
 1 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563   

 
 

รายงานผลการดําเนินงาน  
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (Action Plan)  

แผนปฏิบัติการประจําปไดรับมตเิห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานในการประชุมสมัยสามญั ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 13 พ.ย.62 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสวนงานในการประชุม  

สมัยสามัญ คร้ังที่ ..../2559 ว ั
นที่ .............................. 2559 

 
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

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

     
 
 
 
 
 
 

 



 2 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563   

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใตความทาทาย 3 ประเด็น คือ  
 

ความทาทายท่ี 1 สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตท่ีใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  
โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 6 โครงการ/กิจกรรม จากท้ังหมดท่ีกําหนดในแผน 6 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนดําเนินการรอยละ 100 บรรลุ

คาเปาหมาย 8 ตัวชี้วัดจากท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100     
 
ความทาทายท่ี 2 สนับสนุนชุมชนเปาหมายใหเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 9 โครงการ/กิจกรรม จากท้ังหมดท่ีกําหนดในแผน 9 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนดําเนินการรอยละ 100 บรรลุ
คาเปาหมาย 9 ตัวชี้วัดจากท้ังหมด 10 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 90.00  
 
ความทาทายท่ี 3 การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ  

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 5 โครงการ/กิจกรรม จากท้ังหมดท่ีกําหนดในแผน 7 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนดําเนินการรอยละ 100 บรรลุ
คาเปาหมาย 7 ตัวชี้วัดจากท้ังหมด 7 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100      

 
รวมท้ังส้ินมีโครงการกิจกรรมท่ีดําเนินการตามแผน 20 โครงการ/กิจกรรมจากท้ังหมด 20 โครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 ผลการ

ประเมินตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติการประจําป บรรลุคาเปาหมาย 24 ตัวช้ีวัดจากท้ังหมด 25 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 96.00 
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ความทาทายที่ 1 สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน 
1.โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของนิสิต (1) ความพึงพอใจของนิสิต 

3.85 [7.2ก-1] 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจ
นิสิต 3.97 บรรลุเปาหมาย 

ตลอดป 100,000   

   1.1 ปรับปรุงที่พักนิสติ   20,000 สาวิตรี ดําเนินการแลว 

   1.2 พัฒนาแหลงปฏิบัติการชมุชนรูวิถีชีวิตชาวนา 
ชุมชนดอนประดู       
 

 30,000 จิตรา  
วิภาว ี
พิมพชนก 

พัฒนาฐานการเรียนรู รวบรวมพันธุขาว
ทองถ่ิน และการแปรรูปขาวเปลอืกเปน
ขาวสารแบบโบราณ  

   1.3 ปรับปรุงแหลงปฏิบตัิการชุมชนอ่ืนๆ 6 ชุมชน  50,000 วานิด ดําเนินการแลว 
มีแหลงเรียนรูที่เปนนวัตกรรมเพื่อชุมชน
คือ โมเดลสวนยางพาราสรางสขุ ชุมชน
ตะโหมด และโมเดลนาสรางสุข ชุมชน
ดอนประดู (พฒันาโดยกระวนการ
บริการวิชาการในโครงการที่ 9 หนา 7)   

2. โครงการพัฒนาครูชุมชน (2) ความคิดเห็นของครูชุมชน 
4.25 [7.1ข(ฉ-1)]  
 
ผลการประเมินความคิดเห็นครู
ชุมชน 4.27 บรรลุคาเปาหมาย 

กอนเปดภาคเรียน 
1/2563 

10,000 วานิด พัฒนาครูชุมชนโดยการใหความรูที่
สอดคลองกับฐานการเรียนรู ใน
กระบวนการพฒันาแหลงปฏิบัตกิาร
ชุมชน  

3.โครงการถอดองคความรูและเผยแพรผานสื่อ   100,000   

    3.1 ถอดองคความรู (นวัตกรรมเพื่อชุมชน) 
        - โมเดลสวนยางพาราสรางสุข ชุมชนตะโหมด 
        - โมเดลการทํานาแบบผสมผสานบนฐาน  
          เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนดอนประดู 

