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แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 (Action Plan)  
 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 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)   

กรอบคิดการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

ก าหนดโครงการกิจกรรมภายใต้กลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนกลยุทธ์ และพัฒนาโครงการใหม่ที่สนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation) และสนับสนุนทรัพยากรด าเนินการตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

หลักการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ใช้กลไกด้านงบประมาณสนับสนุนการไปสู่วิสัยทัศน์ เพื่อขยับกลไกการท างานให้มีผลงานโดดเด่นและเชื่อมโยง
กับแผนระดับมหาวิทยาลัย โดยมี 4 ประเด็นท่ีน ามาพิจารณาในการจัดสรร  

1. การสร้างแหล่งเรียนรู้บนฐานของการพึ่งพาตนเอง ผ่านกลไกการวิจัยและบริการวิชาการ 
2. การสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น 
3. เพิ่มบทบาทงานวิจัยและบริการวิชาการโดยใช้กลไกท้ังภายในและภายนอก เพื่อต่อยอดชุมชนเดิม และเพิ่มชุมชนใหม่ 
4. สนับสนุนสภาพแวดล้อมให้บุคลากรสร้างผลงานท่ีโดดเด่น โดยใช้ KPI ที่สอดคล้องกับ 1-3   

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม 16 โครงการ/กิจกรรมภายใต้ความท้าทาย 3 ประเด็น ดังนี ้ 

ความท้าทาย จ านวนโครงการ จ านวนตัวชี้วัดที่ประเมินสิ้นปีงบ 65 
1 สนับสนุนความเป็นเลิศในการผลติบณัฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 3 3 
2 สนับสนุนชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตให้เข้มแข็งตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                          งานบริการวิชาการ 
                                                          งานวิจัย 
                                                          เชื่อมประสาน 
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3  3 การบริหารจัดการเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ  
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3 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1ต.ค.64-30 ก.ย.65)   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลที่คาดหวัง 

ความท้าทายท่ี 1 สนับสนุนความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

1. กิจกรรมรับฟังเสียงส่วนงานวิชาการเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมและเช่ือมโยงการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น   

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

ม.ค – มี.ค.65 
 

- ดร.บณัฑิต ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้รายวิชาวิถีชุมชน
ท้องถิ่น ให้ส่วนงานวิชาการมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อร่วม
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัย  

2. โครงการพัฒนาทักษะ ”นักเล่าเรื่องชุมชน”  (2) ความพึงพอใจ 3.50   วานิด เพิ่มเครื่องมือการถ่ายทอดส่งต่อความรู ้

3. โครงการพัฒนาแปลงสาธิตกระท่อมอินทรีย์ เพื่อ
สร้างพื้นที่การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม ส าหรับ
ผู้เรียน อาจารย์ นักวิจัยและชุมชน 

(3 ) พื้ น ที่ แ ป ล ง ส า ธิ ต  พื ช
กระท่อมประมาณ 100 ต้น  

ธ.ค64-ก.ย.65 
 

100,000 ดร.บณัฑิต ใช้การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางสังคม สร้างพื้นที่เพื่อ
การเรียนรู้ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้บริการ
นิสิต อาจารย์ นักวิจัย โรงเรียน และชุมชน  

ความท้าทายท่ี 2 สนับสนุนชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. งานบริการวิชาการ :       
4. โครงการติดตามและขยายผลชุดโครงการพัฒนา

ชุมชนเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน   
(4) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 940 ไร่ ต.ค 64-ก.ย.65 

 
 นักวิชาการ ชุมชนเดิมสามารถต่อยอดผลงาน  OUTPUT  สินค้า/

บริการที่ได้รับการเพิ่มมูลค่า 3 รายการ 
5. โครงการ TSU2T ต. น้ าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (5) สินค้า/บริการที่ ได้รับการ

เพิ่มมูลค่า 1 รายการ 
1 ป ี

 
งบภายนอก บัณฑิต ผลิตถุงกระดาษจากใยกล้วย  ผลิตกล้วยฉาบรสจืด

ส าหรับคนเป็นโรคไต 
6. โครงการ TSU2T ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา (6) ชุมชนใหม่ท่ีให้บริการ 1 

ชุมชน 
1 ป ี งบภายนอก จิตรา ถ่ายทอดการผลิตปุย๋อินทรีย ์

7. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (7) ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการ  

ม.ค.-ก.ย 65 - วานิด วาง STEP การพัฒนาหลักสูตรนะยะสั้นที่มีคุณภาพ 
ตั้งแต่การก าหนด การออกแบบ การกลั่นกรองวิพากษ์
หลักสูตร และการน าไปใช้ให้บริการ  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลที่คาดหวัง 

2. งานวิจัย       

2.1 งานวิจัยที่ด าเนินการเอง      

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

1. จ านวนผู้ไดร้ับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 100 คน 
2. ครัวเรือนต้นแบบ 15 
ครัวเรือน 
3. ชุมชนต้นแบบจ านวน 1 
ชุมชน 
(ประเมินสิ้นสดุสญัญาวิจยั) 

ธ.ค. 2564-
พ.ย. 2565 

500,000 (วช) วันเพ็ญ ขยายผลการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจพื้นที่เป้าหมาย 
15 หมู่บ้าน ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

9.การพัฒนาโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการ
ผลิตผักอินทรีย์  

ระบบโรงเรือน IOT ที่สามารถ
เพิ่มผลผลิตผักอินทรีย์(ประเมิน
สิ้นสุดสัญญาวิจัย) 

