
 

 

1 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1ต.ค.64-30 ก.ย.65)   

 
 

 
 

แบบติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Action Plan)  
 ( รอบ 6 เดือน : 1 ตลุาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 )   

 
 
 
 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 
Institute of Community Operation for Integrated Studies   

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

 



 

 

2 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1ต.ค.64-30 ก.ย.65)   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

ความท้าทายท่ี 1 สนับสนุนความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

1.กิจกรรมเรียนรู้ชุมชนภาคใต้ (1) ระดับความพึงพอใจของนิสิต
รายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่นต่อการ
สอนของอาจารย์ 4.15  

 100,000 ดร.บณัฑิต 
นักวิชาการ 

ด าเนินการเสร็จตามแผน นิสิตถอดความรู้จากปราชญ์ 
ชุมชน 
– ปราชญ์ชาวบ้านเขาหลวง นครศรีธรรมราช (แผนที่
เดินดิน) 
- ปราชญ์ชาวบ้านดอนประดู่ พัทลุง (ปฏิทินฤดูกาล) 
- ชุมชนบ้านใหม่ ท่าเสา สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 
- ค รู สื บ ส กุ ล  ศ รี สุ ข  ภ า คี ค น รั ก เมื อ ง ส งข ล า 
(ประวัติศาสตร์ชุมชน) 

   1.1 เรียนรู้ชุมชนภาคใต้ “เขา+ป่า” 11 มี.ค.65 
   1.2 เรียนรู้ชุมชนภาคใต้ “นา” 25 ก.พ.65 
   1.3 เรียนรู้ชุมชนภาคใต้ “เล” 4 มี.ค.65 
   1.4 เรียนรู้ชุมชนภาคใต้ “เมือง”  18 ก.พ.65 

2. กิจกรรมรับฟังเสียงส่วนงานวิชาการเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมและเช่ือมโยงการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น   

(2) สารสนเทศจากส่วนงาน
วิชาการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ( ผู้ ส่ งม อบ และคู่ ค ว าม
ร่วมมือในอนาคต)  

เม.ย-พ.ค.65 
 

20,000 ดร.บณัฑิต ยังไม่ถึงก าหนด 

3. โครงการพัฒนาทักษะ ”นักเล่าเรื่องชุมชน”  (3) ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ  3.50 

 70,000 วานิด จิตรา  
วันเพ็ญ  

พิมพ์ชนก 

จัดกิจกรรมครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65 

 190,000  

 
 
 
 
 
 



 

 

3 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1ต.ค.64-30 ก.ย.65)   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

ความท้าทายท่ี 2 สนับสนุนชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. งานบริการวิชาการ :       
4. โครงการตดิตามและขยายผล ชุดโครงการพัฒนา
ชุมชนเป้าหมายให้เขม้แข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศษฐกิจพอเพียง 5 โครงการย่อย ดังนี้  
4.1สร้างฝายชะลอน้ าไหล คืนสมดลุธรรมชาติสู่
โครงการชุมชนอย่างยั่งยืน : ขยายเครือข่าย 
4.2โครงการพัฒนากลุม่ผลิตปุ๋ยอนิทรีย์เพื่อขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง  
4.3โครงการพัฒนากลุม่ท านาอินทรีย์จากนาเคมีสู่นา
อินทรีย์วิถีพอเพียง 
4.4โครงการการท าเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ วิถีสู่
ความยั่งยืน 
4.5โครงการผลิตพืชและเหด็อินทรีย์ในระบบโรงเรือน  

(4) ชุมชนต้นแบบท่ีสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนิสิตและผู้ที่
สนใจไม่น้อยกว่า 3 ชุมชน 

 
(5) มีผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู ้
ชุมชนต้นแบบและน าองค์
ความรู้ไปปรับใช้ ไม่น้อยกว่า 
100 คน 
 
 

ม.ค-ก.ย.65 
 

150,000 จิตรา  
วันเพ็ญ 
วานิด 

พิมพ์ชนก 

ชุมชนเดิมสามารถต่อยอดผลงาน   
- ยาดมสมุนไพร ชุมชนตะโหมด 
- ดินปลูกและปุ๋ ย  (อยู่ ระหว่างด าเนินการ