(3) องคความรู 1 ผลงาน 
 
ผลการประเมิน องคความรู 1 
เร่ือง บรรลุคาเปาหมาย  

 60,000 อ.ดร.เปลื้อง 
จิตรา 
พิมพชนก 
วันเพ็ญ 

พัฒนาและถอดองคความรูจากนาสราง
สุขผานกระบวนการวิจัย กระบวนการ
บริการวิชาการ เผยแพรสูกลุมเปาหมาย
ในรูปแบบวดีิทัศน สรางการรับรูผาน
บทความขาว 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน 

    3.2 ผลิตสื่อวิดีโอเผยแพรแหลง
ปฏิบัติการชุมชน  

(4) สื่อเพื่อการเรียนรูและขยายผล
ประชาสัมพนัธ 1 เร่ือง 
 
ผลการประเมิน สื่อ 6 เร่ือง บรรลุ
คาเปาหมาย 

ตลอดป 10,000 อ.ดร.เปลื้อง 
วิภาว ี

จัดทําสื่อเผยแพร ผาน YOUTUBE 
6 เร่ือง 

- นาสรางสุข  
- นิทรรศการนําเสนอ

นวัตกรรมของนิสิตรายวชิา
วิถีชุมชนทองถ่ิน 

- หองปฏิบัติการชุมชน 4 เร่ือง 
  3.3 โครงการบูรณาการการใชประโยชน
จากแหลงเรียนรูดานทํานุบาํรุงศิลป -
วัฒนธรรม “ทิ่มเมา เลาวิถีนา” ชุมชน
ดอนประดู  

(5) ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
สาธารณะ 2 แหลงสื่อ 
ผลการประเมิน บรรลุคาเปาหมาย 

8 มกราคม 63 30,000 วิภาว ี ดําเนินการแลววันที่ 8 มกราคม 
63 กิจกรรมไดรับการเผยแพร 12 
สื่อ  

4. โครงการเรียนรูแบบบูรณาการใน
ชุมชน  

(6) ความพึงพอใจนสิิต 3.85 [7.2ก-1] 

ผลการประเมิน 3.97 
บรรลุคาเปาหมาย 

พ.ย.62-มี.ค.63 673,200 วานิด ภาคเรียนที่ 2/2562  
จัดการเรียนรูใหกับนิสิตจํานวน 
561 คน 

มิ.ย.-ต.ค.63 ยอดเตม็ 267 คน 
320,400 บาท 

วานิด ภาคเรียนที่ 1/2563  
จัดการเรียนรูใหกับนิสิตสองวิทยา
เขต รวม 267 คน 

5. โครงการนําเสนอผลการเรียนรูและ
สรางสรรคนวัตกรรมที่มีคุณคา/มูลคาตอ
ชุมชนจากนสิิตรายวชิาวิถีชุมชนทองถ่ิน 
(บูรณาการกับการเรียนการสอน) 

(7) แนวคิด/ชิน้งานทีส่ามารถนาํไป
ประยุกตใชได รอยละ 30 ของการ
นําเสนอทัง้ผลหมด 
 
ผลการประเมิน บรรลุเปาหมาย 

ภาคเรียนที่ 
1/2563 

งบรายวิชา วานิด นิสิตนําเสนอผลการเรียนรูชุมชน มี
แนวคิด/ช้ินงาน 29 ผลงาน เปน
แนวคิดท่ีไดรับการประเมินจากผูสอน
วาเปนแนวคิดท่ีสามารถนําไปใชใน
ชุมชน ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 14 ผลงาน คิดเปน
รอยละ 48.27 

 



 5 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563   

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน 
6. เชื่อมประสานการใชแหลงเรียนรู
ในชุมชน  

(8) จํานวนคร้ังการใหบริการ 
5 คร้ังหรือ จํานวน
ผูรับบริการเชื่อม ประสาน
ทั้งภายในและภายนอก 150 
คน [ICOFIS1.2.1]  
 
ผลการประเมิน ใหบริการ
เช่ือมประสาน 8 ครั้ง 
ผูรับบริการรวม 377 คน 

บรรลุคาเปาหมาย 

 

