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Institute of Community Operation for Integrated Studies (ICOFIS) 

แผนกลยุทธ 

 

VISION 

ความทาทายที่ 1 สนับสนุนความเปนเลิศ     

ในการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

ความทาทายที่ 2 สนับสนุนชุมชนที่เปนแหลง

เรียนรูของนิสิตใหเขมแข็งตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ความทาทายที่ 3 การบริหารจัดการ   

เพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศ 

เปนองคกรชั้นนําระดับประเทศ ในการใชแหลงปฏิบัติการชุมชนพัฒนานิสิต 

ใหมีทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 



 

  

คํานํา   
 

 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ใชแผนกลยุทธกําหนดทิศทางการพัฒนา
สวนงาน โดยใหความสําคัญกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร และทิศทางการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
เปาหมายการดําเนินงานของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบูรณาการ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.
2562-2565 มุงสูการเปนองคกรชั้นนําในการใชแหลงปฏิบัติการชุมชนพัฒนานิสิตใหมีทักษะการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการใชศาสตรพระราชาพัฒนาแหลงปฏิบัติการชุมชนใหมี
คุณภาพดวยกระบวนการวิจัย ถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม พัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับแหลงเรียนรู
ของนิสิต และเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย ดานการบริหารจัดการภายใน ให
ความสําคัญกับการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรภาคภูมิใจในคุณคาท่ีเกิดจากการทํางานเพ่ือ
สวนรวม   
 
  สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ หวังวาแผนกลยุทธฉบับนี้จะแสดงทิศทาง 
การขับเคลื่อนสวนงานเพ่ือใหหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีกรอบคิดสอดคลองกัน ไดเขา
มารวมมือกับสถาบันฯ ในการพัฒนากําลังคน พัฒนาชุมชนและสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการยึดเปนกรอบคิดดําเนินงานตลอดมา   

 

 

 

อาจารย ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี 
ผูอํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ทําหนาท่ีสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย โดยใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู และตอบแทนชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรู ดวยการถายทอดองค
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผานการใหบริการวิชาการแกชุมชน ซ่ึงจะทําใหครูชุมชนและแหลงเรียนรู
ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพมากยิ่งๆ ข้ึน  การดําเนินงานในระยะแผนกลยุทธฉบับนี้ ถือเปนระยะท่ี 3 
นับตั้งแตจัดตั้งสวนงาน ซ่ึงมีพัฒนาการตอเนื่องมาตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน 2562-2565  ตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัยทัศน 

 

เปนองคกรช้ันนําระดับประเทศ ในการ
ใชแหลงปฏิบัติการชุมชน พัฒนานิสิตให
มีทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ICOFIS VISION 1 จํานวนรางวัลระดับชาติของแหลงปฏิบัติการชุมชน ท่ี
สถาบันฯ มีสวนรวมพัฒนาหรือใหการสนับสนุน  
 

ICOFIS VISION2 จํานวนผลงานท่ีสถาบันฯ พัฒนาข้ึนในชุมชนท่ีเปนแหลง
ปฏิบัติการชุมชนและไดรับการเผยแพรระดับชาติ 
 

   ( หมายเหตุ : ดูนิยามตัวช้ีวัดในภาคผนวก หนา 19 ) 
 

พันธกิจ 
1. จัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน เพ่ือพัฒนาทักษะนิสิตใหมีทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
2. พัฒนาแหลงเรียนรู/แหลงปฏิบัติการชุมชน ดวยศาสตรพระราชา  
3. สรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการพัฒนางานวิจัย ถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนท่ียึดหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนเปาหมาย และขยายผลไปสูชุมชนอ่ืนๆ 
 

    

คนหาผูมีปญญาปฏิบัติ ถอดความรูจาก
ชุมชน กําหนดชุมชนเปาหมาย แสวงหาและ
สรางความรวมมือกับแหลงเรยีนรูในชุมชน 
ปรับกระบวนทัศนการประกอบอาชีพจาก
เกษตรเชิงเดีย่วสูเกษตรผสมผสาน 

พัฒนาระบบจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใน
ชุมชนเพ่ือสรางความเปนคนดี มีปญญา 
ใหกับนิสิต  ยกระดับแหลงเรียนรูสูการเปน
หองปฏิบัติการชุมชน พัฒนาระบบเกษตร
อินทรีย วิถีพอเพียง เพ่ือรวมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน 

เพ่ิมความหลากหลาย และขยายแหลง
ปฏิบัติการชุมชน จัดการเรียนรูเพ่ือสงเสรมิ
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและการเปน
ผูประกอบการใหกับนิสติ และเผยแพรผลงาน
ใหเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับ 

พ.ศ.2550-2555 พ.ศ.2556-2561 พ.ศ.2562-2565 

 
 



ข 
 

กลยุทธขับเคลื่อนองคกรไปสูวิสัยทัศนท่ีวางไว ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 กําหนดภายใต
ความทาทายของมหาวิทยาลัยและสวนงาน ดังนี้  

 

ความทาทาย/วัตถุประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 

ความทาทายท่ี 1 สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตท่ีใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  

วัตถุประสงค  

• พัฒนานิสิตใหสามารถดําเนิน
ชีวิตท่ีพ่ึงพาตนเองได และเปนท่ี
พ่ึงพาของสังคม  

• สนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร 
และนิสิตภายในมหาวิทยาลัยใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู 
 

 

• พัฒนาแหลงปฏิบัติการชุมชน 
โดยใชศาสตรพระราชา  

• สนับสนุนการเขาถึงและใชชุมชน
เปนแหลงเรียนรู 

 

 
ICOFIS 1 ระดับความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ
การใชบริการแหลงเรียนรูในชุมชน 
ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชนท่ี
มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูในชุมชน 
 
 

ความทาทายท่ี 2 สนับสนุนชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูของนิสิตใหเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

วัตถุประสงค  

• ชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูของนิสิต
ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า ใ ห มี ค ว า ม
เขมแข็งอยางยั่งยืน  

 

 

• วิจัย ถายทอดเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน  

• พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย วิถี
พอเพียงท่ีสอดคลองกับบริบท
ของชุมชน  
 

 
ICOFIS 3  จํ า น ว น ค รั ว เ รื อ น ท่ี ไ ด รั บ
ประโยชน 
ICOFIS 4 จํานวนพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยนจาก
ระบบเกษตรเคมี เปนระบบเกษตรอินทรีย 
 