ตรวจสอบธาตุอาหาร – ขยายพื้นที่)  
- เพิ่มชุมชนเครือข่าย 2 ชุมชนใน อ.เขาชัยสน 

ขยายพืน้ท่ีอินทรีย์  
- อยู่ระหว่างปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิต

กาแฟอินทรีย์ 
 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็น
ผู้ประกอบการชุมชน 

(6) สินค้า/บริการที่ไดร้ับการ
พัฒนา 1 รายการ หรือ 
ความพึงพอใจร้อยละ 80 

ก.พ.-ก.ย.65 25,000 พิมพ์ชนก อยู่ระหว่างด าเนินการ พัฒนาสูตรน้ านมถั่วหรั่ง 

6. โครงการ TSU2T ต. น้ าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (7) สินค้าที่ได้รับการเพิ่มมูลค่า 
1 รายการ 

1 ป ี
 

งบภายนอก บัณฑิต ยังไม่ได้งบประมาณ 

7. โครงการ TSU2T ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา (8) ชุมชนใหม่ 1 ชุมชน 1 ป ี งบภายนอก จิตรา ยังไม่ได้งบประมาณ 
 175,000  

 



 

 

4 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1ต.ค.64-30 ก.ย.65)   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

2. งานวิจัย       

2.1 งานวิจัยที่ด าเนินการเอง      

8. ชุมชนต้นแบบผลิตผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือน 
ต้นทุนต ่ำของเครือข่ำยกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตร 
อินทรีย์บ้ำนทุ่งยำวพัฒนำ อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง   
เพื อควำมมั นคงทำงอำหำร ตำมแนวทำงหลัก 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

1. จ านวนผู้ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 100 คน 
2. ครัวเรือนต้นแบบ 15 ครัวเรือน 
3. ชุมชนต้นแบบ 1 ชุมชน 
(ประเมินสิ้นสุดสัญญาวิจัย) 

ธ.ค. 2564-
พ.ย. 2565 

500,000 (วช) วันเพ็ญ อยู่ระหว่างด าเนินการขยายผลการด าเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจพื้นท่ีเป้าหมาย 15 หมู่บ้าน ต.โคกม่วง อ.เขาชัย
สน จ.พัทลุง 

9.การพัฒนาโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตผักอินทรีย์  

ระบบโรงเรือน IOT ที่สามารถ
เพิ่มผลผลิตผักอินทรีย์(ประเมิน
สิ้นสุดสัญญาวิจัย) 

ธ.ค. 2564- 
พ.ย. 2565 

90,000 (สวพ) จิตรา อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าต้นแบบโรงเรือน IOT ปลูก
ผักอินทรีย์ที่สามารถผลิตได้ปริมาณและคุณภาพที่สูงข้ึน  

10.ผลของบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บ 
รักษาผักกาดหอม  

บรรจุภัณฑ์แอคทีฟท่ีสามารถยืด
อายุการเก็บรักษาผักกาดหอม
(ประเมินสิ้นสุดสัญญาวิจัย) 

ธ.ค. 2564- 
พ.ย. 2565 

90,000 (สวพ) พิมพ์ชนก อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถยืดอายุการเก็บรักษา มีระยะเวลาจ าหน่าย
ผลิตผลเพิ่มขึ้น  

2.2 งานวิจัยท่ีร่วมกับหน่วยงานภายนอก      

11. การศึกษาระบบปลูกและการให้ผลผลติข้าว 
อินทรีย์ ในอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา  
(ชุดโครงการ การปลูก สมบัติ การเก็บรกัษา และการวางแผน 
กลยุทธ์ทางการตลาดของขา้วอินทรยี์) 

ระบบปลูกที่สามารถเพิ่มผลผลิต
ให้ กับข้ าวอินทรีย์  (ประเมิน
สิ้นสุดสัญญาวิจัย) 

ม.ค. 2564-
มี.ค. 2565 

ร่วมกับ มรภ
สงขลา 

จิตรา อยู่ระหว่างด าเนินการ 

12.การพัฒนาระบบคลังสินค้าผลติภัณฑ์กาแฟ เพื่อ 
ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ของ 
วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ าสิงห์ จ.ชุมพร 

ความรู้จากการวิจัยที่น ามาใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานของ
สถาบัน (ประเมินสิ้นสุดสัญญา) 

 ร่วมกับ มทร.
รัตนโกสินทร ์

พิมพ์ชนก อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 680,000  



 

 