ตลอดป 10,000 วันเพ็ญ 1.นิสิตชมรมครูอาสา 60 คน ลงพ้ืนท่ีตะโหมดใน
โครงการ อานออก คิดได พ่ีชวยสอน 4-25 ก.ย.62  
2. นิสิตชมรมครูอาสา 14 คน ลงพ้ืนท่ีตะโหมด วันท่ี 
18 ต.ค.62 
3.โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง นําครูนักเรียน รวม 61 
คน ศึกษาดูงานฐานการเรียนรูการจัดการนํ้าโดยใช
ฝายชะลอนํ้าไหลและฐานการเรียนรูเกษตรผสมผสาน
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 19 ส.ค.62 
4.นํานักวิจัยและบุคลากร สวพ. 50 คน คนหาโจทย
วิจัยโครงการนํารองการเรงรัดพัฒนางานวิจัยแบบ
บูรณาการ วันท่ี 30ก.ค.62 
5.เช่ือมประสานครูชุมชนถายทอดความรูหลักสตูร
การปลูกพืชในระบบโรงเรือนภายใตระบบเกษตร
อินทรีย ใหเกษตรกร อ.สทิงพระ 11 ตําบล รวม 66 
คน ในวันท่ี 18 ก.ค.62 ณ กศน.สทิงพระ 
6.ม.ราชภัฎสุราษฎธานี นํากลุมวิสาหกิจกลุมขาวหอม
พันธไชยา 25 คน แลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาสาย
พันธขาว ณ บานกลวยเภา ต.ดอนประดู วันท่ี 20 
มิ.ย.62  
7.รร.สริิวัณวรี2 สงขลานําครูนักเรยีน 71 คน  เยี่ยม
ชมศูนยเศรษฐกิจพอเพียงบานทุงยาว วันท่ี 6 ส.ค.62 
8. วิทยาลัยชุมชนสงขลา นํานักศกึษา 30 คน ใน
โครงการแนวทางการปลูกพืชรวมยางตนแบบ เรียนรู 
ณ สวนยางพาราเพ่ิมปารักษนํ้า ชุมชนตะโหมด 10-
11 ก.ย.63 
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ความทาทายที่ 2 สรางชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูใหเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนนิงาน 

โครงการบริการวิชาการ :       
7. โครงการติดตามและขยายผล ชุด
โครงการพัฒนาชุมชนเปาหมายใหเขมแข็ง
อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 6 ชุมชน : ตะโหมด ปาบอน  
ดอนประดู ทุงยาว บานพราว  
   

(9) จํานวนพืน้ที่ที่ใชระบบ
เกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง   
750 ไร [7.4ก-15(ฉ-3)] 
 
ผลการประเมิน ไดพืน้ที่
ปรับเปลี่ยนรวม 892.75 ไร 
บรรลุคาเปาหมาย 

ต.ค.62.-ก.ย.63 
  

งบคาเดินทาง
สํานักงานฯ 

จิตรา 
วานิด 
วันเพ็ญ 
พิมพชนก 

- สามารถปรับเปลี่ยนการทําเกษตรของ
ผูรับบริการ จากระบบเคมีสูเกษตร
อินทรีย พื้นที่รวม 6 ชุมชน 892.75 ไร 

- ติดตามการใชระบบเกษตรอินทรียวิถี
พอเพียงในชุมชนทุงลานโยพฒันา จึงได
สนับสนนุการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน 
โดยเปนทีป่รึกษาการทาํเคร่ืองแกงจาก
วัตถุดิบอินทรีย และใหบริการขอมูลเพื่อ
จดทะเบียนจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน 
ในชื่อกลุมวิสาหกิจชุมชนเคร่ืองแกงตํา
มือทุงลานโยพัฒนา เม่ือวันที่ 6 พ.ย.
62 
 

8. ประสานงานคณะศิลปกรรมออกแบบที่
ประดิษฐานแมโพสพ ชุมชนดอนประดู 
( โครงการความรวมมือระหวาง ชุมชนบาน
กลวยเภา ICOFIS และคณะศิลปกรรม ) 
 