ตัวชี้วัดองคกร/กลยุทธ ม.  
TSU08 จํานวนโครงการบริการวิชาการ
หรื อการ ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ลป วัฒนธร รม ท่ี
กอให เ กิดนวัตกรรมสังคมหรือการเปน
ผูประกอบการ 
SIU11 จํานวนสินคาและบริการในพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับการสรางมูลคาเพ่ิมจากบริการวิชาการ 
SIU12 จํานวนชุมชน/พ้ืนท่ี/หนวยงานท่ี
ไดรับประโยชนจากการบริการวิชาการเพ่ือ
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ 
 

ความทาทายท่ี 3 การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ  

วัตถุประสงค 

• สงเสริมสมรรถนะและวัฒนธรรม
องคกรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล 

 

 

• เสรมิสรางคานิยมและสมรรถนะ
บุคลากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับ
การเปลีย่นแปลง 

• สรางเครือขายและบริหารจดัการ
ความรวมมือ 
 

 
ICOFIS 5 คาดัชนีความสุขของบุคลากร 
ICOFIS 6 จํานวนกลุม/องคกร/หนวยงานท่ี
เปนคูความรวมมือตั้งแต 3 ป ข้ึนไป 
 
ตัวชี้วัดองคกร 
TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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สวนท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐานของสวนงาน 

 
ประวัติความเปนมา 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ เปนสวนงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามแนวคิดของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2549 วันท่ี 11 มีนาคม 2549 มีมติใหจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ เพ่ือทําหนาท่ีเปนสะพานใหคณาจารยและนิสิตลงสูชุมชน 
โดยระยะแรกมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนกรรมการอํานวยการของศูนยฯ และมอบหมายใหสถาบันวิจัย
และพัฒนาเปนสํานักงานเลขานุการ ตอมาไดแตงตั้งผูอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือกําหนด
ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงาน   

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 6/2550 วันท่ี 18 สิงหาคม 2550 มีมตใิหจัดต้ัง
เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารศูนยฯ จึงไดจัดทําโครงการจัดต้ัง และไดรับมติ
เห็นชอบจัดต้ังเปนสวนงาน ในการประชุมครั้งท่ี 9/2550 วันท่ี 22 ธันวาคม 2550 ในชื่อ สถาบันปฏิบัติการ
ชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ (Institute of  Community Operation For Integrated Studies หรือ
ชื่อยอ ICOFIS)  
 
โครงสรางองคกรและอัตรากําลัง 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเภทสวนงานอ่ืน อยูภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากอธิการบดีใหกํากับดูแลการดําเนินงาน มีผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุด มีคณะกรรมการประจํา
สวนงานกํากับนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ใหคําปรึกษาและขอคิดเห็น
เก่ียวกับภารกิจของสวนงาน  สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการไมมีการแบงหนวยงาน
ภายใน การบริหารงานภายในประกอบดวยกลุมภารกิจ 4 กลุมภารกิจ ไดแก กลุมภารกิจนโยบายและแผน 
กลุมภารกิจบริหารท่ัวไป กลุมภารกิจการเรียนการสอน และกลุมภารกิจสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  

 
      อัตรากําลังของสถาบัน ประกอบดวยพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 7 อัตรา โดยสถาบันฯ ได
จําแนกบุคลากรตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ เปน 2 ประเภท ไดแก  

- บุคลากรท่ีปฏิบัติภารกิจหลัก อยูในกลุมภารกิจการเรียนการสอน และกลุมภารกิจสนับสนุนการวิจัย 
และใหบริการวิชาการ มีจํานวน 4 คน  

- บุคลากรท่ีปฏิบัติภารกิจสนับสนุน (งานสํานักงานและงานสนับสนุนภารกิจหลัก) อยูในกลุมภารกิจ
นโยบายและแผน และกลุมภารกิจบริหารท่ัวไป มีจาํนวน 3 คน     

       

วุฒิการศึกษา 
บุคลากรท่ีปฏิบัติภารกิจหลัก บุคลากรท่ีปฏิบัติภารกิจสนับสนนุ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ปริญญาโท 4 100 1 33.33 5 71.43 
ปริญญาตรี - - 2 66.67 2 28.57 
รวม 4 57.14 3 42.86 7 100.00 

( บุคลากรท่ีปฏิบัติภารกิจหลัก อยูระหวางศึกษาตอระดับปริญญาเอก 1 คน ) 
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                                          โครงสรางการบริหารจัดการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

บริการหลัก 

สถาบันฯ ใหบริการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงปฏิบัติการชุมชน และสนับสนุนการใชชุมชนเปนแหลง
เรียนรู โดย 

• เปดสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน 

• จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมบริการวิชาการอ่ืนๆ ในชุมชน   

• ประสานงาน อํานวยความสะดวกการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูใหกับคณาจารย บุคลากรและ
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคคลท่ัวไป 

 
พ้ืนท่ีใหบริการในชุมชน สถาบันฯ ไดสรางความรวมมือกับชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรู พัฒนาครูชุมชน 

พัฒนาฐานการเรียนรู ในลักษณะหองปฏิบัติการหรือแหลงปฏิบัติการชุมชน ใหเปนแหลงสะสมองคความรูจาก
ปญญาปฏิบัติของคนในชุมชน เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูโดยการสํารวจ สังเกต เสวนา ลงมือทํา เรียนรูจาก
การปฏิบัติจริงในหลายพ้ืนท่ี ดังนี้  
 
 
 

คณะกรรมการประจาํ

สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ 

ผู�อํานวยการ 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ 

กลุ�มภารกิจ

นโยบายและ

แผน 

 

กลุ�มภารกิจ

บริหารทั่วไป 

กลุ�มภารกิจ

การเรียนการ

สอน 
 

กลุ�มภารกิจ

สนับสนุนการวิจัย

และบริการวิชาการ

แก�สังคม 

รองผู�อํานวยการ 

หัวหน�าสาํนกังาน 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

3 คน 4 คน 
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ชุมชนตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เปนชุมชนเกาแกตั้งแตสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนตน อยูติดกับทิวเขาบรรทัด ซ่ึงเปนชื่อเรียกเทือกเขานครศรีธรรมราชสวนท่ีผาน เขตจังหวัดพัทลุง
และตรัง จึงมีวิถีชีวิตผูกพันอยูกับปาไม สายนํ้า จุดเดนประการหนึ่งของชุมชนตะโหมด คือ การผสมกลมกลืน
ระหวางคนสองศาสนาท่ีสามารถอยูรวมกันอยางกลมกลืน เนื่องจากการสืบสายเครือญาติคนท้ังสองศาสนาใน
ชุมชน คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ ประมาณรอยละ 60 และนับถือศาสนามุสลิมประมาณรอยละ 40 ของ
ครัวเรือนท้ังหมด สถาบันฯ เริ่มเขาไปสํารวจชุมชนนี้ตั้งแตเริ่มกอตั้งสวนงาน ในป พ.ศ.2550 โดยรวมกับสภา
ลานวัดตะโหมดแกปญหาการจัดการปาตนน้ํา โดยใชฝายชะลอน้ําไหล ตอมาจึงไดขยายความรวมมือสนับสนุน
ชุมชนในมิตอ่ืินๆ ดวย   
 

