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สถาบันปฏิบัตกิารชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 
Institute of Community Operation for Integrated Studies   

(ไดรับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการประจําสวนงรประชมุสมัยสามัญ คร้ังท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2559) 
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ขอมูลพ้ืนฐานของสวนงาน 
 
ประวัติความเปนมา 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เปนสวนงานที่จัดตั้งข้ึนตามแนวคิดของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมคร้ังที่ 3/2549 
วันที่ 11 มีนาคม 2549 ใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อทําหนาที่เปนสะพานใหคณาจารยและนิสิตลงสูชุมชน โดยระยะแรกมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเปนกรรมการอํานวยการของศูนยฯ และมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนสํานักงานเลขานุการ ตอมาไดแตงตั้งผูอํานวยการและคณะกรรมการ
ดําเนินงาน เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงาน   

ปตอมา 2550 ศูนยปฏิบัติการชุมชนฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 6/2550 วันที่ 18 
สิงหาคม 2550 มีมติใหจัดตั้งเปนหนวยงาน คณะกรรมการบริหารศูนยฯ จึงไดจัดทําโครงการจัดตั้ง และไดรับมติเห็นชอบจัดตั้งเปนสวนงาน ในการประชุมคร้ังที่ 9/2550 
วันที่ 22 ธันวาคม 2550 ในชื่อ สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (Institute of  Community Operation For Integrated Studies หรือชื่อยอ 
ICOFIS)  
 
บริการหลัก 

สถาบันฯ ใหบริการจัดการเรียนรูในชุมชนใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ผานหองปฏิบัติการชุมชน ซึ่งสถาบันฯ พัฒนารวมกับครูชุมชน และตอบแทนชุมชนที่
เปนแหลงเรียนรูดวยการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง โดยมีรูปแบบการใหบริการ ไดแก 

 เปดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน 

 ประสานงาน อํานวยความสะดวกการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูใหกับคณาจารย และนิสิตที่มีความตองการ 

 พัฒนาชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูใหเขมแข็ง ดวยการถายทอดผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน   
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โครงสรางองคกร 
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เปนสวนงานประเภทสวนงานอ่ืน ไมมีการแบงหนวยงานภายใน ประกอบดวยกลุมภารกิจ 4 กลุมภารกิจ 

ไดแก กลุมภารกิจนโยบายและแผน กลุมภารกิจบริหารทั่วไป กลุมภารกิจการเรียนการสอน และกลุมภารกิจสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในสวนงานมี
ผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุด มีคณะกรรมการประจําสวนงาน และอยูภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ซึ่งไดรับมอบหมายจาก
อธิการบดีใหกํากับดูแลการดําเนินงาน โดยมโีครงสรางการบริหารงานภายใน ตามแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
อัตรากําลังและบุคลากรของสถาบัน 
 อัตรากําลังของสถาบัน ประกอบดวย ผูบริหาร และพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนุน 7 อัตรา  ประกอบดวย พนักงานมหาวิทยาลยัตําแหนง นักวิชาการ 6 
อัตรา และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบนัฯ ไดจําแนกบุคลากรตามภารกิจที่รับผดิชอบ เปน 2 ประเภท ไดแก  

 บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจหลัก อยูในกลุมภารกิจการเรียนการสอน และกลุมภารกิจสนับสนุนการวิจัย และใหบริการวิชาการ มีจํานวน 4 คน มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโททั้งหมด และกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 1 คน 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานสํานักงาน อยูในกลุมภารกิจนโยบายและแผน และกลุมภารกิจบริหารทั่วไป มีจํานวน 3 คน  คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 1 คน 
ระดับปริญญาตรี 2 คน   

 

คณะกรรมการประจําสถาบนัฯ ผูอํ้านวยการ 

หวัหนา้สํานกังาน 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจ

บริหารทัว่ไป 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจ

นโยบายและแผน 

 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจ  

การเรียนการสอน 

 

รองผูอํ้านวยการ 

หวัหนา้กลุ่มภารกิจสนบัสนุนการ

วิจัยและบริการวิชาการแก่สงัคม 
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วิสัยทัศน (2562-2565)  
เปนองคกรชั้นนาํระดบัประเทศ ในการพัฒนานสิิตใหมีทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแหลงปฏิบตัิการชมุชน 

 
พันธกิจ    

1. จัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  
2. พัฒนาแหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการชุมชนดวยศาสตรพระราชา  
3. สรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการพัฒนางานวิจัย ถายทอดความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชน

เปาหมาย และขยายผลไปสูชุมชนอ่ืนๆ 
 
 

กรอบคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

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

 

หลักการจัดสรรงบประมาณประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565   
ใชกลไกดานงบประมาณสนับสนุนการไปสูวิสัยทัศน เพ่ือขยับกลไกการทํางานใหมีผลงานโดดเดนและเช่ือมโยงกับแผนระดับมหาวิทยาลัย โดยมี 4 ประเด็นท่ีนํามาพิจารณาใน

การจัดสรร  
1. การสรางแหลงเรียนรูบนฐานของการพ่ึงพาตนเอง ผานกลไกการวิจัยและบริการวิชาการ 
2. การสรางแหลงเรียนรูท่ีเช่ือมโยงกับรายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน 
3. เพ่ิมบทบาทงานวิจัยและบริการวิชาการโดยใชกลไกท้ังภายในและภายนอก เพ่ือตอยอดชุมชนเดิม และเพ่ิมชุมชนใหม 
4. สนับสนุนสภาพแวดลอมใหบุคลากรสรางผลงานท่ีโดดเดน โดยใช KPI ท่ีสอดคลองกับ 1-3   
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สรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  : แผนปฏิบัติการประจําป ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม 25 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ 24 โครงการคิดเปน
รอยละ 96 บรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จ 34 ตัวชี้วัดจากท้ังหมด 35 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 97.14 โดยมีผลการดําเนินงานและผลการประเมินตัวชี้วัดรายโครงการ ดังน้ี 

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตัวชี้วัด 

ความทาทายท่ี 1 สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตท่ีใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  

1.กิจกรรมเรียนรูชุมชนภาคใต (1) นิสิตไดเรียนรูครบตามภูมิ
นิเวศชุมชนภาคใต เขา-ปา-นา-
เล  
 
(2) แหลงเรียนรูใหม 3 แหลง
เรียนรู  

 100,000 ดร.บัณฑิต 
นักวิชาการ 

จัดโครงการ-กิจกรรมครบถวนตาม
แผน นิสิตสามารถถอดความรูจาก
ปราชญ ผูนําชุมชนและสามารถใช
เครื่องมือศึกษาชุมชน แหลงเรียนรู
ใหมคือ 1) ชุมชนเมืองเกาสงขลา 2) 
ชุมชนคีรีวง 3) ชุมชนบานใหม สทิง
หมอ  

ผลการประเมิน 
1 .บ รรลุ ค า เป าหมาย  4  ภู มิ
นิเวศน  
2.บรรลุคาเปาหมาย 3 แหลง
เรียนรู  

   1.1 เรียนรูชุมชนภาคใต “เขา+ปา” 11 มี.ค.65 

   1.2 เรียนรูชุมชนภาคใต “นา” 25 ก.พ.65 

   1.3 เรียนรูชุมชนภาคใต “เล” 4 มี.ค.65 

   1.4 เรียนรูชุมชนภาคใต “เมือง”  18 ก.พ.65 

2 . กิ จ ก รรม รับ ฟ ง เสี ย งส วน งาน
วิชาการเพ่ือสรางการมีสวนรวมและ
เช่ือมโยงการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน   

(3 ) สารสนเทศจากสวนงาน
วิชาการซึ่งเปนผูมีสวนไดสวน
เสีย  

พ.ค.-ก.ย.65 
 

- ดร.บัณฑิต ดําเนินการรับฟงผานแบบสอบถาม
และสายตรงผูบริหาร  

ผลการประเมิน 
บรรลุเปาหมาย ไดนําเสนอขอมูล
ตอคณะทํางานปรับโครงสรางฯ 
เพ่ือใชในการวิเคราะห กําหนด
ทิศทางการทํางานของสถาบัน 

3. โครงการพัฒนาทักษะ ”นักเลาเรื่อง
ชุมชน”  

(4) ความพึงพอใจผูเขารวม
โครงการ  3.50 

23 ก.พ.65 4,335 วานิด จิตรา  
วันเพ็ญ  

พิมพชนก 

ดําเนินการพัฒนาทักษะครูชุมชน
ดอนประดู 

ผลการประเมิน 
บรรลุเปาหมาย ความพึงพอใจ
ผูเขารวมโครงการ  4.24 

4. จัดทําหนังสือองคความรูจากชุมชน
ตะโหมด เรื่อง การบริหารจัดการดิน 
นํ้า ปา คน  

(5) หนังสือองคความรู ก.ย.65 5,000 วิภาวี วันเพ็ญ ดําเนินการแลว มอบใหชุมชนใชใน
การนําเสนอผลงานเขาชิงรางวัล 
สิปนนท เกตุทัต 

