลากรเพื่อสนับสนุนบรรยากาศการท างาน 
และด าเนินการตอบสนองความตอ้งการดังนี้ 
1. ปรับปรุงระบบสัญญาณ wifi  
2. เพิ่มอุปกรณ์ SMART TV  

7. กิจกรรมชุมชนสมัพันธ์ (27) ร้อยละของชุมชนเดิม
ที่ยังคงร่วมด าเนินงานหรือ
ขอรับบริการ ร้อยละ 100 
 
ผลการประเมิน  ร้อยละ 
100 (บรรลุ) 

ตลอดป ี งบเดินทาง วานิด มีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตลอดปี ใน 6 ชุมชน 

 


