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แผนกลยุทธ
Institute of Community Operation for Integrated Studies (ICOFIS)

เปนองคกรชั้นนําระดับประเทศ ในการใชแหลงปฏิบัติการชุมชนพัฒนานิสิต
ใหมีทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

VISION

ความทาทายที่ 3 การบริหารจัดการ
เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ
ความทาทายที่ 2 สนับสนุนชุมชนที่เปนแหลง
เรียนรูของนิสิตใหเขมแข็งตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความทาทายที่ 1 สนับสนุนความเปนเลิศ
ในการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู

คํานํา
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ใชแผนกลยุทธกําหนดทิศทางการพั ฒนา
ส ว นงาน โดยให ค วามสํ าคั ญ กั บ นโยบาย แผนยุ ท ธศาสตร และทิ ศ ทางการพั ฒ นาระดั บ มหาวิทยาลัย
เปาหมายการดําเนินงานของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบูรณาการ ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.
2562-2565 มุงสูการเปนองคกรชั้นนําในการใชแหลงปฏิบัติการชุมชนพัฒนานิสิตใหมีทักษะการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ดวยการใชศาสตรพระราชาพัฒนาแหลงปฏิบัติการชุมชนใหมี
คุณภาพดวยกระบวนการวิจัย ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับแหลงเรียนรู
ของนิสิต และเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย ดานการบริหารจัดการภายใน ให
ความสํ า คั ญกั บ การปลู กฝ งวั ฒ นธรรมองค กรใหบุ คลากรภาคภู มิใจในคุ ณค าที่ เกิ ดจากการทํา งานเพื่ อ
สวนรวม
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ หวังวาแผนกลยุทธฉบับนี้จะแสดงทิศทาง
การขับเคลื่อนสวนงานเพื่อใหหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีกรอบคิดสอดคลองกัน ไดเขา
มาร ว มมื อกั บ สถาบั น ฯ ในการพั ฒ นากํ า ลั งคน พัฒ นาชุมชนและสั งคม ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทีส่ ถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการยึดเปนกรอบคิดดําเนินงานตลอดมา

อาจารย ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี
ผูอํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
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สวนที่ 2 ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธสวนงาน
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สวนที่ 3 แผนกลยุทธสถาบันปฏิบัตกิ ารชุมชนเพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก
ตารางแสดงความทาทาย วัตถุประสงค กลยุทธ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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ก

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สถาบั น ปฏิ บั ติ ก ารชุ ม ชนเพื่ อ การศึ ก ษาแบบบู ร ณาการ ทํ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัย โดยใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู และตอบแทนชุมชนที่เปนแหลงเรียนรู ดวยการถายทอดองค
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผานการใหบริการวิชาการแกชุมชน ซึ่งจะทําใหครูชุมชนและแหลงเรียนรู
ได รั บ การพั ฒ นาให มีคุ ณภาพมากยิ่ ง ๆ ขึ้ น การดําเนิน งานในระยะแผนกลยุ ทธฉบั บ นี้ ถื อเปน ระยะที่ 3
นับตั้งแตจัดตั้งสวนงาน ซึ่งมีพัฒนาการตอเนื่องมาตามลําดับ
คนหาผูมีปญ
 ญาปฏิบัติ ถอดความรูจาก
ชุมชน กําหนดชุมชนเปาหมาย แสวงหาและ
สรางความรวมมือกับแหลงเรียนรูใ นชุมชน
ปรับกระบวนทัศนการประกอบอาชีพจาก
เกษตรเชิงเดีย่ วสูเกษตรผสมผสาน

พ.ศ.2550-2555

เพิ่มความหลากหลาย และขยายแหลง
ปฏิบัติการชุมชน จัดการเรียนรูเ พือ่ สงเสริม
ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและการเปน
ผูประกอบการใหกับนิสติ และเผยแพรผลงาน
ใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับ

พ.ศ.2556-2561

พ.ศ.2562-2565

พัฒนาระบบจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใน
ชุมชนเพื่อสรางความเปนคนดี มีปญ
 ญา
ใหกับนิสิต ยกระดับแหลงเรียนรูส ูการเปน
หองปฏิบัติการชุมชน พัฒนาระบบเกษตร
อินทรีย วิถีพอเพียง เพื่อรวมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน
วิสัยทัศน 2562-2565
เปนองคกรชั้นนําระดับประเทศ ในการ
ใชแหลงปฏิบัติการชุมชน พัฒนานิสิตให
มีทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัยทัศน
ICOFIS VISION 1 จํ า นวนรางวั ล ระดั บ ชาติ ข องแหล ง ปฏิ บั ติ ก ารชุ ม ชน ที่
สถาบันฯ มีสวนรวมพัฒนาหรือใหการสนับสนุน
ICOFIS VISION2 จํ า นวนผลงานที่ สถาบั น ฯ พั ฒ นาขึ้ น ในชุ ม ชนที่ เ ป น แหลง
ปฏิบัติการชุมชนและไดรับการเผยแพรระดับชาติ
( หมายเหตุ : ดูนิยามตัวชี้วัดในภาคผนวก หนา 19 )