ผลการประเมิน 
บรรลุเปาหมาย 

 
 
 
 



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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตัวชี้วัด 

ความทาทายท่ี 2 สนับสนุนชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูของนิสิตใหเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. งานบริการวิชาการ :        
5. โครงการตดิตามและขยายผล ชุด
โครงการพัฒนาชุมชนเปาหมายให
เขมแข็งอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศษฐกิจพอเพียง 5 โครงการยอย ดังน้ี  

(6) สินคาท่ีไดรับการเพ่ิมมูลคา 
4รายการ 

 

(7)ผูประกอบการใหม / ชุมชน
ใหมท่ีไดรบัการพัฒนา 2 กลุม 

 

ม.ค-ก.ย.65 
 

150,000  
 

สินคาท่ีไดรับการเพ่ิมมูลคา 
1.ยาดมสมุนไพร 
2.พัฒนากระบวนการผลิตกาแฟ 
ICOFIS COFFEE 
3.นํ้าพริกปลานิลผูใหญดา 
4.ดินปลูกผสมปุย ICOFIS 
5.สละลอยแกว (ครูชุมชนบุญธิดา 
ทองมา) 

ผลการประเมิน 
บรรลุเปาหมาย  
1.สินคาท่ีไดรับการเพ่ิมมูลคา 5 
รายการ  
2 .ชุม ชน ใหม ท่ี รั บ บ ริก าร  2 
ชุมชน 

5.1สรางฝายชะลอนํ้าไหล คืนสมดลุ
ธรรมชาตสิูโครงการชุมชนอยางยั่งยืน : 
ขยายเครือขาย 

วันเพ็ญ 
 

5.2โครงการพัฒนากลุมผลิตปุยอินทรีย
เพ่ือขับเคลื่อนเกษตรอินทรียวิถีพอเพียง  

จิตรา ชุมชนท่ีขยายผล  
1.ชุมชนบานพลู ม.4 (นํ้าพริกมะขาม
ปลานิล และการปลูกผักอินทรียใน
โรงเรือนตนทุนต่ํา) 
2 .ชุมชนบ านคลองขุด  ม .8  กลุ ม
วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริมอาชีพบาน
คลองขุด (การปลูกผัก อินทรีย ใน
โรงเรือนตนทุนต่ํา) 
   

5.3โครงการพัฒนากลุมทํานาอินทรีย
จากนาเคมสีูนาอินทรียวิถีพอเพียง 

จิตรา 

5.4โครงการการทําเกษตรผสมผสาน
แบบอินทรีย วิถีสูความยั่งยืน 

วานิด 
 

5.5โครงการผลิตพืชและเหด็อินทรียใน
ระบบโรงเรือน 

วันเพ็ญ 
 

6.โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสูการ
เปนผูประกอบการชุมชน 

(8) สินคา/บริการท่ีไดรับการ
พัฒนา 1 รายการ หรือ 
ความพึงพอใจรอยละ 80 

ก.พ.-ก.ย.65 29,716 พิมพชนก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตนํ้านม
ถ่ัวหรั่งพาสเจอรไรซ ดําเนินการขอจด
สิทธิบัตรกระบวนการผลิต   

ผลการประเมิน 
บรรลุเปาหมาย สินคา/บริการท่ี
ไดรับการพัฒนา 1 รายการ 
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7. โครงการ TSU2T ต. นํ้านอย อ.
หาดใหญ จ.สงขลา 

(9) สินคา/บริการท่ีไดรับการ
เพ่ิมมูลคา 1 รายการ 
(10) ขุมชนใหม 1 ชุมชน 

1 ป 
 

งบภายนอก บัณฑิต ดาํเนินการแลว เปนท่ีปรึกษาการพัฒนา
สื่อเสนทางการทองเท่ียวชุมชนนํ้านอย 

ผลการประเมิน 
บรรลุเปาหมาย 

8. โครงการสงเสริมความรวมมือทาง
วิชาการรวมกับคณะวิทยาศาสตร
“การเพาะและอนุบาลลูกกุงกามกราม
กอนปลอยสูแหลงนํ้าธรรมชาติ”  