ชุมชนบานในกอย-ชุมชนบานสายกลาง ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง เปนชุมชนท่ี
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรสวนยางพารา สวนผลไม และเลี้ยงสัตว เปนท่ีตั้งของศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงบานในกอย ซ่ึงในระยะแรก (พ.ศ.2552) ไดใชเปนแหลงเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรนอกชั้น
เรียน ตอมาไดพัฒนาเปนแหลงปฏิบัติการชุมชนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป   
 

ชุมชนดอนประดู ตําบลดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เปนชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีราบลุม 
คนในชุมชนสวนใหญยึดอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก สวนพ้ืนท่ีบางสวนท่ีเปนเนินสูงจะประกอบอาชีพปลูก
ยางพารา สถาบันฯ เขาไปพัฒนาแหลงเรียนรูวิถีชีวิตชาวนา ตั้งแตป พ.ศ.2555 ตอมาไดพัฒนา “นาสรางสุข” 
ใหเปนแปลงนาผสมผสานตนแบบ การดําเนินงานท่ีชุมชนดอนประดูมีการลงนามความรวมมือกับหนวยงานใน
พ้ืนท่ี คือ เทศบาลตําบลดอนประดู โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร และสํานักงานประถมศึกษาพัทลุงเขต 2   
 

ชุมชนบานทุงยาว ตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนชุมชนท่ีเดิมประชาชนสวน
ใหญประกอบอาชีพทํานา ตอมาเปลี่ยนมาสวนยางพาราและสวนผลไม ชุมชนบานทุงยาวไดเขามาขอรับการ 
บริการเพ่ือแกปญหาภัยแลง ในป พ.ศ.2558 สถาบันฯ ไดเขาไปขับเคลื่อนในหลายมิติ ไดแก การจัดการปา 
การจัดการน้ํา การจัดการดิน ตอมาขยายไปยังการทําเกษตรผสมผสานระบบอินทรีย และรวมพัฒนากลุม
วิสาหกิจชุมชนบานทุงยาว 
 

ชุมชนศาลาน้ํา-ชุมชนบานทุงลานโยพัฒนา ตําบลปาพะยอม อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง เปน
ชุมชนท่ีสถาบันฯ ใหการสนับสนุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ท่ีจะดูแลชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย ตั้งแตป 
พ.ศ.2560 โดยถายทอดองคความรูการจัดการน้ํา ระบบเกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง และรวมพัฒนากลุม
วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตํามือหนาปา 
  
 ชุมชนบานหนักกุล – ชุมชนบานโคกโพธิ์ ตําบลโตนดดวน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เปน
ชุมชนใหมท่ีเกิดจากการดําเนินงานรวมกับโครงการรากแกว มูลนิธิรากแกว สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือ
การศึกษาแบบบูรณาการเขาไปแกไขปญหาการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรในป พ.ศ.2560 สถาบันฯ จึงไดขยาย
กรอบคิดระบบเกษตรอินทรีย วิถีพอเพียงสูกลุมเกษตรกรชาวนาและพัฒนาเปนฐานการเรียนรูวิถีชีวิตชาวนา
ใหกับนิสิตในปการศึกษา 2563  
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แหลงปฏิบัติการชุมชน 

ชุมชนท่ีเปนพ้ืนท่ีใหบริการ 

ตะโหมด บานในกอย – 
บานสายกลาง 

ดอนประดู บานทุงยาว ศาลานํ้า –  
บานทุงลานโยพัฒนา 

บานหนักกุล –  
บานโคกโพธ์ิ 

 

 ฐานการเรียนรูวิถีชีวิตชาวนา 
 

      

 

 ฐานการเรียนรูวิถีชีวิตชาวสวนยางพารา 
 

      

 

 ฐานการเรียนรูเกษตรผสมผสานบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 

      

 

 ฐานการเรียนรูภมูิปญญาการจดัการสุขภาพชุมชน 
 

      

 

 ฐานการเรียนรูภมูิปญญาการจดัการทรัพยากรดิน นํ้า ปา 
 

      

 

 ฐานการเรียนรูประวัติชุมชน สังคมสองศาสนา สภาลานวัดตะโหมด 
 

      

 

 ฐานการเรียนรูกินอยูรวมกันสานสัมพันธปาริชาต 
 

      

 

 ฐานการเรียนรูปลูกความดีในใจคน 
 

      

 

 ฐานการเรียนรูการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า โดยใชฝายชะลอนํ้าไหล 
 

      

 

 ฐานการเรียนรูการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
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สวนท่ี 2 
ความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธสวนงานกบัแผนระดับมหาวิทยาลัย  

 
การจัดทําแผนกลยุทธของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการฉบับนี้ คํานึงถึง

นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนองคกรของมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และวิสัยทัศน มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนว
หนาของประเทศ ภายในป 2567 ตลอดจน OKRs ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 
เปนเครื่องกําหนดทิศทางการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 
ใหสนับสนนุและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกลยทุธ� สถาบนัปฏบิตักิารชมุชนฯ  

ป�งบประมาณ พ.ศ.2562-2565 

แผนยทุธศาสตร�การพฒันามหาวทิยาลยัทกัษณิ พ.ศ.2561-2580 

KR3.1.1 ผลิตโครงการบริการวิชาการที่เน�นการพัฒนาทางสังคม/

สิ่งแวดล�อมที่ตอบโจทย�การพัฒนาเชิงพื้นที่  

KR3.3.2 มีชุมชนที่ได�รับประโยชน�จากการบริการวิชาการเพื่อสร�างมูลค�า 

เพิ่มให�กับสินค�าและบริการ 

 

ความท�าทายที่ 2 สนับสนุนชุมชนที่เป�น

แหล�งเรียนรู�ของนสิติให�เข�มแข็งตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยทุธ� 2.1 วิจัย ถ�ายทอดเทคโนโลย ี

และนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

กลยทุธ� 2.2 พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย� 

วิถีพอเพียงที่สอดคล�องกับบริบทของชุมชน 

 

ความท�าทายที่1 สนับสนุนความเป�นเลิศใน

การผลิตบัณฑิตที่ใช�ชุมชนเป�นแหล�งเรียนรู�  

 

ความท�าทายที ่1   

ความเป�นเลิศด�านการผลิต

บัณฑิตที่ใช�ชุมชนเป�นแหล�ง

เรียนรู� 

กลยุทธ� 1 .2 ปฏิ รูปการจัดการ

เ รียนรู� เชิงบูรณาการจากแหล�ง

เรียนรู�หรือประสบการณ�ตรงใน

ชุมชน โดยการมีส�วนร�วมของ

หน�วยงานต�างๆ  

 