(10) ที่ประดิษฐานแมโพสพ 
เพื่อเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 
และสรางกําลังใจใหกับชาวนา
ในพื้นที่  
 
ผลการประเมิน ไมบรรลุคา
เปาหมาย 
 

ต.ค.-ธ.ค.62 เงินสนบัสนุน
จากผูม ี

อุปการะคุณ 

วิภาว ี - จัดทําแมโพสพ 
- ไดแบบประดิษฐานแมโพสพ  
- ยังไมไดดําเนนิการกอสราง 
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9. โครงการขับเคลื่อนชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ชุมชน
ตะโหมด ชุมชนบานทุงยาว ชุมชนดอนประดู  

(11) นวัตกรรมเพื่อชุมชน 1 
ผลงาน  
  
ผลการประเมิน บรรลุคา
เปาหมาย 

ตลอดป บ.ไทยฟอรโมซา 
127,000 

 
บ.แอรโรอ็นเอเบิ้ล 

200,000 
 

สถาบันปฏบิัติการ
ชุมชนฯ 

20,000 

อ.ดร.เปลื้อง 
วันเพ็ญ 

- ถายทอดระบบการการปลูกผกัอินทรีย 
  ในถุงปลูกตราแสนด ี
- พัฒนารูปแบบการจัดการนาแบบ

ผสมผสานระบบอินทรีย โมเดลนา
สรางสุข เปนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
ที่ไดรับการเผยแพรผานสื่อในชือ่
บทความ“นาสรางสุข สรางรายไดไร
ละแสน” 18 สื่อ 

 - บ.แอรโรอ็นเอเบ้ิล ขอชะลอการติดตั้ง 
  ระบบจัดการน้ําในนา โดยใชโซรลาเซล 
 

10. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ดวย
ศาสตรบรรพชน : วิถีชีวิตชาวนา ชุมชนดอน
ประดู 

(12) ความพึงพอใจผูรับบริการ 
4.50 
 
ผลการประเมิน ระดับความพึง
พอใจผูรับบริการ เฉลี่ย 4.53 
บรรลุคาเปาหมาย 

#1 : 3-4 ต.ค.62 
#2 : 7-8 ต.ค.62 

คาลงทะเบียน
188,000 

จิตรา 
วิภาว ี

รายได 201,000 บาท 
ระดับความพงึพอใจผูรับบริการ เฉลี่ย 
4.53 
บรรลุคาเปาหมาย 

11. โครงการดอนประดูนาวาน สืบสานขาว 
สังขหยดอินทรีย ชุมชนดอนประดู 

(13) ความพึงพอใจผูรับบริการ 
.50  
 
ผลการประเมิน ระดับความพึง
พอใจผูรับบริการ เฉลี่ย 4.55 
บรรลุคาเปาหมาย 

7 ก.พ.63 บูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

จิตรา 
พิมพชนก 

จัดโครงการ 2 คร้ัง  
คร้ังที่ 14 วันที่ 17 ม.ค.63 ระดับความ
พึงพอใจผูรับบริการ 4.55 
คร้ังที่ 15 วันที่  ก.ย.63 ไมมีการ
ประเมินความพงึพอใจ  
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12. โครงการสนับสนุนชุมชน
รอบรั้วมหาวิทยาลัย จังหวัด
สงขลา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตร
อินทรีย วิถีพอเพียง  
(รวมกับ กศน.อ.สทิงพระ) 
 

(14) ผลงานไดรับการเผยแพรสู
สาธารณะ 5 สื่อ  
 
(โครงการน้ีประเมินผล 2 ชวง 
ปงบ63 ประเมินระบบเผยแพร
ผลงานเพ่ือเพ่ิมจํานวนสมาชิก  
ปงบ64 ประเมินจากจํานวน
สมาชิกและพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยน) 