 

(11) ชุมชนใหมท่ีใหบริการ 1 
ชุมชน 
(12) แหลงเรียนรูสําหรับนิสิต 
1 แหลง 

เม.ย.– ก.ย 65   วันเพ็ญ ดําเนินการ 
1.ถายทอดระบบการอนุบาลกุงใหกับ
ธนาคารกุงกามกรามบานคลองขุด อ.
เขาชัยสน จ.พัทลุง และใชเปนแหลง
เรียนรูของนิสิตคณะวิทยาศาสตร  
2. จัดกิจกรรมปลอยลูกกุงสูแหลงนํ้า
ธรรมชาต ิ

ผลการประเมิน 
บรรลุเปาหมาย 

9. โครงการ KM“ โรงเรือนตนทุนต่ํา”  ( 13)  ชุ ม ช น ท่ี เ ข า ร ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู 15 ชุมชน 
(14) ชุมชนท่ีนําความรูไปใช 
1 ชุมชน 

ตลอดป งบภายนอก วันเพ็ญ ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู ผลการประเมิน 
บรรลุเปาหมาย 

10.โครงการอบรมถายทอดองคความรู
เก่ียวกับระบบคลังสินคาผลิตภณัฑ
กาแฟเพ่ือสงเสริมการจําหนายสินคา
แบบออนไลนของวิสาหกิจชุมชนบาน
ถํ้าสิงห จังหวัดชุมพร 

(15) ผูเขารวมโครงการรอย
ละ 80 เทียบกับเปาหมาย 
(35คน) 
(16) ผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน  
รอยละ  90 
 

25-26 
กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

งบภายนอก 
 

พิมพชนก ดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 

ผลการประเมิน 
บรรลุเปาหมาย 
1.จํานวนผูเขาอบรม 35 คน คิด
เปนรอยละ 100 
2.ผูเขาอบรมเขาใจเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 100 
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2. งานวิจัย        

2.1 งานวิจัยท่ีดําเนินการเอง       

11. ชุมชนตนแบบผลิตผักอินทรียใน 
ระบบโรงเรือนตนทุนต่ําของเครือขาย
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียบาน
ทุงยาวพัฒนา อ.เขาชัยสน จ.พัทลงุ 
เพ่ือความมั่นคงทางอาหารตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(17) จํานวนผูไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยี 100 คน 
(18) ครัวเรือนตนแบบ 15 
ครัวเรือน 
(19) ชุมชนตนแบบ 1 ชุมชน 
 

ธ.ค. 2564-
พ.ย. 2565 

500,000 (วช) วันเพ็ญ รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานวิจัย 

ผลการประเมิน 
บรรลุเปาหมาย 

12 .ก า ร พั ฒ น า โร ง เรื อ น ค วบ คุ ม
สภาพแวดลอมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตผัก
อินทรีย  

(20) ระบบโรงเรือน IOT ท่ี
ส า ม า ร ถ เ พ่ิ ม ผ ล ผ ลิ ต ผั ก
อินทรีย 

ธ.ค. 2564- 
พ.ย. 2565 

90,000 (สวพ) จิตรา รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานวิจัย 

ผลการประเมิน 
บรรลุเปาหมาย 

13.ผลของบรรจุภัณฑแอคทีฟตอการ
ยืดอายุการเก็บรักษาผักกาดหอม  

(21 ) บรรจุภัณฑแอคทีฟท่ี
สามารถยืดอายุการเก็บรักษา
ผักกาดหอม 

ธ.ค. 2564- 
พ.ย. 2565 

90,000 (สวพ) พิมพชนก รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานวิจัย 

ผลการประเมิน 
บรรลุเปาหมาย 

2.2 งานวิจัยท่ีรวมกับหนวยงานภายนอก      

14. การศึกษาระบบปลูกและการให 
ผลผลติขาวอินทรีย ในอําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา  

(22) ระบบปลูกท่ีสามารถเพ่ิม
ผลผลิต ให กับข าว อินทรีย 
(ประเมินสิ้นสุดสัญญาวิจัย) 

ม.ค. 2564-
มี.ค. 2565 

รวมกับ มรภ
สงขลา 

จิตรา รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานวิจัย(ชุดโครงการ การปลูก 
สมบัติ การเก็บรักษา และการวางแผน
กลยุทธทางการตลาดของขาวอินทรีย) 