พันธกิจ
1. จัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะนิสิตใหมีทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. พัฒนาแหลงเรียนรู/แหลงปฏิบัติการชุมชน ดวยศาสตรพระราชา
3. สรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการพัฒนางานวิจัย ถายทอดความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนเปาหมาย และขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆ

ข

กลยุทธขับเคลื่อนองคกรไปสูวิสัยทัศนที่วางไว ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 กําหนดภายใต
ความทาทายของมหาวิทยาลัยและสวนงาน ดังนี้
ความทาทาย/วัตถุประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ความทาทายที่ 1 สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
วัตถุประสงค
• พั ฒ นานิ สิ ต ให ส ามารถดํ า เนิ น
ชีวิตที่พึ่งพาตนเองได และเปนที่
พึ่งพาของสังคม
• สนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร
และนิสิตภายในมหาวิทยาลัยใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู

• พั ฒ นาแหล ง ปฏิ บั ติ ก ารชุ ม ชน
โดยใชศาสตรพระราชา
• สนับสนุนการเขาถึงและใชชุมชน
เปนแหลงเรียนรู

ICOFIS 1 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ
การใชบริการแหลงเรียนรูในชุมชน
ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชนที่
มีตอกระบวนการจัดการเรียนรูในชุมชน

ความทาทายที่ 2 สนับสนุนชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูของนิสิตใหเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค
• ชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูของนิสิต • วิจัย ถายทอดเทคโนโลยี และ
ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า ใ ห มี ค ว า ม
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
เขมแข็งอยางยั่งยืน
• พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย วิถี
พอเพียงที่สอดคลองกับบริบท
ของชุมชน

ICOFIS 3 จํ า น ว น ค รั ว เ รื อ น ที่ ไ ด รั บ
ประโยชน
ICOFIS 4 จํ า นวนพื้ น ที่ ป รั บ เปลี่ ย นจาก
ระบบเกษตรเคมี เปนระบบเกษตรอินทรีย
ตัวชี้วัดองคกร/กลยุทธ ม.
TSU08 จํ า นวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการ
หรื อ การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒน ธ ร ร ม ที่
ก อ ให เ กิ ด นวั ต กรรมสั ง คมหรื อ การเป น
ผูประกอบการ
SIU11 จํานวนสินคาและบริการในพื้ น ที่ ที่
ไดรับการสรางมูลคาเพิ่มจากบริการวิชาการ
SIU12 จํ า นวนชุ ม ชน/พื้ น ที่ / หน ว ยงานที่
ไดรับประโยชนจากการบริการวิชาการเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ

ความทาทายที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ
วัตถุประสงค
• สงเสริมสมรรถนะและวัฒนธรรม • เสริมสรางคานิยมและสมรรถนะ
องค ก รที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
บุคลากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับ
และธรรมาภิบาล
การเปลีย่ นแปลง
• สรางเครือขายและบริหารจัดการ
ความรวมมือ

ICOFIS 5 คาดัชนีความสุขของบุคลากร
ICOFIS 6 จํานวนกลุม/องคกร/หนวยงานที่
เปนคูความรวมมือตั้งแต 3 ป ขึ้นไป
ตัวชี้วัดองคกร
TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
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สวนที่ 1