กลยทุธ� 1.1 พัฒนาแหล�งปฏิบัติการชุมชน

โดยใช�ศาสตร�พระราชา 

กลยทุธ� 1.2 สนับสนุนการเข�าถึงและใช�

ชุมชนเป�นแหล�งเรียนรู� 

OKRs มหาวทิยาลัยทกัษิณ พ.ศ.2563-2564 

ความท�าทายที ่4 การบริหารจดัการเพ่ือการดําเนินงานที่เป�นเลิศ ความท�าทายที ่3 การบริหารจดัการเพ่ือ

การดําเนินงานที่เป�นเลิศ 

 

กลยทุธ� 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบคุณภาพ ตาม

เกณฑ�คุณภาพระดับสากล 

กลยทุธ� 4.2 พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรมนษุย�ที่มีประสิทธิภาพ 

สู�มหาวิทยาลัยแห�งความสุขและมีวัฒนธรรมองค�กรที่เข�มแข็ง 

กลยุทธ� 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค�กรให�ทั่วถึงและสามารถสร�าง

ภาพลักษณ�ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ�4.5 พัฒนาการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยทุธ� 3.1 เสริมสร�างค�านิยมและ

สมรรถนะบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 

กลยทุธ� 3.2 สร�างเครือข�ายและบริหาร
จัดการความร�วมมือ 

KR 1.2.2 จัดการศึกษาในรายวิชาร�วมกับสถานประกอบการ/ชมุชน/

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให�นิสิตมีแนวคิดในการสร�างนวัตกรรมสังคม 
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ประเด็นความทาทายท่ี 1 ความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตท่ีใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

โดยรวมจัดการเรียนรูใหกับนิสิต ใชระบบจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน พัฒนาหองปฏิบัติการชุมชน
หรือแหลงปฏิบัติการชุมชนเพ่ือใหบริการนิสิต มีการเปดสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน 
จัดกิจกรรมจิตอาสา และใชประโยชนจากแหลงปฏิบัติการชุมชนรูปแบบอ่ืนๆ  การรวมพัฒนานิสิตโดยใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรูนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางกรอบคิด พัฒนานิสิตใหมีทักษะการดําเนินชีวิตตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพ่ึงพาตนเอง และเปนท่ีพ่ึงพาของสังคม สอดรับกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย “ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนา” และเพ่ือสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
ในชวงแผนฉบับนี้จึงคาดหวังยกระดับแหลงปฏิบัติการชุมชนดวยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนการสอนเพ่ือสงเสริมกระบวนการคิดเชิงพัฒนาและการสรางนวัตกรรมเพ่ือชุมชน  นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู โดยการใหบริการขอมูล การติดตอเชื่อมประสานผูนําชุมชน ปราชญ
และผูมีปญญาปฏิบัติในชุมชน อํานวยความสะดวก และประสานงานการลงพ้ืนท่ีชุมชน ใหกับคณาจารย 
บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย  
 
ความทาทายท่ี 2 สนับสนุนชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูของนิสิตใหเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการใชศาสตรพระราชา พัฒนาชุมชนท่ีเปนแหลง
เรียนรูใหมีความเขมแข็งและสามารถขยายผลสูชุมชนอ่ืนๆ โดยใชกระบวนการวิจัย พัฒนา ถายทอดความรู
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมปรับเปลี่ยนวิถีการทําการเกษตรอันเปนอาชีพหลักของชุมชน ดวยระบบเกษตร
อินทรีย วิถีพอเพียงเพ่ือฟนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สงเสริม
กระบวนการกลุมเพ่ือสรางความเขมแข็ง สนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนในการเพ่ิมมูลคาสินคาและการเปน
ผูประกอบการของคนในชุมชน 
 
  ความทาทายท่ี 3 การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ  

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการใชเกณฑคุณภาพเพ่ือการดําเนินท่ีเปนเลิศเปน
เครื่องมือในการพัฒนาองคกร ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรภาคภูมิใจในคุณคาท่ีเกิดจากการทํางานเพ่ือ
สวนรวม และมีหนาท่ีในการสนับสนุนชุมชนซ่ึงเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย โดยให
ความสําคัญกับการสรางเครือขายรวมดําเนินงานท้ังภายในและภายนอก 
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สวนท่ี 3 
แผนกลยุทธ สถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 
 
วิสัยทัศน  เปนองคกรช้ันนําระดับประเทศในการใชแหลงปฏิบัติการชุมชน พัฒนานิสิตใหมีทักษะการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
  สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ตั้งเปาหมายระยะ 4 ปในอนาคต (2565) ท่ีจะ
เปนองคกรชั้นนําท่ีไดรับการยอมรับภายในประเทศวามีความสามารถในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  และการจะเปนองคกรชั้นนําไดควรมา
จากการใชความรูคูคุณธรรมในการดําเนินงานและขับเคลื่อนองคกร มีผลงานท่ีเกิดคุณคาตอผูรับบริการและ
สังคม รวมท้ังสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ และคูความรวมมือ 
อีกท้ังเปนท่ียอมรับของสังคม ดังนั้น สถาบันฯ จึงมีแนวทางเพ่ือไปสูวิสัยทัศน ดังนี้ 

• จัดการเรียนรูตามมาตรฐานคุณภาพ และใชเกณฑคุณภาพเพ่ือการดําเนินท่ีเปนเลิศเปน
เครื่องมือพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

• สรางความโดดเดน โดยการพัฒนาแหลงปฏิบัติการชุมชนดวยนวัตกรรมสังคม ซ่ึงเปน
เครื่องมือในการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนิสิต โดยนิยาม
นวัตกรรมสังคม ตามบริบทของสถาบัน หมายถึง แนวคิดหรือเทคโนโลยี ท่ีใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเปนผูประกอบการของชุมชน ซ่ึงสอดคลองและสนับสนุนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนภายในชุมชน โดยนวัตกรรมนี้อาจอยูในรูปแบบ
วิธีการ กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลงานท่ีเกิดข้ึนจากองคความรูท่ีสถาบันฯ พัฒนาข้ึน หรือเปนแนวคิด
ใหม หรือเกิดจากการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยูดวยวิธีการหรือกระบวนการใหม ท่ียังไมเคยมีในชุมชนนั้นๆ    

• เผยแพรผลงานของสถาบันฯ ใหการเปนท่ีรูจักภายในประเทศ โดยการพัฒนาชุมชนท่ีเปน
แหลงปฏิบัติการดวยองคความรูของสถาบันฯ  ใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง และไดรับการยอมรับระดับชาติ เพ่ือ
ยืนยันวาเปนองคความรูท่ีใชประโยชนไดจริง 