 
ผลการประเมิน ผลงานไดรับ
การเผยแพรสูสาธารณะ 7 สื่อ 

ก.ค.63-เม.ย.64 กศน.สทิงพระ 

58,000  
 

สถาบันฯ 
รับผิดชอบคา

เดินทาง 

อ.ดร.เปลื้อง 
วันเพ็ญ 

- จัดอบรมเกษตรกร อ.สทิงพระ จ.สงขลา 11 
ตําบล รวม 145 คน วันท่ี 10-11 ส.ค.63 
ผลงานไดรับการเผยแพรผานสื่อ 7 สื่อ ใน
ชื่อบทความ” ม.ทักษิณ จับมือ กศน.สทิง
พระ เตรียมความพรอมชุมชนรับมือวิกฤต
เศรษฐกิจจากโควิด19”  และ “ม.ทักษิณ
รวมพลัง กศน.สทิงพระสรางความม่ันคง
ทางอาหาร 11 ตําบล” ในสื่อระดับประเทศ 
มติชนออนไลน 

- สรางความรวมมือ หาสมาชิกในชุมชนทา
หิน เพ่ือเพ่ิมจํานวนครัวเรือนท่ีใชระบบ
เกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง 
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13. สนบัสนนุการพฒันาผลงาน
ของชุมชนปาหมาย เพื่อ
ยกระดับแหลงปฏิบัติการชมุชน
ใหไดรับการยอมรับในระดับชาติ 

  

(15) ผลงานของแหลง
ปฏิบัติการชุมชนที่ไดรับรางวลั
ระดับชาติ 1 รางวลั 
 
ผลการประเมิน บรรลุคา
เปาหมาย 

มิ.ย-ก.ย.63 10,000 วันเพ็ญ 
พิมพชนก 

- ใหขอมูลในการประเมินผลงานชุมชนทุงยาว 
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับการเสนอชือ่เปนเครือขาย 
ทสม.ดีเดนระดับประเทศ ป 2563 (10 ก.ย.63) 
ผลการประเมิน ไดรับรางวลั ทสม.ดีเดน
ระดับประเทศ ป2563 
 
- ใหขอมูลการประเมินผลงานผูใหญบานยอด
เยี่ยมระดับจังหวัดพัทลุง ประจาํป 2563 ของนาย
มนูญ สุขรัตน ผูใหญบานทุงยาว ม.11 ต.โคกมวง 
อ.เขาชัยสน จ.พัทลงุ (7 ม.ค.63) 
ผลการประเมิน ไดรับรางวัลผูใหญบานยอดเยี่ยม
ระดับจังหวัดพัทลุง ประจําป 2563 
 
-คุณนัน ชูเอียด ครูชุมชนปาบอน (บานในกอย) 
ฐานการเรียนรูเกษตรผสมผสาน ไดรับรางวลั
เกษตรกรดีเดน ระดับประเทศ  
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14. งานวิจัยเพื่อชุมชน (16) ผลงานวิจัย 3 ผลงาน  
 
ผลการประเมิน งานวิจัย 4 เร่ือง 
บรรลุคาเปาหมาย 
 

ตลอดป ทุนภายนอก
และ 

บูรณาการการ
เรียนการสอน 

วันเพ็ญ 
วานิด  
จิตรา 
พิมพชนก 
 
 
 

1. การเจริญเติบโต ผลผลิต โรคและแมลง ของพืชที่
ปลูกลงดนิ และถุงปลูกตราแสนดี (วันเพ็ญ) 
 

2. การศึกษารูปแบบการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในพืน้ที่แหลงเรียนรูของ
ชุมชน บานดอนประดู อําเภอปากพะยูน จงัหวัด
พัทลุง (พิมพชนก)           
    

3. ศึกษาการปลูกขาวสังขหยดอินทรียรวมกับเลี้ยง
ปลาดุกในนาขาวอินทรีย กรณีศึกษาชุมชนบานกลวย
เภา ต.ดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  (จิตรา  
วานิด) 
 

4.บทความวิจัย “ Development of a zinc finger 
CCCH domain-containing protein 66 like 
protein (H63H66) for Tapping panel dryness 
(TPD) detection in Hevea tree using indirect 
ELISA” เสนอตีพิมพเผยแพรในวารสาร  Journal of 
Integrative Agriculture (JIA) –Manuscript ID 
JIA-2020-2150 
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15. โครงการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน
สัมพันธ 

(17) โครงการหรือกิจกรรมทําน ุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 4 คร้ัง 
 