ขอมูลพื้นฐานของสวนงาน
ประวัติความเปนมา
สถาบั น ปฏิ บั ติ การชุ ม ชนเพื่ อ การศึก ษาแบบบู ร ณาการ เปน สว นงานที่ จัด ตั้ งขึ้ น ตามแนวคิ ด ของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 วันที่ 11 มีนาคม 2549 มีมติใหจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อทําหนาที่เปนสะพานใหคณาจารยและนิสิตลงสูชุมชน
โดยระยะแรกมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนกรรมการอํานวยการของศูนยฯ และมอบหมายใหสถาบันวิจัย
และพัฒนาเปนสํานักงานเลขานุการ ตอมาไดแตงตั้งผูอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อกําหนด
ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 วันที่ 18 สิงหาคม 2550 มีมติใหจัดตั้ง
เปนหนวยงานภายในมหาวิ ทยาลัย คณะกรรมการบริห ารศู นย ฯ จึงไดจัดทําโครงการจั ดตั้ ง และได รับ มติ
เห็นชอบจัดตั้งเปนสวนงาน ในการประชุมครั้งที่ 9/2550 วันที่ 22 ธันวาคม 2550 ในชื่อ สถาบันปฏิบัติการ
ชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (Institute of Community Operation For Integrated Studies หรือ
ชื่อยอ ICOFIS)
โครงสรางองคกรและอัตรากําลัง
สถาบันปฏิบัติการชุ มชนเพื่ อการศึ กษาแบบบูร ณาการ เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั ก ษิ ณ
ประเภทสว นงานอื่ น อยู ภ ายใต การกํ า กั บ ดู แลของรองอธิ ก ารบดี ฝายวิช าการและวิ เทศสัม พั น ธ ซึ่งได รั บ
มอบหมายจากอธิการบดีใหกํากับดูแลการดําเนินงาน มีผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุด มีคณะกรรมการประจํา
สวนงานกํากับนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ใหคําปรึกษาและขอคิดเห็น
เกี่ยวกับภารกิจของสวนงาน สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการไมมีการแบงหนว ยงาน
ภายใน การบริหารงานภายในประกอบดวยกลุมภารกิจ 4 กลุมภารกิจ ไดแก กลุมภารกิจนโยบายและแผน
กลุมภารกิจบริหารทั่วไป กลุมภารกิจการเรียนการสอน และกลุมภารกิจสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
อัตรากําลังของสถาบัน ประกอบดวยพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 7 อัตรา โดยสถาบันฯ ได
จําแนกบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ เปน 2 ประเภท ไดแก
- บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจหลัก อยูในกลุมภารกิจการเรียนการสอน และกลุมภารกิจสนับสนุนการวิจัย
และใหบริการวิชาการ มีจํานวน 4 คน
- บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน (งานสํานักงานและงานสนับสนุนภารกิจหลัก) อยูในกลุมภารกิจ
นโยบายและแผน และกลุมภารกิจบริหารทั่วไป มีจาํ นวน 3 คน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
รวม

บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจหลัก บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน
รวม
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
4
100
1
33.33
5
71.43
2
66.67
2
28.57
4
57.14
3
42.86
7
100.00

( บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจหลัก อยูระหวางศึกษาตอระดับปริญญาเอก 1 คน )

