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

 
 
 
 

สถาบันปฏิบัตกิารชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 
Institute of Community Operation for Integrated Studies   

(ไดรับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการประจําสวนงรประชมุสมัยสามัญ คร้ังท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2559) 
     
 
 
 
 
 

 



 2 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1ต.ค.64-30 ก.ย.65)   

กรอบคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

กําหนดโครงการกิจกรรมภายใตกลยุทธของแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 ซึ่งเปนปสุดทายของแผนกลยุทธ และพัฒนาโครงการใหมท่ีสนับสนุนการเปน
มหาวิทยาลัยกลุม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางวัตกรรม (Technology and Innovation) และสนับสนุนทรัพยากรดําเนินการตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  

หลักการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  ใชกลไกดานงบประมาณสนับสนุนการไปสูวิสัยทัศน เพ่ือขยับกลไกการทํางานใหมีผลงานโดดเดนและเช่ือมโยง
กับแผนระดับมหาวิทยาลัย โดยมี 4 ประเด็นท่ีนํามาพิจารณาในการจัดสรร  

1. การสรางแหลงเรียนรูบนฐานของการพ่ึงพาตนเอง ผานกลไกการวิจัยและบริการวิชาการ 
2. การสรางแหลงเรียนรูท่ีเช่ือมโยงกับรายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน 
3. เพ่ิมบทบาทงานวิจัยและบริการวิชาการโดยใชกลไกท้ังภายในและภายนอก เพ่ือตอยอดชุมชนเดิม และเพ่ิมชุมชนใหม 
4. สนับสนุนสภาพแวดลอมใหบุคลากรสรางผลงานท่ีโดดเดน โดยใช KPI ท่ีสอดคลองกับ 1-3   

 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม 16 โครงการ/กิจกรรมภายใตความทาทาย 3 ประเด็น ดังน้ี  

ความทาทาย จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผน จํานวนตัวชี้วัดท่ีประเมินสิ้นปงบ 
65 

งบประมาณในแผน 

1 สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตท่ีใชชุมชนเปน
แหลงเรียนรู 

3 3 190,000 

2 สนับสนุนชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูของนิสิตใหเขมแข็งตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                 งานบริการวิชาการ 
                                                              งานวิจัย 
                                                        เช่ือมประสาน 
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175,000 + TSU2T 
680,000 
10,000 

  3 การบริหารจัดการเพ่ือการดาํเนินงานท่ีเปนเลิศ  10 10 241,000 
รวม 23 19 1,296,000 + TSU2T 

 
 
 



 3 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1ต.ค.64-30 ก.ย.65)   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลท่ีคาดหวัง 

ความทาทายท่ี 1 สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตท่ีใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

1.กิจกรรมเรียนรูชุมชนภาคใต (1) ระดับความพึงพอใจของนิสิต
รายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ินตอการ
สอนของอาจารย 4.15  

 100,000 ดร.บัณฑิต 
นักวิชาการ 

นิสิตสามารถถอดความรูจากปราชญ ผูนําชุมชน 
– ปราชญชาวบาน เขาหลวง นครศรีธรรมราช (แผนท่ี
เดินดิน) 
- ปราชญชาวบานดอนประดู พัทลุง (ปฏิทินฤดูกาล) 
- ดร.สายันต ทองศรี และกลุมอนุรักษปูเขาแดง สงขลา 
- ครูสืบสกุล ศรีสุข ภาคีคนรักเมืองสงขลา  

   1.1 เรียนรูชุมชนภาคใต “เขา+ปา” 4 ก.พ.65 

   1.2 เรียนรูชุมชนภาคใต “นา” 25 ก.พ.65 

   1.3 เรียนรูชุมชนภาคใต “เล” 11 ก.พ.65 

   1.4 เรียนรูชุมชนภาคใต “เมือง”  อาจเปล่ียนแปลง
ตามเหมาะสม 

2. กิจกรรมรับฟงเสียงสวนงานวิชาการเพ่ือสรางการมี
สวนรวมและเช่ือมโยงการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน   

(2 ) สารสนเทศจากสวนงาน
วิชาการซึ่งเปนผูมีสวนไดสวน
เสี ย ( ผู ส งม อ บ และคู ค ว าม
รวมมือในอนาคต)  