ผลการประเมิน กิจกรรมทํานุ 6 
คร้ัง บรรลุคาเปาหมาย 
 
(18) กิจกรรมชุมชนสัมพนัธ 10  
คร้ัง  
 
ผลการประเมิน กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ 12 คร้ัง บรรลุคา
เปาหมาย  

ตลอดป 5,000 นงนชุ กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 6 คร้ัง  
1. ทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลยัทักษิณ 
วันที่ 1 ต.ค.62  ณ อาคารหอเปรมดนตรี วิทยาเขตสงขลา 
2. ทอดกฐินสามัคคีวัดตะโหมด วันที่ 17 ต.ค. 2562                 
ณ วัดตะโหมด  อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
3. ทอดกฐินวัดโคกมวง วันที่ 23 ต.ค. 2562  ณ วัดโคกมวง 
อําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง 
4. ทอดกฐินวัดดอนประดู วนัที่ 9 พ.ย. 2562  ณ วัด              
ดอนประดู อําเภอปากพะยูน  จงัหวัดพัทลุง 
5. งานบุญกองขาวเปลือก วันที ่16 มีนาคม 2563              
ณ วัดตะโหมด  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง 
6. ถวายขาวใหม วันที่ 21 ก.ย. 2563 
 
กิจกรรมชุมชนสัมพนัธ 12 คร้ัง           
1.รวมประเมินผลงาน นายมนูญ สุขรัตน ผูใหญบาน ม.11 
ต.โคกมวง วันที่ 7 ม.ค. 2563 
2.รวมประเมนิผลงาน นายพนม  อินทรศรี ผูใหญบาน ม.5 
ต.ดอนประดู วันที่ 20 ม.ค. 2563 
3.งานศพคุณสมนึก เพชรรัตน วันท่ี 25 ต.ค. 2562             
ณ วัดตะโหมด  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง 
4. งานศพแมยายนายตรีทศพล  ตาแกว วันท่ี 19 พ.ย. 
2562 ณ ชุมชนปาบอน อ.ปาบอน จ.พัทลุง 
5.งานศพคุณพอลี่  จิตสาระอาภรณ ของนายสมบูรณ  
จิตสาระอาภรณ 11ธ.ค.62 วัดหัวเขาชัยสน  จ.พัทลุง 
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     6. งานศพสามีครูจําเนียน  มากมณี  วันท่ี 4 ม.ค.  
2563  ณ วัดดอนประดู  อ.ปากพะยูน  จ.พัทลุง 
7. งานมงคลสมรสลูกของครูวิมล (พ่ีจุก)  วันท่ี 5 ม.ค. 
2563  ณ ชุมชนตะโหมด  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง 
8.งานศพบิดาครูชุมชนนายปรีชา  เลื่อนแกว  วันท่ี 5 
ก.พ. 2563  ณ วัดโคกโพธิ์  อ.เมือง  จ.พัทลุง 
9.งานศพบิดาครูชุมชนนางสริสา  ศรีสวัสดิ์  วันท่ี 11 
พ.ค. 2563  ณ ชุมชนตะโหมด  อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
10. งานอุปสมบทลูกชายของนายวิรัตน ชวยชุมชาต 
วันท่ี 3 ก.ค. 2563  ณ ชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด               
จ.พัทลุง 
11. รวมงานศพคุณแมพุม  มาสวัสดิ์ (พรหมสกุล) ครู
ชุมชนบานทุงยาว วันท่ี 14 ส.ค. 2563 ณ วดัโคกมวง  
อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง 
12. งานศพพ่ีสะใภของเจาอาวาสวัดตะโหมด วันท่ี 21 
สิงหาคม 2563  ณ วัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
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ความทาทายที่ 3 การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศ  
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16. โครงการพัฒนาบุคลากร (Happy Brain) 
     16.1 พัฒนาการสอนรายวชิาวิถีชุมชนทองถ่ิน 
( เนนการจัดการและพัฒนาสื่อการสอนออนไลน  
การใชแอปพลิเคชั่น และโซเชียลมีเดีย เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ปรับปรุงระบบการวัด
ประเมินผล ) 
     16.2 พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและ 
นวัตกรรมเพื่อชุมชน  
     16.3 พัฒนาความรูสาํหรับปฏิบัติงานสราง 
ชุมชนเขมแข็ง  
     16.4 พัฒนาความรูงานการจดัการองคกร 
และงานสาํนักงาน 