             
สถาบันฯ กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือวัดความกาวหนาท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน ดังนี้ 
 ICOFIS VISION 1 จํานวนรางวัลระดับชาติของแหลงปฏิบัติการชุมชน ท่ีสถาบันฯ มีสวนรวมพัฒนา

หรือใหการสนับสนุน  
ICOFIS VISION 2 จํานวนผลงานท่ีสถาบันฯ พัฒนาข้ึนในชุมชนท่ีเปนแหลงปฏิบัติการชุมชนและ

ไดรับการเผยแพรระดับชาติ 
 

( หมายเหตุ : นิยามคําสําคัญของตัวชี้วัดวิสัยทัศน ในภาคผนวก หนา 16 )  
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พันธกิจ    

1. จัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน เพ่ือพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแกนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  

2. พัฒนาแหลงเรียนรู/แหลงปฏิบัติการชุมชนดวยศาสตรพระราชา  
3. สรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการพัฒนางานวิจัย ถายทอดความรู เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมท่ียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนเปาหมาย และขยายผลไปสูชุมชนอ่ืนๆ 
 
คานิยมหลักขององคกร  

  
คารวะธรรม (Respect) หมายถึง เคารพ มองเห็นคุณคาและความสําคัญ แลวปฏิบัติตอบุคคล หรือสิ่ง
นั้นดวยความถูกตองจริงใจ 

  
ปญญาธรรม (Wisdom) หมายถึง ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต อันจะกอใหเกิดความเจริญ งอกงาม
ตอตนเอง องคกร และสังคม 

  สามัคคีธรรม (Unity) หมายถึง รวมมือรวมใจในการปฏิบัติภารกิจดวยความพรอมเพรียง 

  
มุงผลลัพธท่ีดี (Outcome Oriented) หมายถึง ปฏิบัติงานโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ หรือผลการ 
ปฏิบัติงานเปนหลัก เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนด 

  
มีความคุมคา (Worthiness) หมายถึง ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กอใหเกิด 
ผลกระทบเชิงบวกตอองคกรและสังคม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการใชทรัพยากร 

  นําพาสังคม (Social Responsibility) หมายถึง เอาใจใส เปนท่ีพ่ึง และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
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 ตารางแสดงความทาทาย วัตถุประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 

ความทาทาย วัตถุประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด  
 

เปาหมายผลการดําเนินงาน  

ปงม.2561 62 63 64 65 

 
วิสัยทัศน  
เปนองคกรช้ันนําระดับประเทศในการใชแหลงปฏิบัติการชุมชน พัฒนานิสิตใหมีทักษะการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ICOFIS VISION 1 จํานวนรางวัลระดับ 
ชาติของแหลงปฏิบัติการชุมชน  ท่ีสถาบันฯ 
มีสวนรวมพัฒนาหรือใหการสนับสนุน  

0 1 1 1 1 

ICOFIS VISION 2 จํานวนผลงานท่ี
สถาบันฯ พัฒนาข้ึนในชุมชนท่ีเปนแหลง
ปฏิบัติการชุมชนและไดรับการเผยแพร
ระดับชาต ิ

0 1 2 3 4 

ความทาทายท่ี 1 
สนับสนุนความเปนเลิศใน
การผลิตบัณฑิตท่ีใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

1. พัฒนานิสิตใหสามารถ
ดําเนินชีวิตท่ีพ่ึงพาตนเองได 
และเปนท่ีพ่ึงพาของสังคม 

1.1 พัฒนาแหลงปฏิบัติการชุมชน โดย
ใชศาสตรพระราชา  
 

ICOFIS 1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตท่ีมี
ตอการใชบริการแหลงเรยีนรูในชุมชน  

3.64 3.80 3.85 3.90 3.95 

2. สนับสนุนใหคณาจารย 
บุคลากร และนิสิตภายใน
มหาวิทยาลยัใชชุมชนเปน
แหลงเรียนรู 

1.2 สนับสนุนการเขาถึงและใชชุมชน
เปนแหลงเรียนรู 

ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชน     
ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูในชุมชน  

3.60 4.00 4.10 4.20 4.30 

ประเด็นความทาทายท่ี 2 
สนับสนุนชุมชนท่ีเปนแหลง 
เรียนรูของนิสติใหเขมแข็ง 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาชุมชนท่ีใชเปนแหลง
เรียนรูใหเขมแข็ง เพ่ือ
ยกระดับแหลงเรียนรูใน
ชุมชนของนิสิต  
 

2.1 วิจัย ถายทอดเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสนับสนุนการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ICOFIS 3 จํานวนครัวเรือนท่ีไดรบั
ประโยชนจากการใหบริการวิชาการ   

224 
ครัวเรือน 

390  500 
 

550 
 

600 
 

2.2 พัฒนาระบบเกษตรอินทรยี วิถี
พอเพียงท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน 

ICOFIS 4 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีปรับเปลีย่นจาก
ระบบเกษตรเคมี เปนระบบเกษตรอินทรีย  

854 
ไร 

860 
 

900 
 

950 
 

1,000 
 

ประเด็นความทาทายท่ี 3 
การบริหารจัดการเพ่ือการ
ดําเนินงานท่ีเปนเลิศ 

สงเสริมสมรรถนะและ
วัฒนธรรมองคกรท่ีมีคณุธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

3.1 เสริมสรางคานิยมและสมรรถนะ
บุคลากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

ICOFIS 5 คาดัชนีความสุขของบุคลากร  
(รอยละ) 

รอยละ 
74.10 

79 80 81 82 

3.2 บริหารจัดการความรวมมือ
เครือขายสนับสนุนการดําเนินงาน 

ICOFIS 6 จํานวนกลุม/องคกร/หนวยงาน
ท่ีเปนคูความรวมมือตั้งแต 3 ป ข้ึนไป 

9 10 11 12 13 

 
 



10 
 

ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

ความทาทาย กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ (ปงม.) 
2562 2563 2564 2565 

ความทาทายท่ี 1 
สนับสนุนความเปนเลิศ
ในการผลติบัณฑิตท่ีใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

1.1 พัฒนาแหลงปฏิบัติการ
ชุมชน โดยใชศาสตรพระราชา   
 

ICOFIS 1 ระดับความคิดเห็น
ของนิสิตท่ีมีตอการใชบริการ
แหลงเรียนรูในชุมชน 
 
ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็น
ของครูชุมชนท่ีมีการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน 
 
 