ม.ค – มี.ค.65 
 

20,000 ดร.บัณฑิต ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูใหรายวิชาวิถีชุมชน
ทองถ่ิน ใหสวนงานวิชาการมีสวนรวมมากข้ึนเพ่ือรวม
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีตอบโจทยมหาวิทยาลัย  

3. โครงการพัฒนาทักษะ ”นักเลาเรื่องชุมชน”  (3) ความพึงพอใจผูเขารวม
โครงการ  3.50 

 70,000 วานิด จิตรา  
วันเพ็ญ  

พิมพชนก 

เพ่ิมเครื่องมือการถายทอดสงตอความรู 

 190,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1ต.ค.64-30 ก.ย.65)   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลท่ีคาดหวัง 

ความทาทายท่ี 2 สนับสนุนชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูของนิสิตใหเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. งานบริการวิชาการ :       
4. โครงการตดิตามและขยายผล ชุดโครงการพัฒนา
ชุมชนเปาหมายใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศษฐกิจพอเพียง 5 โครงการยอย ดังน้ี  
4.1สรางฝายชะลอนํ้าไหล คืนสมดลุธรรมชาติสู
โครงการชุมชนอยางยั่งยืน : ขยายเครือขาย 
4.2โครงการพัฒนากลุมผลิตปุยอินทรียเพ่ือขับเคลื่อน
เกษตรอินทรียวิถีพอเพียง  
4.3โครงการพัฒนากลุมทํานาอินทรียจากนาเคมีสูนา
อินทรียวิถีพอเพียง 
4.4โครงการการทําเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย วิถีสู
ความยั่งยืน 
4.5โครงการผลิตพืชและเหด็อินทรียในระบบโรงเรือน  

(4) ชุมชนตนแบบท่ีสามารถเปน
แหลงเรียนรูของนิสิตและผูท่ี
สนใจไมนอยกวา 3 ชุมชน 

 

(5) มีผูใชบริการแหลงเรียนรู 
ชุมชนตนแบบและนําองค
ความรูไปปรับใช ไมนอยกวา 
100 คน 

 
 

ม.ค-ก.ย.65 
 

150,000 จิตรา  
วันเพ็ญ 
วานิด 

พิมพชนก 

ชุมชนเดิมสามารถตอยอดผลงาน   
OUTPUT   
สินคา/บริการท่ีไดรับการเพ่ิมมูลคา ยาดมสมุนไพร ดิน
ปลูก และปุย (ตรวจสอบธาตุอาหาร – ขยายพ้ืนท่ี)  
แหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือเพ่ิมจํานวนครัวเรือนท่ีไดรับ
ประโยชนจากการใหบริการวิชาการ  

5.โครงการสงเสริมการพัฒนา/เพ่ิมมูลคาผลิตภณัฑ (6) ผลิตภณัฑตนแบบเพ่ือการ
จําหนาย 1 รายกาาร 

ก.พ.-ก.ย.65 25,000 พิมพชนก  

6. โครงการ TSU2T ต. นํ้านอย อ.หาดใหญ จ.สงขลา (7) สินคาท่ีไดรับการเพ่ิมมูลคา 
1 รายการ 

1 ป 
 

งบภายนอก บัณฑิต ผลิตถุงกระดาษจากใยกลวย กลวยฉาบรสจืด 

7. โครงการ TSU2T ต.หวยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา (8) ชุมชนใหม 1 ชุมชน 1 ป งบภายนอก จิตรา ถายทอดการผลิตปุยอินทรีย 
 175,000  

 
 
 
 
 



 5 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1ต.ค.64-30 ก.ย.65)   

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลท่ีคาดหวัง 

2. งานวิจัย       

2.1 งานวิจัยท่ีดําเนินการเอง      

8. ชุมชนตนแบบผลิตผักอินทรียในระบบโรงเรือน 
ตนทุนต่ําของเครือขายกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตร 
อินทรียบานทุงยาวพัฒนา อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง   
เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. จํานวนผูไดรับการถายทอด
เทคโนโลยี 100 คน 
2. ครัวเรือนตนแบบ 15 ครัวเรือน 
3. ชุมชนตนแบบ 1 ชุมชน 
(ประเมินส้ินสุดสัญญาวิจัย) 