(19) บุคลากรไดรับ
การพัฒนารอยละ 
100  
 
บรรลุคาเปาหมาย 

ตลอดป 90,000 
 
 
 
 

นงนชุ ดําเนินการแลว บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนา  คิดเปน
รอยละ 100 
16.1 พัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน 

- พัฒนาสื่อการสอนวิดิโอ : หองปฏิบัติการชุมชน  
- เรียนรูการจดัการเรียนการสอนผาน WebEx Meet 
- ปรับปรุงเน้ือหาใหมีความกระชับและเช่ือมโยง มีการ

ยุบรวมบางหัวขอลดความซ้ําซอน 
- อบรมการพัฒนาการเรยีนการสอนออนไลนยุคใหม

ดวย MOOC 
- อบรม work and Teach from Home : u-

Learning 

16.2 พัฒนาศักยภาพดานการวจิัยและนวตักรรมเพื่อ 
ชุมชน  

- งานประชุมและนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 ป 2562 “สานพลังการกาวขาม
ขีดจํากัดเพ่ือภาคใตแหงความสุข” 

- งานวิพากษแผนงานวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

- พัฒนาความรูเพ่ือการสรางนวัตกรรม (การปลูกพืช
ผสมผสานและการเลี้ยงปลาในนาขาว) และงานวิจัย
เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร (เห็ด ปลาดุก) 
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     16.3 พัฒนาความรูสาํหรับปฏิบตัิงานสรางชุมชนเขมแข็ง 
-   เขารวมงานประชุม “เขยาทัศน” สมาพันธ

เกษตรกรรมยั่งยืนพัทลุง 
 

16.4 พัฒนาความรูงานการจดัการองคกรและงาน
สํานักงาน 
- กิจกรรมการถายทอดแผนสูการปฏิบัติและการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูดานแผน 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบรหิารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในเพ่ือเช่ือมโยงการบรรลุยุทธศาสตร
องคกร” 

- การสัมมนาเครือขายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ 

-  อบรมหลักสูตรออนไลนตัดตอในมือถืองายๆสไตลคลิป
ลานวิว 

    -   อบรมหลักสตูรออนไลนการเขียนคอนเทนท 
- การอบรมระบบ Objectives and Key Results 

(OKRs) 
- โครงการซอมแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา

อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภยั มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา 

 

16.5 อ่ืนๆ  
- เขารวมฝกอบรม “การเขียนคูมอืปฏิบัติงานหลัก เพ่ือ

เขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน” 
- อบรมหลักสูตรออนไลน การเขียนคูมือปฏิบัติงาน

อยางไรใหไดชํานาญการ 
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17. เตรียมความพรอมการศึกษาตอระดับปริญญา
เอกของนักวิชาการ 

   - กําหนดขอบเขตวิทยานิพนธ 
   - กําหนดแนวทางมอบหมายงาน 
   - พัฒนาเคาโครง 
   - ประสานอาจารยที่ปรึกษา 
   - วางแผนการเรียน  
   - ขอทุนการศึกษา  

(20) นักวิชาการไดรับการศึกษา
ตอตามแผน 1 คน  
บรรลุคาเปาหมาย 
 

 - ผอ. 
วันเพ็ญ 

ดําเนินการตามแผนครบถวน นางสาว
วันเพ็ญ บัวคง ไดรับทนุการศึกษาตอ
จากกองทุนพัฒนาบุคลากร 

18. การเผยแพรและติดตามมาตรการปองกันการ
ทุจริต ม.ทักษิณ 

(21) คะแนนการประเมินการ
ปองกันการทุจริตมากกวา 
รอยละ 50 ทุกขอ 
 
ผลการประเมิน บรรลุเปาหมาย 

ตลอดป  
(3 เดือนคร้ัง) 