2

โครงสรางการบริหารจัดการ

อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูอํานวยการ

คณะกรรมการประจํา
สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ

สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ

รองผูอํานวยการ
หัวหนาสํานักงาน
กลุมภารกิจ
นโยบายและ
แผน

กลุมภารกิจ
บริหารทั่วไป
3 คน

กลุมภารกิจ
การเรียนการ
สอน

กลุมภารกิจ
สนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการ
แกสังคม

4 คน

บริการหลัก
สถาบันฯ ใหบริการจัดการเรียนรูโดยใชแหลงปฏิบัติการชุมชน และสนับสนุนการใชชุมชนเปนแหลง
เรียนรู โดย
• เปดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาวิถีชุมชนทองถิ่น
• จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมบริการวิชาการอื่นๆ ในชุมชน
• ประสานงาน อํานวยความสะดวกการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูใหกับคณาจารย บุคลากรและ
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคคลทั่วไป
พื้นที่ใหบริการในชุมชน สถาบันฯ ไดสรางความรวมมือกับชุมชนที่เปนแหลงเรียนรู พัฒนาครูชุมชน
พัฒนาฐานการเรียนรู ในลักษณะหองปฏิบัติการหรือแหลงปฏิบัติการชุมชน ใหเปนแหลงสะสมองคความรูจาก
ปญญาปฏิบัติของคนในชุมชน เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูโดยการสํารวจ สังเกต เสวนา ลงมือทํา เรียนรูจาก
การปฏิบัติจริงในหลายพืน้ ที่ ดังนี้
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ชุมชนตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เปนชุมชนเกาแกตั้งแตสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนตน อยูติดกับทิวเขาบรรทัด ซึ่งเปนชื่อเรียกเทือกเขานครศรีธรรมราชสวนที่ผาน เขตจังหวัดพัทลุง
และตรัง จึงมีวิถีชีวิตผูกพันอยูกับปาไม สายนํ้า จุดเดนประการหนึ่งของชุมชนตะโหมด คือ การผสมกลมกลืน
ระหวางคนสองศาสนาที่สามารถอยูรวมกันอยางกลมกลืน เนื่องจากการสืบสายเครือญาติคนทั้งสองศาสนาใน
ชุมชน คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ ประมาณรอยละ 60 และนับถือศาสนามุสลิมประมาณรอยละ 40 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด สถาบันฯ เริ่มเขาไปสํารวจชุมชนนี้ตั้งแตเริ่มกอตั้งสวนงาน ในป พ.ศ.2550 โดยรวมกับสภา
ลานวัดตะโหมดแกปญหาการจัดการปาตนน้ํา โดยใชฝายชะลอน้ําไหล ตอมาจึงไดขยายความรวมมือสนับสนุน
ชุมชนในมิตอิ ื่นๆ ดวย
ชุมชนบานในกอย-ชุมชนบานสายกลาง ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง เปนชุมชนที่
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรสวนยางพารา สวนผลไม และเลี้ยงสัตว เปนที่ตั้งของศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงบานในกอย ซึ่งในระยะแรก (พ.ศ.2552) ไดใชเปนแหลงเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรนอกชั้น
เรียน ตอมาไดพัฒนาเปนแหลงปฏิบัติการชุมชนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
ชุมชนดอนประดู ตําบลดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เปนชุมชนที่อยูในพื้นที่ราบลุม
คนในชุมชนสวนใหญยึดอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก สวนพื้นที่บางสวนที่เปนเนินสูงจะประกอบอาชีพปลูก
ยางพารา สถาบันฯ เขาไปพัฒนาแหลงเรียนรูวิถีชีวิตชาวนา ตั้งแตป พ.ศ.2555 ตอมาไดพัฒนา “นาสรางสุข”
ใหเปนแปลงนาผสมผสานตนแบบ การดําเนินงานที่ชุมชนดอนประดูมีการลงนามความรวมมือกับหนวยงานใน
พื้นที่ คือ เทศบาลตําบลดอนประดู โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร และสํานักงานประถมศึกษาพัทลุงเขต 2
ชุมชนบานทุงยาว ตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนชุมชนที่เดิมประชาชนสวน
ใหญประกอบอาชีพทํานา ตอมาเปลี่ยนมาสวนยางพาราและสวนผลไม ชุมชนบานทุงยาวไดเขามาขอรับการ
บริการเพื่อแกปญหาภัยแลง ในป พ.ศ.2558 สถาบันฯ ไดเขาไปขับเคลื่อนในหลายมิติ ไดแก การจัดการปา
การจัดการน้ํา การจัดการดิน ตอมาขยายไปยังการทําเกษตรผสมผสานระบบอินทรีย และรวมพัฒนากลุม
วิสาหกิจชุมชนบานทุงยาว
ชุมชนศาลาน้ํา-ชุมชนบานทุงลานโยพัฒนา ตําบลปาพะยอม อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง เปน
ชุมชนที่สถาบันฯ ใหการสนับสนุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะดูแลชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย ตั้งแตป
พ.ศ.2560 โดยถ า ยทอดองค ความรูการจั ดการน้ํา ระบบเกษตรอิน ทรีย วิถีพอเพีย ง และรว มพัฒ นากลุม
วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตํามือหนาปา
ชุมชนบานหนักกุล – ชุมชนบานโคกโพธิ์ ตําบลโตนดดวน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เปน
ชุมชนใหมที่เกิดจากการดําเนินงานรวมกับโครงการรากแกว มูลนิธิรากแกว สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่ อ
การศึกษาแบบบูรณาการเขาไปแกไขปญหาการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในป พ.ศ.2560 สถาบันฯ จึงไดขยาย
กรอบคิดระบบเกษตรอินทรีย วิถีพอเพียงสูกลุมเกษตรกรชาวนาและพัฒนาเปนฐานการเรียนรูวิถีชีวิตชาวนา
ใหกับนิสิตในปการศึกษา 2563
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ชุมชนที่เปนพื้นที่ใหบริการ
แหลงปฏิบัติการชุมชน

ตะโหมด

บานในกอย –
บานสายกลาง

ฐานการเรียนรูวิถีชีวิตชาวนา
ฐานการเรียนรูวิถีชีวิตชาวสวนยางพารา

ดอนประดู

บานทุงยาว

ศาลาน้ํา –
บานทุงลานโยพัฒนา







ฐานการเรียนรูเกษตรผสมผสานบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง











ฐานการเรียนรูภมู ิปญญาการจัดการสุขภาพชุมชน



ฐานการเรียนรูภมู ิปญญาการจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปา



ฐานการเรียนรูประวัติชุมชน สังคมสองศาสนา สภาลานวัดตะโหมด



ฐานการเรียนรูกินอยูรวมกันสานสัมพันธปาริชาต



ฐานการเรียนรูปลูกความดีในใจคน



ฐานการเรียนรูการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยใชฝายชะลอน้ําไหล





ฐานการเรียนรูการแลกเปลี่ยนเรียนรู





บานหนักกุล –
บานโคกโพธิ์
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สวนที่ 2