ธ.ค. 2564-
พ.ย. 2565 

500,000 (วช) วันเพ็ญ ขยายผลการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจพ้ืนท่ีเปาหมาย 
15 หมูบาน ต.โคกมวง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

9.การพัฒนาโรงเรือนควบคุมสภาพแวดลอมเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตผักอินทรีย  

ระบบโรงเรือน IOT ท่ีสามารถ
เพ่ิมผลผลิตผักอินทรีย(ประเมิน
สิ้นสุดสัญญาวิจัย) 

ธ.ค. 2564- 
พ.ย. 2565 

90,000 (สวพ) จิตรา ตนแบบโรงเรือน IOT ปลูกผักอินทรียท่ีสามารถผลิตได
ปริมาณและคุณภาพท่ีสูงข้ึน  

10.ผลของบรรจุภัณฑแอคทีฟตอการยืดอายุการเก็บ 
รักษาผักกาดหอม  

บรรจุภัณฑแอคทีฟท่ีสามารถยืด
อายุการเก็บรักษาผักกาดหอม
(ประเมินสิ้นสุดสัญญาวิจัย) 

ธ.ค. 2564- 
พ.ย. 2565 

90,000 (สวพ) พิมพชนก ตนแบบบรรจุภัณฑท่ีสามารถยืดอายุการเก็บรักษา มี
ระยะเวลาจําหนายผลิตผลเพ่ิมข้ึน  

2.2 งานวิจัยท่ีรวมกับหนวยงานภายนอก      

11. การศึกษาระบบปลูกและการใหผลผลติขาว 
อินทรีย ในอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา  
(ชุดโครงการ การปลูก สมบัติ การเก็บรักษา และการวางแผน 
กลยุทธทางการตลาดของขาวอินทรีย) 

ระบบปลูกท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิต
ให กับข าวอินทรีย  (ประเมิน
สิ้นสุดสัญญาวิจัย) 

ม.ค. 2564-
มี.ค. 2565 

รวมกับ มรภ
สงขลา 

จิตรา เพ่ิมเครือขายการผลติขาวอินทรีย ในพ้ืนท่ีอําเภอระโนด 
จ.สงขลา 

12.การพัฒนาระบบคลังสินคาผลติภัณฑกาแฟ เพ่ือ 
สงเสริมการจําหนายสินคาแบบออนไลนของ 
วิสาหกิจชุมชนบานถํ้าสิงห จ.ชุมพร 

ความรูจากการวิจัยท่ีนํามาใช
ประโยชนในการดําเนินงานของ
สถาบัน (ประเมินสิ้นสุดสัญญา) 

 รวมกับ มทร.
รัตนโกสินทร 

พิมพชนก นํามาปรับใชเพ่ือใหบริการชุมชนเปาหมาย 

 680,000  

 
 



 6 แผนปฏิบัติการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1ต.ค.64-30 ก.ย.65)   
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13.การเช่ือมประสานหนวยงานภายใน และภายนอก 
เพ่ือสนับสนุนการใชแหลงเรียนรู วิจัย และใหบริการ
วิชาการในชุมชน  

(9) หนวยงานท่ีรับบริการ 10 
หนวยงาน หรือจํานวนครั้งการ
ใหบริการ 10 ครั้ง 

ต.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

10,000 บุคลากรทุกคน เช่ือมประสาน และอํานวยความสะดวกใหหนวยงาน
ท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยดําเนินการ
บริการวิชาการ และวิจัย ตอยอด และถายทอดองค
ความรู เพ่ือยกระดับผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในแตละฐาน
การเรียนรู 

ความทาทายท่ี 3 การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ  

14. ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรมสังคม    

 
(10) รอยละของนักวิจัยท่ีใช
สภาพแวดลอมท่ีจัดให รอยละ 
100 

 

ตลอดป 

 

10,000- 

 

ผูอํานวยการ 

 

     14.1 เพ่ิมสมรรถนะดานการวิจัย  นักวิจัยเขารวมโครงการการพัฒนาท่ีจัดโดย สวพ. 
สนับสนุนการเขาประชุมวิชาการระดับชาติ ฯลฯ 

     14.2 บริหารจัดการทรัพยากร  ระบบสนับสนุนงานวิจัยดวยงบประมาณสวนงาน 
     14.3 สารสนเทศ ฐานขอมูลชุมชนใหมจากโครงการ TSU2T 