1.โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการชุมชน 
   1.1 หองปฏิบัติการชุมชน วิถีชีวิตชาวนา ชุมชนดอน
ประดู ชุมชนหนักกุล-ชุมชนบาน  โคกโพธ์ิ 
   1.2 หองปฏิบัติการชุมชน วิถีชีวิตชาวสวนยางพารา 
ชุมชนตะโหมด 
   1.3 หองปฏิบัติการชุมชน เกษตรผสมผสานบน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบานในกอย-ชุมชนบานสาย
กลาง ชุมชนบานทุงยาว ชุมชนศาลานํ้า-ชุมชนบานทุงลาน
โยพัฒนา 
   1.4 หองปฏิบัติการชุมชน ภูมิปญญาการจัดการสุขภาพ
ชุมชน ชุมชนตะโหมด 
   1.5 หองปฏิบัติการชุมชน ภูมิปญญาการจัดการ
ทรัพยากรดิน นํ้า ปา ชุมชนตะโหมด 
   1.6 หองปฏิบัติการชุมชน ประวัติชุมชน สังคม 
สองศาสนา และสภาลานวัดตะโหมด 
   1.7 หองปฏิบัติการชุมชน กินอยูรวมกันสาน 
สัมพันธปาริชาต ชุมชนตะโหมด 
   1.8 หองปฏิบัติการชุมชน ปลูกความดีในใจคน  
   1.9  หองปฏิบัติการชุมชน การบริหารจดัการ 
ทรัพยากรนํ้า โดยใชฝายชะลอนํ้าไหล ชุมชนตะโหมด  
ชุมชนบานในกอย-ชุมชนบานสายกลาง ชุมชนบาน 
ทุงยาว ชุมชนศาลานํ้า-ชุมชนทุงลานโยพัฒนา 
   1.10 หองปฏิบัติการชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู 
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ความทาทาย กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ (ปงม.) 
2562 2563 2564 2565 

ความทาทายท่ี 1 

สนับสนุนความเปนเลิศ

ในการผลติบัณฑิตท่ีใช

ชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

1.1 พัฒนาแหลงปฏิบัติการ

ชุมชน โดยใชศาสตรพระราชา 

ICOFIS 1 ระดับความคิดเห็น
ของนิสิตท่ีมีตอการใชบริการ
แหลงเรียนรูในชุมชน 
 
ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็น
ของครูชุมชนท่ีมีการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน 
 

2. นิทรรศการ “นิสติติดดิน เรยีนรูทองถ่ิน วิถีชุมชน” 
นําเสนอผลการเรียนรูและนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ในรายวิชา
วิถีชุมชนทองถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 สนับสนุนการเขาถึงและ 
ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

3. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูแหลงทองเท่ียวชุมชน   
      

    

4. ใหบริการหองปฏิบัติการชุมชนแกบุคคลภายนอก 
   4.1 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ดวยศาสตร 
บรรพชน : วิถีชีวิตชาวนา และอ่ืนๆ  
    4.2 พัฒนาหลักสูตรอบรมจากหองปฏิบัติการชุมชน  
เชน    หลักสูตร การปลูกพืชในโรงเรือน 
         หลักสูตร การเพาะเห็ดโคนนอย ระบบอินทรีย 
         หลักสูตร การทํานาอินทรยี 
         หลักสูตร การทําปุยอินทรยีชีวภาพ ICOFIS 
         หลักสูตร การผลิตปุยสําหรับสวนยางพารา 
         หลักสูตรสวนยางพาราเพ่ิมปารักษนํ้าและการ  
         ทําการเกษตรแบบประณตี 
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ความทาทาย กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ (ปงม.) 
2562 2563 2564 2565 

ความทาทายท่ี 2 
สนับสนุนชุมชนท่ีเปน
แหลงเรียนรูของนิสิต
ใหเขมแข็งตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

 

 
2.1 วิจัย ถายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสนับสนุนการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 
ICOFIS 3 จํานวนครัวเรือน
ท่ีไดรับประโยชน 
 
 
ICOFIS 4 จํานวนพ้ืนท่ี
ปรับเปลีย่นจากระบบ
เกษตรเคมี เปนระบบ
อินทรีย 

 
1. โครงการวิจัย ถายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมสูชุมชน  
   ( นาอินทรีย และ เกษตรผสมผสาน )   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  พัฒนาโมเดลการทํานาแบบผสมสาน “นาสรางสุข”     

3. โครงการพัฒนานวัตกรรมนาสรางสุขอัจฉริยะ     

4. โครงการพัฒนาระบบการปลูกกลาไมในโรงเรือน     

5. โครงการความรวมมือกับภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนเพ่ือ
ความเขมแข็งอยางยั่งยืน      

6. พัฒนาและสนับสนุนกลุมเกษตรอินทรีย และกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน      

7. ชุดโครงการ พัฒนาชุมชนเปาหมายใหเขมแข็งอยาง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

    

8. ประเมินผลและติดตามชุดโครงการ พัฒนาชุมชน
เปาหมายใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
   

9. โครงการเรียนรูวิถีชุมชนทองถ่ินและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อชุมชน (บูรณาการการเรียนการสอนและการใหบริการ
วิชาการ) 

 
   

2.2 พัฒนาระบบเกษตร
อินทรีย  วิถีพอเพียงท่ี
สอดคลองกับบริบทของชุมชน 

10. โครงการ ดอนประดูนาวาน สืบสานขาวสังขหยด
อินทรีย 

    

11. โครงการโหนดดวนนาวาน สืบสานขาวสังขหยดอินทรีย     

12. โครงการทาหินนาวาน สืบสานขาวสาหรี 
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ความทาทาย กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ (ปงม.) 
2562 2563 2564 2565 

ความทาทายท่ี 3  
การบริหารจัดการ  
เพ่ือการดําเนินงาน    
ท่ีเปนเลิศ  

 

3.1 เสริมสรางคานิยมและ
สมรรถนะบุคลากรท่ีเหมาะสม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ICOFIS 5 คาดัชนีความสุขของ
บุคลากร 

 

1.โครงการตามแผนเสริมสรางองคกรแหงความสุข 

     

2. โครงการพัฒนาบุคลากร 
    - ความรูท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาแหลงเรียนรูและ
การจัดการเรยีนรู 
   -  ทักษะ ICT  
   -  ความรูสนับสนุนการบริหารจดัการภายในองคกร 
 

    

3.2 บริหารจัดการความ
รวมมือเครือขายสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

ICOFIS 6 จํานวนคูความ
รวมมือท่ีมีความรวมมือตั้งแต 
3 ป ข้ึนไป 

3. พัฒนาระบบการจดัการครูชุมชน 
    

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการคูความรวมมือใน MOU 
    

5. พัฒนาระบบสื่อสารองคกร  
    

6. โครงการผลิตสื่อเพ่ือการเผยแพร 
 

   

7. โครงการผูกเกลอ เขา ปา นา เล  
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ภาคผนวก 
 

ผลการวิเคราะหความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
 

 

ดาน 
 

 

ความทาทายเชิงกลยุทธ (SC) 
 

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (SA) 

บริการ SC1  การสื่อสารองคกรเพ่ือใหเปนท่ีรูจักและ 
       ไดรับการยอมรับในระดับประเทศ 
 
SC2  การจูงใจผูรับบริการกลุมนิสติ เลือกเรียน 
       รายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน เน่ืองจากเปน 
       รายวิชาท่ีตองใชเวลามาก ซึง่มีผลตอการ 
       ตัดสินใจของผูเรียน 
 
SC3  ไมมีปจจัยสนับสนุนการสรางแรงจูงใจ 
       ผูรับบริการในพันธกิจสนับสนุนให 
       คณาจารย/นักวิจัยลงสูชุมชน 

SA1 มีตนทุนการจัดการเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนา 
      อยางตอเน่ือง ไดแก แหลงปฏิบัติการชุมชน  
      และครูชุมชน 
 
SA2 สถานการณจริงในชุมชนเปนเครื่องมือของ 
       บริการหลักท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสราง 
       ผลกระทบถึงระดับจติใจของผูเรียน 
 
 

ปฏิบัติการ SC4  ประโยชนท่ีไดรับจากแหลงปฏิบัติการ 
       ชุมชน เปนแรงจูงใจท่ีดีในการสรางความ 
       รวมมือกับชุมชนซึ่งเปนคูความรวมมือ 
 
SC5 การบริหารงานภายใตทรัพยากรท่ีจํากัด  

SA3 การทํางานแบบบูรณาการพันธกิจของสวนงาน 
      ทําใหใชทรัพยากรอยางคุมคา 
 
SA4 กรอบคิดการดําเนินงาน (หลกัปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง) เปนท่ียอมรับจากทุกภาค 
      สวนยอมรับ เพ่ิมโอกาสในการชักจูงเครือขาย 
      ภายนอก 

ความรับผิดชอบ 
ตอสังคม 

SC6 การสรางนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
 
SC7 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน วิธีคิดและ 
      ความตระหนักของคนในชุมชน 

SA5 การพัฒนาแหลงเรยีนรูในชุมชน เกิดประโยชน 
      ท้ังตอผูเรียนและชุมชน 
 
SA6 ชุมชนเปาหมายมีศักยภาพในการเปนตนแบบ  
       และขยายผล ทําใหเกิดประโยชนตอชุมชน 
       อ่ืนๆ 

บุคลากร SC8 การสรางวัฒนธรรมองคกร และสมรรถนะ 
      บุคลากรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
      ของสังคม 

SA7 องคกรมีขนาดเล็ก การสื่อสารมีประสิทธิภาพ  
      การบริหารการเปลี่ยนแปลงทําไดงาย 
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วิสัยทัศน  
เปนองคกรช้ันนําระดับประเทศในการใชแหลงปฏิบัติการชุมชน พัฒนา 

นิสิตใหมีทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

KPI 
ICOFIS VISION 1 จํานวนรางวัลระดับชาติของแหลง
ปฏิบัติการชุมชน ท่ีสถาบันฯ มีสวนรวมพัฒนาหรือให
การสนับสนุน 

 

KPI 

ICOFIS VISION 2 จํานวนผลงานท่ีสถาบันฯ 
พัฒนาข้ึนในชุมชนท่ีเปนแหลงปฏิบัติการชุมชนและ
ไดรับการเผยแพรระดับชาต ิ

ความทาทาย 
 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ SC 

SA 

 

ตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ 

1 สนับสนุนความเปน

เลิศในการผลติบัณฑิต

ท่ีใชชุมชนเปนแหลง

เรียนรู 

พัฒนานิสิตใหสามารถดําเนินชีวิตท่ี
พ่ึงพาตนเองได และเปนท่ีพ่ึงพาของ
สังคม 

SC2 

SC4 

SA1 

SA2 

SA5 

ICOFIS 1 ระดับความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอการใช
บริการแหลงเรียนรูในชุมชน  
ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชนท่ีมีการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน 

1.1 พัฒนาแหลงปฏิบัติการชุมชน โดยใชศาสตร

พระราชา 

1.2 สนับสนุนการเขาถึงและ ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

สนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร 
และนิสติภายในมหาวิทยาลัยใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

SC3 

SA1 

SA2 

จํานวนครั้งการเช่ือมประสานหรือจํานวนผูรับบริการ
เช่ือมประสานการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  (ตัวช้ีวัด
แผนปฏิบัติการประจําป)  

2 สนับสนุนชุมชนท่ี
เปนแหลงเรียนรูของ
นิสิตใหเขมแข็งตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

พัฒนาชุมชนท่ีใชเปนแหลงเรียนรูให
เขมแข็ง เพ่ือยกระดับแหลงเรียนรูใน
ชุมชนของนิสิต  
 

SC4 

SC6 

SC7 

SA4 

SA5 

SA6 

ICOFIS 3 จํานวนครัวเรือนท่ีไดรบัประโยชน 
ICOFIS 4 จํานวนพ้ืนท่ีปรับเปลีย่นจากระบบเกษตรเคมี 
เปนระบบอินทรยี  
 

ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ, จํานวน
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน, จํานวนสินคาท่ีไดรับการสราง
มูลคาเพ่ิม (ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการประจําป) 

2.1 วิจัย ถายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุน

การดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.2 พัฒนาระบบเกษตรอินทรยี  วิถีพอเพียงท่ี

สอดคลองกับบริบทของชุมชน 
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ความทาทาย 

 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

SC 

SA 

 

ตัวชี้วัด 

 

กลยุทธ 

3 การบริหารจดัการ  
เพ่ือการดําเนินงาน    
ท่ีเปนเลิศ  
 

สงเสริมสมรรถนะและวัฒนธรรม

องคกรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล 

SC8 
SA7 

ICOFIS 5 คาดัชนีความสุขของบุคลากร 
 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา , ระดับความผูกพัน , 
ความพึงพอใจดานบรรยากาศการทํางาน, ผลการประเมิน
ผูนํา, ผลประเมินคณะกรรมการประจําสวนงาน (ตัวช้ีวัด
แผนปฏิบัติการประจําป) 

3.1 เสริมสรางคานิยมและสมรรถนะบุคลากรท่ี
เหมาะสมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

SC4 

SC5 

SA4 

 

ICOFIS 6 จํานวนคูความรวมมือท่ีมีความรวมมือตั้งแต 3 ป 

ข้ึนไป 

3.2 บริหารจัดการความรวมมือเครือขาย
สนับสนุนการดําเนินงาน 
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ภาพกิจกรรม การเสวนา “กําหนดทิศ บอกทาง รวมสราง ICOFIS” 21 มิถุนายน 2561  
ณ หองประชุม IT สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมรับฟงความคิดเห็น แผนกลยุทธ 30 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวัดตะโหมด 
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การเก็บขอมูลและการประเมินตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ 
 