- สาวิตรี ดําเนินการเผยแพร 3 ชองทาง คือ 
หนังสือราชการ ประชุมสํานักงาน 
ไลนกลุมสถาบัน ติดตามทุก 3 เดือน 
ไมมีขอรองเรียนหรือประเด็นทุจริต 

19. กิจกรรมสรางความสุข ความผูกพัน และ
เสริมสรางบรรยากาศการทํางาน 

     19.1 โครงการอ่ิมสุข ปลูกผักอินทรีย  
            วิถีพอเพียง 
     19.2 TSU Green Shop ของดีแบงกันกิน  
     19.3 ใชเวลาทานมื้อเชาดวยกัน (สังคมดี) 
     19.4 มาตรการปฏิบัติงานนอกพื้นที่  
     19.5 จัดทําเสื้อทีม (สงเสริมภาพลักษณและ 
            ความเปนอันหนึง่อันเดียวกัน)  
     19.6 WebEx Meetings  เทคโนโลยีสนับสนนุ 
            การประชุมและมอบหมายงาน      

(22) ระดับความสุข รอยละ 65  
(7.3ก-12) 
ผลประเมินรอยละ 79.86 
 
(23) ระดับความผูกพัน 3.61 
(7.3 ก-11) 
ผลประเมินรอยละ 3.64 
 
(24) ระดับความพงึพอใจดาน
บรรยากาศการทํางาน 3.18 
(7.3ก-8) 

ตลอดป 24,000 วิภาว ี
สาวิตรี 

1. บุคลากรทุกคนดําเนนิการพฒันา
สวนพอเพียงปลูกผักอินทรีย 
แลกเปลี่ยนความรูและแบงปนผลผลิต 
2. TSU Green Shop นําผลผลติมา
จําหนายในราคายุตธิรรม เพื่อแบงปน
ผลผลติอินทรียแกบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัตลอดป 
3.  ใชเวลาทานมื้อเชาดวยกัน 
4. ใช WebEx Meetings   
5. จัดทําแผน และดําเนินการตาม
แผน WFH ตลอดเดือน เม.ย.-พ.ค 63 
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     19.7 WORK FROM HOME (กิจกรรมใหม 
         ระหวางป เนื่องจากสถานการณโรคระบาด) 

ผลประเมินรอยละ 3.99 
 
ตัวชี้วัดที่ 22-24 บรรลุคา
เปาหมาย 

   6. เขารวมโครงการมหาวิทยาลัย
แหงความสุข (Happy 
University) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
: การตอยอดการบริหารความสุข
สูประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมผลผลติและ
ความสําเร็จในองคกร 

7. เขารวมโครงการสงเสรมิ
สุขภาพ ปองกันภาวะสมอง
เสื่อมในบุคลากรตั้งแตอายุ 40 
ปข้ึนไป 

20. พัฒนาระบบสื่อสารองคกร 
     - พัฒนา CONTENT เพื่อการสื่อสาร 
     - สรางเครือขายเพื่อการสื่อสาร 
     - ทําเนียบสื่อ/ชองทางสื่อสาร 
     - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ 

(25) จํานวนขาวสารที่สะทอน
ผลสัมฤทธิ์/พันธกิจ ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรสูสาธารณะ
ทางชองทางตางๆ จาํนวน 10 
คร้ังหรือแหลงสื่อ  
 
ผลประเมิน เผยแพรผลงาน 51 
คร้ัง บรรลุคาเปาหมาย 

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

วิภาว ี - เขารับการพัฒนาการทําคอน
เทนตและสรางคลปิสาํหรับ
สื่อ FB youtube  ดวย
สมารทโฟน (คอรสออนไลน) 

- จัดทําอีเมลลสื่อสวนกลาง 41 
รายการ สื่อทองถ่ิน 57 
รายการ รวม 98 รายการ 
เพื่อใชในการสงขาว  

 
ผลการดําเนนิงาน ไดรับการ
เผยแพรขาวผานสื่อ รวม 51 
คร้ัง 
 

รวม 20 โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัดในแผน 25 ตัวชี้วัด 547,000  
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