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธสวนงานกับแผนระดับมหาวิทยาลัย
การจัดทําแผนกลยุ ทธ ของสถาบั นปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูร ณาการฉบับ นี้ คํานึ งถึง
นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนองคกรของมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และวิสัยทัศน มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดั บแนว
หนาของประเทศ ภายในป 2567 ตลอดจน OKRs ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563-2564
เปนเครื่องกําหนดทิศทางการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
ใหสนับสนุนและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2580
OKRs มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2563-2564

ความทาทายที่ 1
ความเปนเลิศดานการผลิต
บัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลง
เรียนรู

กลยุ ท ธ 1.2 ปฏิ รู ป การจั ด การ
เรี ย นรู เ ชิ ง บู ร ณาการจากแหล ง
เรี ย นรู ห รื อ ประสบการณ ต รงใน
ชุ ม ชน โดยการมี ส ว นร ว มของ
หนวยงานตางๆ

KR 1.2.2 จัดการศึกษาในรายวิชารวมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหนิสิตมีแนวคิดในการสรางนวัตกรรมสังคม
KR3.1.1 ผลิตโครงการบริการวิชาการที่เนนการพัฒนาทางสังคม/
สิ่งแวดลอมที่ตอบโจทยการพัฒนาเชิงพื้นที่
KR3.3.2 มีชุมชนที่ไดรับประโยชนจากการบริการวิชาการเพื่อสรางมูลคา
เพิ่มใหกับสินคาและบริการ

ความทาทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ
กลยุทธ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบคุณภาพ ตาม
เกณฑคุณภาพระดับสากล
กลยุทธ 4.2 พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ
สูมหาวิทยาลัยแหงความสุขและมีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง
กลยุทธ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองคกรใหทั่วถึงและสามารถสราง
ภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ4.5 พัฒนาการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธ สถาบันปฏิบตั กิ ารชุมชนฯ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565
ความทาทายที่1 สนับสนุนความเปนเลิศใน
การผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
กลยุทธ 1.1 พัฒนาแหลงปฏิบัติการชุมชน
โดยใชศาสตรพระราชา
กลยุทธ 1.2 สนับสนุนการเขาถึงและใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู

ความทาทายที่ 2 สนับสนุนชุมชนที่เปน
แหลงเรียนรูของนิสติ ใหเขมแข็งตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ 2.1 วิจัย ถายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อชุมชน
กลยุทธ 2.2 พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย
วิถีพอเพียงที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน

ความทาทายที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อ
การดําเนินงานที่เปนเลิศ
กลยุทธ 3.1 เสริมสรางคานิยมและ
สมรรถนะบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ 3.2 สรางเครือขายและบริหาร
จัดการความรวมมือ
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ประเด็นความทาทายที่ 1 ความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
โดยรวมจัดการเรียนรูใหกับนิสิต ใชระบบจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน พัฒนาหองปฏิบัติการชุมชน
หรือแหลงปฏิบัติการชุมชนเพื่อใหบริการนิสิต มีการเปดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาวิถีชุมชนทองถิ่น
จัดกิจกรรมจิตอาสา และใชประโยชนจากแหลงปฏิบัติการชุมชนรูปแบบอื่นๆ การรวมพัฒนานิสิตโดยใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรูนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางกรอบคิด พัฒนานิสิตใหมีทักษะการดําเนินชีวิตตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง สามารถพึ่งพาตนเอง และเปนที่ พึ่งพาของสั งคม สอดรับกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย “ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนา” และเพื่อสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ในชวงแผนฉบับนี้จึงคาดหวังยกระดับแหลงปฏิบัติการชุมชนดวยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ปรับปรุงรูปแบบการ
เรี ย นการสอนเพื่ อส งเสริ มกระบวนการคิ ด เชิงพัฒ นาและการสรางนวัตกรรมเพื่ อชุมชน นอกจากนี้ ยั ง
สนับสนุนการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู โดยการใหบริการขอมูล การติดตอเชื่อมประสานผูนําชุมชน ปราชญ
และผูมีปญญาปฏิบัติในชุมชน อํานวยความสะดวก และประสานงานการลงพื้นที่ชุมชน ใหกับคณาจารย
บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัย
ความทาทายที่ 2 สนับสนุนชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูของนิสิตใหเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการใชศาสตรพระราชา พัฒนาชุมชนที่เปนแหลง
เรียนรูใหมีความเขมแข็งและสามารถขยายผลสูชุมชนอื่นๆ โดยใชกระบวนการวิจัย พัฒนา ถายทอดความรู
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมปรับเปลี่ยนวิถีการทําการเกษตรอันเปนอาชีพหลักของชุมชน ดวยระบบเกษตร
อินทรีย วิถีพอเพียงเพื่อฟนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สงเสริม
กระบวนการกลุมเพื่อสรางความเขมแข็ง สนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลคาสินคาและการเปน
ผูประกอบการของคนในชุมชน
ความทาทายที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการใชเกณฑคุณภาพเพื่อการดําเนินที่เปนเลิศเปน
เครื่องมือในการพัฒนาองคกร ปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรภาคภูมิใจในคุณคาที่เกิดจากการทํางานเพื่อ
สวนรวม และมีหนาที่ในการสนับสนุนชุมชนซึ่งเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของมหาวิทยาลัย โดยให
ความสําคัญกับการสรางเครือขายรวมดําเนินงานทั้งภายในและภายนอก
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สวนที่ 3