องคความรูจากงานวิจัย 
     14.4 พันธมิตร/เครือขายความมือ สสช. สวพ. ICEI หนวยงานระดับจังหวัด ภาคเอกชน  

สนับสนุนการทํางานในรูปแบบตางๆ เชน เปนท่ีปรึกษา 
พ่ีเลี้ยง โจทยการทํางานท่ีสอดคลองกับระดับนโยบาย  
เพ่ิมความสามารถในแสวงหางบประมาณ การนํา
ผลงานไปใชประโยชน ฯลฯ 
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15.โครงการสมุหัวคิดเพ่ือสรางสรรคและพัฒนา
องคกร 

(11) มีแผนปฏิบัติการประจําป
พรอมใชงาน 

30 พ.ย.64 13,000 บัณฑิต  
วิภาวี 

แผนปฏิบัติการปะจําป 65 

16. โครงการพัฒนาความรู เรื่อง การประเมินผล  
ตอบแทนทางสังคมเพ่ือความคุมคาจากการลงทุน  
Social Return on Investment (SROI) 

(12) บุคลากรไดรับการพัฒนา 
รอยละ 80 

ก.พ.-พ.ค.65 8,000 สาวิตร ี

นงนุช 

เพ่ิมเครื่องมือประเมินผลการใหบรกิารวิชาการ  

17. แผนปรับปรุงองคกรตามเกณฑ EdPEx 
   ( ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ และการวัดผล

จาก KEY THEME ของ Feedback Report ) 

(13) OFI KEYTHEME ไดรับ
การปรับปรุง 5 รายการ 

พ.ย. 64 - 
พ.ค.65 

-- วิภาวี 

สาวิตร ี

นงนุช 

มี OFI KEY THEME 12 ประเด็น - แผนปรับปรุง 
1. ทบทวนปรับแผนกลยุทธประเดน็ท่ีไดรับการเสนอนะ 
2. ประสิทธิผลชองทางการสื่อสาร 
3. ทบทวนปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนชุมชน 
4. การสรางสภาพแวดลอมของผูนํา (กิจกรรมท่ี 14) 
5. สํารวจความตองการของผูเรียน-ประเมินผล 
6. ตัววัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรยีน 
7. การจัดการความรูของสถาบัน  
    7.1 ฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือวิเคราะห GAP 
    7.2 วิธีแลกเปลี่ยนแบงปนแนวปฏิบัติท่ีดี (ไมเสร็จในป
เน่ืองจากถอดกระบวนการจากโครงการวิจัย KM )  

8. เก็บขอมลูตนทุนจําแนกตามพันธกิจ  
18. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ (14) รอยละของชุมชนเดิมท่ี

รับบริการ รอยละ 100 
ต.ค. 64-ก.ย. 65 10,000 วานิด สรางความสัมพันธกับชุมชน เกิดความรวมมือในการ

ขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ีชุมชนเปาหมาย 
19. กิจกรรมเพ่ิมความรู-ทักษะบุคลากร โดยการ

อบรม ประชุมวงิชาการ ศึกษาดูงาน ภายนอก  
(1 5 ) บุ ค ล าก ร ได รั บ ก าร
พัฒนา รอยละ 80 

ต.ค. 64-ก.ย. 
65 

100,000 สาวิตร ี
นงนุช 

 

20. โครงการ 5 ส (ระบบเอกสาร และวัสดุ
สํานักงาน) 

(16) แลวเสร็จภายใน พ.ค.65 ก.พ.-พ.ค.65 - สาวิตร ี
นงนุช 
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21. จัดทํา Flow Chart กระบวนการทํางาน (17) มี Flow Chart 
กระบวนการทํางาน รอยละ
70 ของกระบวนการท้ังหมด 

ก.พ.-ก.ย.65 - บุคลากรทุก
คน 

ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตามขอเสนอแนะผู
ตรวจสอบ 

22. ปรับปรุงหองผูบริหาร (18) ดําเนินการแลวเสร็จ ม.ค. – พ.ค.65 100,000 สาวิตร ี เพ่ิมความพึงพอใจดานบรรยากาศการทํางาน 
23. โครงการองคกรแหงความสุข (19) คะแนนดัชนีความสุข

รอยละ 80 
ตลอดป งบพัฒนาองคกร- บัณฑิต  

 241,000  
 