ผลการประเมิน 
บรรลุเปาหมาย 
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15.การพัฒนาระบบคลังสินคา
ผลิตภณัฑกาแฟ เพ่ือสงเสริมการ
จําหนายสินคาแบบออนไลนของ
วิสาหกิจชุมชนบานถํ้าสิงห จ.ชุมพร 

(23) มคีวามรูจากการวิจัยท่ี
นํามาใชประโยชน/เผยแพร 
(24) เทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ี
ชุมชนไดใชประโยชน 1 
รายการ  

 รวมกับ มทร.
รัตนโกสินทร 

พิมพชนก 1.จัดอบรมระบบคลังสินคาผลติภณัฑ
กาแฟ เพ่ือสงเสรมิการจําหนายสนิคา
แบบออนไลน ใหกับสมาชิกกลุม 
วิสาหกิจชุมชนบานถํ้าสิงห  จ.ชุมพร 
จํานวน 35 คน  (25-26 ก.ค.65) 
2. เผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
3. นวัตกรรม 1 กระบวนการ คือตนแบบ
ระบ บ การจั ด ก ารค ลั งสิ น ค า  เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพกระบวนการจําหนาย
ผลิตภัณฑทางออนไลนใหมีความรวดเร็ว
และแมนยํามากข้ึน 
 

ผลการประเมิน 
บรรลุคาเปาหมาย  
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16 .การเช่ือมประสานหน วยงาน
ภายใน และภายนอก เพ่ือสนับสนุน
ก าร ใช แ ห ล ง เรี ย น รู  วิ จั ย  แ ล ะ
ใหบริการวิชาการในชุมชน  

(25) หนวยงานท่ีรับบริการ 
10 หนวยงาน หรือจํานวน
ครั้งการใหบริการ 10 ครั้ง 

ต.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

 บุคลากรทุกคน 13.1 ประสาน 6 สวนงานสรางโอกาส

จากการปลดล็อกกระทอม (สวพ. 

คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยแีละ

การพัฒนาชุมชน คณะอุตสาหกรรมฯ 

สถาบันทักษิณฯ สโมสรฯ)  

ผลการประเมนิ 
บรรลุคาเปาหมาย  
หนวยงานท่ีเช่ือมประสาน 17 

หนวยงาน 

13.2 เช่ือมประสานคณะวิศวกรรม 

ศาสตรเปนท่ีปรึกษาโรงเรียนปาก

พะยูนพิทยาคารในการจัดทําโครงงาน

เขาประกวดและไดรับรางวัล (มิ.ย.64) 

13.3 เช่ือมประสานคณะอุตสาหกรรม

เกษตรและชีวภาพ (อ.ดร.พวิชัย เต็ม

บุตร)จัดอบรมการทําโลช่ันจากขาว

สังขหยดใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนบาน

โคกโพธ์ิ-สํานักพิกุล อ.ควนขนุน จ.

พัทลุง   

13.4 ประสานอาจารยท่ีปรึกษา U2T ( 

วิทยาลัยการจัดการ ฝายบริหารกลาง 

ฝายกิจการนิสติ คณะวิทยาศาสตร 

คณะมนุษศาสตร คณะนิติศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร) 

13.5 เช่ือมประสานนักวิจัย มอ.ตอยอด

แปรรูปเห็ดโคนนอย 
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ความทาทายท่ี 3 การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ   
  

17. ปรับปรุงสภาพแวดลอมการ
ทํางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สังคม    

 
(26) รอยละของนักวิจัยท่ี
ใชสภาพแวดลอมท่ีจดัให 
รอยละ 100 

 

ตลอดป 

 

10,000- 

 

ผูอํานวยการ 

- อบรมยกระดับคุณภาพขอเสนอทุน KM โดย วช  

-  เขารวมงานมหกรรมวิจัยแหงชาติ 2564 

-  จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการจดสิทธิบัตร  

ผลการประเมิน 
บรรลคุาเปาหมาย 
นักวิจัยรอยละ 100 ไดรับ
บริการจากสภาพแวดลอม 
ท่ีจัด 

     17.1 เพ่ิมสมรรถนะดานการวิจัย  
     17.2 บริหารจัดการทรัพยากร  - รางหลักเกณฑสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได

สวนงาน 

- แสวงหาแหลงทุนภายนอก 2 แหลงทุน ทุนวิจัย 

680,000 บาท (3 โครงการ) 

    17.3 สารสนเทศ - 

    17.4 พันธมิตร/เครือขายความมือ - จัดเสวนาโอกาสพัฒนางานวิจัย โดย ผอ.สวพ.   