5 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1ต.ค.64-30 ก.ย.65)   

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

13.การเชื่อมประสานหน่วยงานภายใน และภายนอก 
เพื่อสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ วิจัย และให้บริการ
วิชาการในชุมชน  

(9) หน่วยงานท่ีรับบริการ 10 
หน่วยงาน หรือจ านวนครั้งการ
ให้บริการ 10 ครั้ง 

ต.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

10,000 บุคลากรทุกคน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ความท้าทายที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  

14. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรมสังคม    

 
(10) ร้อยละของนักวิจัยที่ใช้
สภาพแวดล้อมท่ีจัดให้ ร้อยละ 
100 

 

ตลอดป ี

 

10,000- 

 

ผู้อ านวยการ 

ด าเนินการแล้ว รายงานใน EdPEx 

     14.1 เพิ่มสมรรถนะด้านการวจิัย  
     14.2 บริหารจัดการทรัพยากร  
     14.3 สารสนเทศ 
     14.4 พันธมิตร/เครือข่ายความมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1ต.ค.64-30 ก.ย.65)   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

15.โครงการสมุหัวคิดเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนา
องค์กร 

(11) มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
พร้อมใช้งาน 

30 พ.ย.64 13,000 บัณฑิต  
วิภาว ี

ด าเนินการแล้ว ได้แผนปฏิบัติการประจ าปี 65 และ 
จัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองคก์ร 

16. โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นขององค์กร  
      16.1 แนวทางการน าผลงานวิจัยไปสู่การจด

ทรัพย์สินทางปัญญา  
      16.2 การประเมินผลตอบแทนทางสังคมเพื่อ

ความคุ้มค่าจากการลงทุน Social Return on 

Investment (SROI) 

(12) บุคลากรไดร้ับการพัฒนา 
ร้อยละ 80 

 
28 ก.พ. 65 
 
พ.ค.65 

8,000  
พิมพ์ชนก 
 
สาวิตร/ีนงนุช 

16.1 ด าเนินการแล้ว 

17. แผนปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx 
   ( ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ และการวดัผล

จาก KEY THEME ของ Feedback Report ) 

(13) OFI KEYTHEME ได้รับ
การปรับปรุง 5 รายการ 

พ.ย. 64 - 
พ.ค.65 

-- วิภาว ี

สาวิตร ี

นงนุช 

ด าเนินการแล้ว คือ  
1. ทบทวนปรับแผนกลยุทธ์ประเดน็ท่ีได้รับการเสนอแนะ 
2. ประเมินประสิทธิผลช่องทางการสื่อสาร 
3. สร้างสภาพแวดล้อมของผู้น า (กิจกรรมที่ 14) 
4. ส ารวจความต้องการของผู้เรียน-ประเมินผล 
5. ปรับปรุงกระบวนการหลัก 2 กระบวนการ 
 
 อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าฐานข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร และแนวปฏิบตัิ/คูม่ือการส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร  

18. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ ์ (14) ร้อยละของชุมชนเดิมที่
รับบริการ ร้อยละ 100 

ต.ค. 64-ก.ย. 65 10,000 วานิด สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เกิดความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ีชุมชนเป้าหมาย 

 
 



 

 

7 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1ต.ค.64-30 ก.ย.65)   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

19. กิจกรรมเพิ่มความรู-้ทักษะบุคลากร โดยการ
อบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน ภายนอก  

(1 5 ) บุ ค ล าก ร ได้ รั บ ก าร
พัฒนา ร้อยละ 80 

ต.ค. 64-ก.ย. 
65 

100,000 สาวิตร ี
นงนุช 

ยังไม่ด าเนินการ 

20. จัดท า Flow Chart กระบวนการท างาน (16) มี Flow Chart 
กระบวนการท างาน ร้อยละ
70 ของกระบวนการทั้งหมด 

ก.พ.-ก.ย.65 - บุคลากรทุก
คน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

21. ปรับปรุงห้องผู้บริหาร (17) ด าเนินการแล้วเสร็จ ม.ค. – พ.ค.65 100,000 สาวิตร ี ยังไม่ด าเนินการ 
22. โครงการองค์กรแห่งความสุข (18) คะแนนดัชนีความสุข

ร้อยละ 80 
ตลอดป ี งบพัฒนาองค์กร- บัณฑิต ยังไม่ด าเนินการ 

 241,000  
 