แผนกลยุทธ สถาบันปฏิบตั ิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565
วิสัยทัศน เปนองคกรชั้นนําระดับประเทศในการใชแหลงปฏิบัติการชุมชน พัฒนานิสิตใหมีทักษะการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ตั้งเปาหมายระยะ 4 ปในอนาคต (2565) ที่จะ
เปนองคกรชั้นนําทีไ่ ดรับการยอมรับภายในประเทศวามีความสามารถในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู และการจะเปนองคกรชั้นนําไดควรมา
จากการใชความรูคูคุณธรรมในการดําเนินงานและขับเคลื่อนองคกร มีผลงานที่เกิดคุณคาตอผูรับบริการและ
สังคม รวมทั้งสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ และคูความรวมมือ
อีกทั้งเปนที่ยอมรับของสังคม ดังนั้น สถาบันฯ จึงมีแนวทางเพื่อไปสูวิสัยทัศน ดังนี้
• จัดการเรียนรูตามมาตรฐานคุณภาพ และใชเกณฑคุณภาพเพื่อการดําเนิน ที่เปน เลิ ศเปน
เครื่องมือพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
• สร า งความโดดเด น โดยการพัฒ นาแหลงปฏิบัติการชุมชนดว ยนวัตกรรมสัง คม ซึ่งเปน
เครื่องมือในการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนิสิต โดยนิยาม
นวัตกรรมสังคม ตามบริบทของสถาบัน หมายถึง แนวคิดหรือเทคโนโลยี ที่ใชในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ต
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเปนผูประกอบการของชุมชน ซึ่งสอดคลองและสนับสนุนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นภายในชุมชน โดยนวัตกรรมนี้อาจอยูในรูปแบบ
วิธีการ กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลงานที่เกิดขึ้นจากองคความรูที่สถาบันฯ พัฒนาขึ้น หรือเปนแนวคิด
ใหม หรือเกิดจากการพัฒนาสิ่งที่มีอยูดวยวิธีการหรือกระบวนการใหม ที่ยังไมเคยมีในชุมชนนั้นๆ
• เผยแพรผลงานของสถาบันฯ ใหการเปนที่รูจักภายในประเทศ โดยการพัฒนาชุมชนที่เปน
แหลงปฏิบัติการดวยองคความรูของสถาบันฯ ใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง และไดรับการยอมรับระดับชาติ เพื่อ
ยืนยันวาเปนองคความรูที่ใชประโยชนไดจริง
สถาบันฯ กําหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดความกาวหนาที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน ดังนี้
ICOFIS VISION 1 จํานวนรางวัลระดับชาติของแหลงปฏิบัติการชุมชน ที่สถาบันฯ มีสวนรวมพัฒนา
หรือใหการสนับสนุน
ICOFIS VISION 2 จํานวนผลงานที่สถาบันฯ พัฒนาขึ้นในชุมชนที่เปนแหลงปฏิบัติการชุมชนและ
ไดรับการเผยแพรระดับชาติ
( หมายเหตุ : นิยามคําสําคัญของตัวชี้วัดวิสัยทัศน ในภาคผนวก หนา 16 )
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พันธกิจ

1. จัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแกนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. พัฒนาแหลงเรียนรู/แหลงปฏิบัติการชุมชนดวยศาสตรพระราชา
3. สร า งความร ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส ว นในการพั ฒ นางานวิ จั ย ถ า ยทอดความรู เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนเปาหมาย และขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆ
คานิยมหลักขององคกร
คารวะธรรม (Respect) หมายถึง เคารพ มองเห็นคุณคาและความสําคัญ แลวปฏิบัติตอบุคคล หรือสิ่ง
นั้นดวยความถูกตองจริงใจ
ปญญาธรรม (Wisdom) หมายถึง ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต อันจะกอใหเกิดความเจริญ งอกงาม
ตอตนเอง องคกร และสังคม
สามัคคีธรรม (Unity) หมายถึง รวมมือรวมใจในการปฏิบัติภารกิจดวยความพรอมเพรียง
มุงผลลัพธที่ดี (Outcome Oriented) หมายถึง ปฏิบัติงานโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ หรือผลการ
ปฏิบัติงานเปนหลัก เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด
มีความคุมคา (Worthiness) หมายถึง ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กอใหเกิด
ผลกระทบเชิงบวกตอองคกรและสังคม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการใชทรัพยากร
นําพาสังคม (Social Responsibility) หมายถึง เอาใจใส เปนที่พึ่ง และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
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ตารางแสดงความทาทาย วัตถุประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
ความทาทาย

วัตถุประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ICOFIS VISION 1 จํานวนรางวัลระดับ
วิสัยทัศน
ชาติของแหลงปฏิบัติการชุมชน ที่สถาบันฯ
เปนองคกรชั้นนําระดับประเทศในการใชแหลงปฏิบัติการชุมชน พัฒนานิสิตใหมีทักษะการดําเนินชีวิต มีสวนรวมพัฒนาหรือใหการสนับสนุน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ICOFIS VISION 2 จํานวนผลงานที่
สถาบันฯ พัฒนาขึ้นในชุมชนที่เปนแหลง
ปฏิบัติการชุมชนและไดรับการเผยแพร
ระดับชาติ
ความทาทายที่ 1
1. พัฒนานิสิตใหสามารถ
1.1 พัฒนาแหลงปฏิบัติการชุมชน โดย ICOFIS 1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มี
สนับสนุนความเปนเลิศใน ดําเนินชีวิตที่พึ่งพาตนเองได ใชศาสตรพระราชา
ตอการใชบริการแหลงเรียนรูในชุมชน
การผลิตบัณฑิตที่ใช
และเปนที่พึ่งพาของสังคม
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู
2. สนับสนุนใหคณาจารย
1.2 สนับสนุนการเขาถึงและใชชุมชน ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชน
บุคลากร และนิสิตภายใน
เปนแหลงเรียนรู
ที่มีตอการจัดการเรียนรูในชุมชน
มหาวิทยาลัยใชชุมชนเปน
แหลงเรียนรู
ประเด็นความทาทายที่ 2 พัฒนาชุมชนที่ใชเปนแหลง 2.1 วิจัย ถายทอดเทคโนโลยี และ
ICOFIS 3 จํานวนครัวเรือนที่ไดรบั
สนับสนุนชุมชนที่เปนแหลง เรียนรูใหเขมแข็ง เพื่อ
นวัตกรรมสนับสนุนการดําเนินชีวติ ตาม ประโยชนจากการใหบริการวิชาการ
เรียนรูของนิสติ ใหเขมแข็ง ยกระดับแหลงเรียนรูใน
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลักปรัชญาของ
ชุมชนของนิสิต
2.2 พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย วิถี
ICOFIS 4 จํานวนพื้นที่ที่ปรับเปลีย่ นจาก
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียงที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน ระบบเกษตรเคมี เปนระบบเกษตรอินทรีย
ประเด็นความทาทายที่ 3 สงเสริมสมรรถนะและ
3.1 เสริมสรางคานิยมและสมรรถนะ
ICOFIS 5 คาดัชนีความสุขของบุคลากร
การบริหารจัดการเพื่อการ วัฒนธรรมองคกรที่มีคณ
ุ ธรรม บุคลากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการ
(รอยละ)
ดําเนินงานที่เปนเลิศ
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
เปลี่ยนแปลง
3.2 บริหารจัดการความรวมมือ
ICOFIS 6 จํานวนกลุม/องคกร/หนวยงาน
เครือขายสนับสนุนการดําเนินงาน
ที่เปนคูความรวมมือตั้งแต 3 ป ขึ้นไป