- มี พ่ี เลี้ ยงและท่ีปรึกษาการพัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัย  

- รวมมือกับสํานักสงเสริมบริการวิชาการและภูมิ

ปญญาชุมชน (TSU2T)  

- รับฟงความตองการ แสวงหาโอกาส และสราง

เครือขายภายนอก โดยเขาพบพัฒนาชุมชน

จังหวัดพัทลุง   

-  แตงตั้งบุคคลจากภาคธุรกิจ และเกษตรกรรุนใหม

เพ่ือเปนท่ีปรึกษา(กรรมการประจาํสวนงาน

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
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18.โครงการสมุหัวคิดเพ่ือ
สรางสรรคและพัฒนาองคกร 

(27) มีแผนปฏิบัติการพรอม
ใชภายใน ต.ค.65 

30 พ.ย.64 13,000 บัณฑิต  
วิภาวี 

ดําเนินการแลว ผลการประเมิน 
บรรลคุาเปาหมาย  
จัดทําแผนปฏิบัติการปะจําป  
พรอมใช 

19. โครงการพัฒนาสมรรถนะท่ี
จําเปนขององคกร  

19.1 แนวทางการนําผลงานวิจัย
ไปสูการจดทรัพยสินทางปญญา  

19.2 การประเมินผลตอบแทน
ทางสังคมเพ่ือความคุมคาจาก
การลงทุน SROI 

(28) บุคลากรไดรับการ
พัฒนา รอยละ 80 

 
 
28 ก.พ. 65 
 
พ.ค.65 

 

8,000 

 
 
พิมพชนก 
 
สาวิตร ี
/นงนุช 

 
 
16.1 จัดโครงการอบรมออนไลน บุคลากรเขา 
รวมรอยละ 88.89 
16.2 สงหัวหนากลุมภารกิจวิจัยเขารวมโครงการ 
ท่ี สวพ.จัดอบรม 

ผลการประเมิน 
บรรลคุาเปาหมาย  
บุคลากรไดรับการพัฒนา 
องคความท่ีกําหนดในแผน  
รอยละ 88.89 

20. แผนปรับปรุงองคกรตาม
เกณฑ EdPEx 

   ( ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ 
และการวัดผลจาก KEY 
THEME ของ Feedback 
Report ) 

(29) OFI KEYTHEME ไดรับ
การปรับปรุง 5 รายการ 

พ.ย. 64 - 
พ.ค.65 

-- วิภาวี 

สาวิตร ี

นงนุช 

OFI KEY THEME ท่ีปรับปรุง 
1. ทบทวนปรับแผนกลยุทธประเดน็ท่ีไดรับการ
เสนอนะ 

2. ประเมินประสิทธิผลชองทางการสื่อสาร 
3. ทบทวนปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนชุมชน 
4. การสรางสภาพแวดลอมการทํางานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสังคม  

5. สํารวจความตองการของผูเรียน-ประเมินผล 
6. เพ่ิมตัววัดผลลัพธการเรยีนรูของผูเรียน 
7. กําหนดพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับคานิยม 
  

ผลการประเมิน 
บรรลคุาเปาหมาย  
ปรับปรุง 7 รายการ 

21. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ (30) รอยละของชุมชนเดิม
ท่ีรับบริการ รอยละ 100 

ต.ค. 64-ก.ย. 
65 

 วานิด ดําเนินการแลว ผลการประเมิน 
บรรลคุาเปาหมาย 
รอยละ 100 
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22. กิจกรรมเพ่ิมความรู-ทักษะ
บุคลากร โดยการอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงาน ภายนอก  