ตัวชี้วัด ขอมูลท่ีจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

ICOFIS 1  
ระดับความคิดเห็นของ
นิสิตท่ีมีตอการใชบริการ
แหลงเรียนรูในชุมชน 
 

ผลสํารวจระดบัความพึงพอใจของนิสิตท่ีมี
ตอการใหบริการของมหาวิทยาลยั หัวขอการ
รับบริการองคความรูจากแหลงเรยีนรูของ
สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ  

ฝายประกันคณุภาพ
การศึกษาสํารวจโดยใช
แบบสํารวจออนไลน 

หัวหนากลุม
ภารกิจการ
เรียนการสอน 

ปละครั้ง 
(สิ้นปการ 
ศึกษา) 

ICOFIS 2  
ระดับความคิดเห็นของครู
ชุมชนท่ีมีการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการใน
ชุมชน 
 

ผลสํารวจระดบัความคดิเห็นของครูชุมชน แบบสอบถามครูชุมชน หัวหนากลุม
ภารกิจการ
เรียนการสอน 

ปละครั้ง 
(สิ้นปการ 
ศึกษา) 

ICOFIS 3  
จํานวนครัวเรือนท่ีไดรบั
ประโยชน 

ขอมูลผูรับบริการวิชาการท่ีไดรับการ
ถายทอดองคความรูของสถาบันไปใชใน
ครัวเรือน  

รายงานผลการดําเนิน- งาน
โครงการบริการวิชาการ 
หรือ เอกสารรับรองจาก
ชุมชน หรือ อ่ืนๆ 

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
บริการ
วิชาการ 
 

ปละครั้ง 
(สิ้นปงบ 
ประมาณ) 

ICOFIS 4  
จํานวนพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยน
จากระบบเกษตรเคมี  
เปนระบบอินทรีย 
 

จํานวนพ้ืนท่ี (ไร) ท่ีใชระบบเกษตรอินทรีย 
ซึ่งเกิดจากการการสนับสนุนองคความรูและ
ถายทอดเทคโนโลยี จากสถาบันฯ และ
ชุมชนเครือขาย 

เอกสารรับรองจาก
เจาของพ้ืนท่ี ผูนําทองถ่ิน 
กลุมหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

หัวหนากลุม
ภารกิจบริการ
วิชาการ 

ปละครั้ง 
(สิ้นปงบ 
ประมาณ) 

ICOFIS 5  
คาดัชนีความสุขของ
บุคลากร 
 

ผลสํารวจระดบัความสุขของบุคลากร แบบสํารวจ  หัวหนา
สํานักงาน 

ปละครั้ง 

ICOFIS 6  
จํานวนคูความรวมมือท่ีมี
ความรวมมือตั้งแต 3 ป 
ข้ึนไป 

รายช่ือหนวยงาน องคกร กลุมสังคมท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีรวม
ดําเนินการในพันธกิจของสถาบันฯ ท้ังใน
รูปแบบการจัดโครงการรวม หรือใหการ
สนับสนุนทุกรูปแบบติดตอกันตั้งแต 3 ป 
ข้ึนไป ซึ่ งแสดงถึงความผูกพัน และมี
แนวโนมท่ีจะนําไปสูความรวมมือท่ียั่งยืน 
 

ขอมูลโครงการกิจกรรมท่ี
รวมมือ 

หัวหนา
สํานักงาน 

ปละครั้ง   
(สิ้นปงบ 
ประมาณ) 
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  ตัวชี้วัด ขอมูลท่ีจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

ICOFIS VISION 1 
จํานวนรางวัลระดับชาติ
ข อ ง แ ห ล ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ชุมชน ท่ีสถาบันฯ มีสวน
ร วมพัฒนาหรือให การ
สนับสนุน 

นับจํานวนการไดรับรางวัลระดับชาติของ
ชุมชนท่ี เปนแหล ง เรี ยนรู ซึ่ ง เ กิดการใช
ประโยชนจากองคความรูหรือการสนับสนุน
ของสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ หรือรางวัลท่ี
แหลงปฏิบัติการชุมชน หรือครูชุมชน หรือ
ผูสอนท่ีใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการในชุมชนของสถาบันฯ หรือใช
แหลงปฏิบัติการชุมชนของสถาบันฯ เปน
เครื่องมือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทักษะ
การดํ า เ นิน ชี วิ ตตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดย  

รางวัลระดับชาติ มีขอกําหนดดังน้ี   
- สวนราชการระดับกรมข้ึนไปเปนผูให

รางวัล หรือมีสวนรวมในการกําหนด
หลักเกณฑการใหรางวัล หรือมีสวนรวม
ในการประเมิน หรือ  

- เปนรางวัลท่ีหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับประเทศเปนผูใหรางวัล  

- เปนการใหรางวัลท่ีดําเนินการอย าง
ตอเน่ือง  

- มีหลักเกณฑการใหรางวัล กระบวนการ
ประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน 

 

-ขอมูลการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ และคูความ
รวมมือ 

-หลักฐานการไดรบัรางวัล 

หัวหนา
สํานักงาน 

หัวหนากลุม
ภารกิจ 

ปละครั้ง 

(สิ้นปงบ 
ประมาณ) 

ICOFIS VISION 2 
จํานวนผลงานท่ีสถาบันฯ 
พัฒนาข้ึนในชุมชนท่ีเปน
แหลงปฏิบัติการชุมชน
และไดรับการเผยแพร
ระดับชาต ิ

นับจํานวนผลงานท่ีไดรับการเผลแพร
ระดับชาติ กรณไีดรับการเผยแพรใน
ระดับชาตติางวาระใหนับจํานวนครั้ง 
 
ผลงาน หมายถึง แนวคิด องคความรู 
เทคโนโลยี วิธีการหรือกระบวนการท่ีใชในการ
พัฒนาคุณภาพ ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และการเปนผู ประกอบการของ
ชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรู และกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนภายในชุมชน ท่ีไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ  
 
การเผยแพรระดับชาติ หมายถึงการเผยแพรท่ี
เปนท่ียอมรับในวงการวิชาการ วิชาชีพ
ระดับชาติ เชน งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
วารสารระดับชาติ หรือไดรับการเผยแพรใน
สื่อสาธารณะซึ่งเปนท่ียอมรับระดบั ประเทศ 
หรือสามารถสรางการรับรูระดับประเทศ   

หลักฐานการเผยแพร
ผลงาน 

หัวหนากลุม
ภารกิจ 

ปละครั้ง 

(สิ้นปงบ 
ประมาณ) 
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