ธ.ค. 2564- 
พ.ย. 2565 

90,000 (สวพ) จิตรา ต้นแบบโรงเรือน IOT ปลูกผักอินทรีย์ที่สามารถผลิตได้
ปริมาณและคุณภาพที่สูงข้ึน  

10.ผลของบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บ 
รักษาผักกาดหอม  

บรรจุภัณฑ์แอคทีฟท่ีสามารถยืด
อายุการเก็บรักษาผักกาดหอม
(ประเมินสิ้นสุดสัญญาวิจัย) 

ธ.ค. 2564- 
พ.ย. 2565 

90,000 (สวพ) พิมพ์ชนก ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษา มี
ระยะเวลาจ าหน่ายผลิตผลเพิ่มขึ้น  

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 เพิ่มเครือข่ายการผลติข้าวอินทรีย ์ในพ้ืนท่ีอ าเภอระโนด 
จ.สงขลา 
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12.การพัฒนาระบบคลังสินค้าผลติภัณฑ์กาแฟ เพื่อ 
ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ของ 
วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ าสิงห์ จ.ชุมพร 

ความรู้จากการวิจัยที่น ามาใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานของ
สถาบัน (ประเมินสิ้นสุดสัญญา
วิจัย) 

 ร่วมกับ มทร.
รัตนโกสินทร ์

พิมพ์ชนก น ามาปรับใช้เพื่อให้บริการชุมชนเป้าหมาย 

13. การเช่ือมประสานหน่วยงานภายใน และภายนอก 
ส าหรับด าเนินงานบริการวิชาการและวิจัย เพื่อพัฒนา
และยกระดับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

(8) จ านวนหน่วยงานท่ีรับ
บริการ .... หน่วยงาน 

ต.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

งบประมาณของ
แต่ละหน่วยงาน 

วันเพ็ญ เชื่อมประสาน และอ านวยความสะดวกให้หน่วยงาน
ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยด าเนินการ
บริการวิชาการ และวิจัย ต่อยอด และถ่ายทอดองค์
ความรู้ เพื่อยกระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นในแต่ละฐาน
การเรียนรู้ 

ความท้าทายที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  

14. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรมสังคม    

 
(9) ร้อยละของนักวิจัยที่ใช้
สภาพแวดล้อมท่ีจัดให้ ร้อยละ 
100 

 

ตลอดป ี

 

- 

 

ผู้อ านวยการ 

 

     14.1 เพิ่มสมรรถนะด้านการวจิัย  นักวิจัยเข้าร่วมโครงการการพัฒนาที่จัดโดย สวพ. 
สนับสนุนการเข้าประชุมวิชาการระดับชาติ ฯลฯ 

     14.2 บริหารจัดการทรัพยากร  ระบบสนบัสนุนงานวิจัยด้วยงบประมาณส่วนงาน 
     14.3 สารสนเทศ ฐานข้อมูลชุมชนใหม่จากโครงการ TSU2T 

องค์ความรู้จากงานวิจัย 
     14.4 พันธมิตร/เครือข่ายความมือ สสช. สวพ. ICEI หน่วยงานระดับจังหวัด ภาคเอกชน  

สนับสนุนการท างานในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นทีป่รึกษา 
พี่เลี้ยง โจทย์การท างานท่ีสอดคลอ้งกับระดับนโยบาย  
เพิ่มความสามารถในแสวงหางบประมาณ การน า
ผลงานไปใช้ประโยชน์ ฯลฯ 
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15. โครงการพัฒนาความรู้ เรื่อง การประเมินผล  
ตอบแทนทางสังคมเพื่อความคุม้คา่จากการลงทุน  
Social Return on Investment (SROI) 

 

(10) บุคลากรไดร้ับการพัฒนา 
ร้อยละ 80 

ก.พ-มี.ค.65 - วิภาว ี เพิ่มเครื่องมือประเมินผลการให้บรกิารวิชาการ  

16.ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ และการวดัผลจาก 
KEY THEME ของ Feedback Report  

(11) OFI KEYTHEME ได้รับ
การปรับปรุงร้อยละ 50 

พ.ย. 64 - 
พ.ค.65 

- วิภาว ี

สาวิตร ี

นงนุช 

มี OFI KEY THEME 12 ประเด็น ประเด็นที่ปรับปรุง 
1. ทบทวนปรับแผนกลยุทธ์ประเดน็ท่ีได้รับการเสนอนะ 
2. ประสิทธิผลช่องทางการสื่อสาร 
3. ทบทวนปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนชุมชน 
4. การสร้างสภาพแวดล้อมของผูน้ า (กิจกรรมที่ 14) 
5. ส ารวจความต้องการของผู้เรียน-ประเมินผล 
6. ตัววัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรยีน 
7. การจัดการความรู้ของสถาบัน  
    7.1 ฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ GAP 
    7.2 วิธีแลกเปลี่ยนแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี (ไม่เสร็จในปี
เนื่องจากถอดกระบวนการจากโครงการวิจัย KM )  

8. การจัดการต้นทุนการด าเนินงาน (ไม่เสร็จในปี – ปีน้ี 
พัฒนาระบบเก็บข้อมลูต้นทุนจ าแนกตามพันธกิจ ) 

 
17. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ ์ (12) ร้อยละของชุมชนเดิมที่

ยั งคงร่วมด า เนินงานหรือ
ขอรับบริการ ร้อยละ 100 

 

ต.ค. 64-ก.ย. 
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 วานิด สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เกิดความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ีชุมชนเป้าหมาย 

 