(3 1 ) บุ ค ล าก ร ได รั บ ก าร
พัฒนา รอยละ 80 

ต.ค. 64 –  
ก.ย. 65 

100,000 สาวิตร ี
นงนุช 

บุคลากรเขารับการพัฒนาสรุปดังน้ี 
1.อบรม “การพัฒนาโจทยวิจัยอยางไร
ใหสรางการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนท่ี” 
และ “TRL & SRL : ANALYSIS AND 
IMPROVE” วันท่ี 7 ต.ค. 64 
2.รวม TSU RESEARCH AGENDA เรา
จะกาวไปขางหนาอยางทาทาย วันท่ี 
15 พ.ย. 65 
3.รวมมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2564  
THAILAND RESEARCH EXPO 
๒๐๒๑ “วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศสู
ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน” วันท่ี 
22-26 พ.ย. 64 
4.รวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ม ห า วิท ย าลั ย ทั ก ษิ ณ  ค รั้ ง ท่ี  3 2 
ป ระ จํ าป  2 5 65  ภ าย ใต หั ว ข อ  : 
น วัตกรรมสั งคมยุค  Next Normal 
วันท่ี 24-25 มี.ค. 65 
5. รวมโครงการอบรมและศึกษาดูงาน
อ นุ รั ก ษ พ ลั ง ง า น แ ล ะ ก า ร จั ด
การพลังงานอาคารควบคุม วันท่ี 31 
มี.ค.–1 เม.ย. 65 
6. รวมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเปน
แอดมิน Facebook ของสํานักงาน
อยางไรใหปง” วันท่ี 22 ก.ค. 65 
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     7. รวมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ
อบรมการออกแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือการ
สื่อสาร” 
ครั้งท่ี 1 โครงการอบรมปฏิ บัติการ 
“How to train a designer ออกแบบ
ดวย Canva ใหแอดวานซ” 
ครั้งท่ี  2 โครงการอบรม ปฏิบัติการ 
“ถายรูปใหเปะเลาเรื่องใหปง : การ
ถ า ย ภ า พ แ ล ะ ก า ร เ ล า เ รื่ อ ง 
( Storytelling)  เ พ่ื อ ใ ช ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ” วันท่ี 10 และ 17 
ส.ค. 65 
8.รวมอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล (PDPA) วัน ท่ี  14 
ก.ย. 65 
9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ง า น แ ล ะ
กระบวนการทํางานเพ่ือความเปนเลิศ 
( Operation Excellence) ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 25 พ.ย. 2564 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 3 ธ.ค. 64 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 21 ธ.ค. 64 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 14 ม.ค. 
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     10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

การวิเคราะห Feedback Report และ
OFIของคณะกรรมการประเมินและการ
จัด ทํ าแผน พัฒ นาองค กร  วัน ท่ี 19 
พฤศจิกายน 2564 
11. อบรมหลักสูตรพิธีการทางการฑูต
และมารยาทสากลสําหรับผูบริหาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ วันท่ี23 กันยายน 
2565 ณ  Laguna Grand Hotel and 
Spa สงขลา 

 

23. จัดทํา Flow Chart 
กระบวนการทํางาน 

( ขอเสนอแนะผูตรวจสอบภายใน )  

(32) ม ีFlow Chart 
กระบวนการทํางานหลัก รอย
ละ70 ของกระบวนการหลัก
ท้ังหมด 

ก.พ.-ก.ย.65 - บุคลากรทุก
คน 

ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการทํางาน 5 กระบวนการ 
1.งานการเงิน 2. งานสารบรรณ 3.งาน
ประกันคุณภาพ 3. งานแผน 4.งาน
ใหบริการชุมชน 5. งานจัดการเรียนรู 
(กระบวนการทํ างานหลัก ท่ี ยั งอยู
ร ะ ห ว า ง ดํ า เ นิ น ก า ร คื อ
กระบวนการวิจัย)  

ผลการประเมิน   
บรรลคุาเปาหมาย  
มี Flow Chart กระบวนการ
ทํางานหลัก รอยละ83.33ของ
กระบวนการหลักท้ังหมด 
 

24. ปรับปรุงหองผูบริหาร (33) ดําเนินการแลวเสร็จ 
(34 ) ค วาม พึ งพ อ ใจขอ ง
ผูบริหาร 4.00 

ม.ค. – ก.ย.65 157,750 สาวิตร ี ดําเนินการปรับปรุงหองอาคาร 7 และ
อาคาร 4 ความพึงพอใจของผูบริหาร 
4.80  

ผลการประเมิน  
บรรลุเปาหมาย 

25. โครงการองคกรแหงความสุข (35) คะแนนดัชนีความสุข
รอยละ 80 

ตลอดป งบพัฒนาองคกร- บัณฑิต ขอเลื่อนไปจัดปถัดไป ผลการประเมิน  
ไมบรรลุคาเปาหมาย 
คะแนนดัชนีความสุข  
รอยละ 73.61 
 

 