เปาหมายผลการดําเนินงาน
ปงม.2561 62
63 64
0
1
1
1

65
1

0

1

2

3

4

3.64

3.80

3.85

3.90

3.95

3.60

4.00

4.10

4.20

4.30

224
ครัวเรือน

390

500

550

600

854
ไร
รอยละ
74.10

860

900

950

1,000

79

80

81

82

9

10

11

12

13

10

ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ความทาทาย

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ความทาทายที่ 1
1.1 พัฒนาแหลงปฏิบัติการ
ICOFIS 1 ระดั บ ความคิดเห็น
สนับสนุนความเปนเลิศ ชุมชน โดยใชศาสตรพระราชา ของนิ สิ ต ที่ มี ต อ การใช บริการ
ในการผลิตบัณฑิตที่ใช
แหลงเรียนรูในชุมชน
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู
ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็น
ของครูชุมชนที่มีการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการพัฒนาหองปฏิบตั ิการชุมชน
1.1 หองปฏิบัติการชุมชน วิถีชีวิตชาวนา ชุมชนดอน
ประดู ชุมชนหนักกุล-ชุมชนบาน โคกโพธิ์
1.2 หองปฏิบัติการชุมชน วิถีชีวิตชาวสวนยางพารา
ชุมชนตะโหมด
1.3 หองปฏิบัติการชุมชน เกษตรผสมผสานบน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบานในกอย-ชุมชนบานสาย
กลาง ชุมชนบานทุงยาว ชุมชนศาลาน้ํา-ชุมชนบานทุงลาน
โยพัฒนา
1.4 หองปฏิบัติการชุมชน ภูมิปญญาการจัดการสุขภาพ
ชุมชน ชุมชนตะโหมด
1.5 หองปฏิบัติการชุมชน ภูมิปญญาการจัดการ
ทรัพยากรดิน น้ํา ปา ชุมชนตะโหมด
1.6 หองปฏิบัติการชุมชน ประวัติชุมชน สังคม
สองศาสนา และสภาลานวัดตะโหมด
1.7 หองปฏิบัติการชุมชน กินอยูรวมกันสาน
สัมพันธปาริชาต ชุมชนตะโหมด
1.8 หองปฏิบัติการชุมชน ปลูกความดีในใจคน
1.9 หองปฏิบัติการชุมชน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา โดยใชฝายชะลอน้ําไหล ชุมชนตะโหมด
ชุมชนบานในกอย-ชุมชนบานสายกลาง ชุมชนบาน
ทุงยาว ชุมชนศาลาน้ํา-ชุมชนทุงลานโยพัฒนา
1.10 หองปฏิบัติการชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงม.)
2562 2563 2564 2565
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ความทาทาย

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ICOFIS 1 ระดั บ ความคิดเห็น
ความทาทายที่ 1
1.1 พัฒนาแหลงปฏิบัติการ
สนับสนุนความเปนเลิศ ชุมชน โดยใชศาสตรพระราชา ของนิ สิ ต ที่ มี ต อ การใช บริการ
แหลงเรียนรูในชุมชน
ในการผลิตบัณฑิตที่ใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู
ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็น
1.2 สนับสนุนการเขาถึงและ ของครูชุมชนที่มีการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน
ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2. นิทรรศการ “นิสติ ติดดิน เรียนรูทองถิ่น วิถีชุมชน”
นําเสนอผลการเรียนรูและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ในรายวิชา
วิถีชุมชนทองถิ่น

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงม.)
2562 2563 2564 2565




3. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูแหลงทองเที่ยวชุมชน
4. ใหบริการหองปฏิบัติการชุมชนแกบุคคลภายนอก
4.1 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ดวยศาสตร
บรรพชน : วิถีชีวิตชาวนา และอื่นๆ
4.2 พัฒนาหลักสูตรอบรมจากหองปฏิบัติการชุมชน
เชน หลักสูตร การปลูกพืชในโรงเรือน
หลักสูตร การเพาะเห็ดโคนนอย ระบบอินทรีย
หลักสูตร การทํานาอินทรีย
หลักสูตร การทําปุยอินทรียชีวภาพ ICOFIS
หลักสูตร การผลิตปุยสําหรับสวนยางพารา
หลักสูตรสวนยางพาราเพิ่มปารักษน้ําและการ
ทําการเกษตรแบบประณีต
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ความทาทาย

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ความทาทายที่ 2
สนับสนุนชุมชนที่เปน
แหลงเรียนรูของนิสิต
ใหเขมแข็งตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2.1 วิจัย ถายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสนับสนุนการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ICOFIS 3 จํานวนครัวเรือน
ที่ไดรับประโยชน

2.2 พัฒนาระบบเกษตร
อินทรีย วิถีพอเพียงที่
สอดคลองกับบริบทของชุมชน

ICOFIS 4 จํานวนพื้นที่
ปรับเปลีย่ นจากระบบ
เกษตรเคมี เปนระบบ
อินทรีย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการวิจัย ถายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมสูชุมชน
( นาอินทรีย และ เกษตรผสมผสาน )
2. พัฒนาโมเดลการทํานาแบบผสมสาน “นาสรางสุข”
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมนาสรางสุขอัจฉริยะ
4. โครงการพัฒนาระบบการปลูกกลาไมในโรงเรือน
5. โครงการความรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อ
ความเขมแข็งอยางยั่งยืน
6. พัฒนาและสนับสนุนกลุมเกษตรอินทรีย และกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน

7. ชุดโครงการ พัฒนาชุมชนเปาหมายใหเขมแข็งอยาง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. ประเมินผลและติดตามชุดโครงการ พัฒนาชุมชน
เปาหมายใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
9. โครงการเรียนรูวิถีชุมชนทองถิ่นและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อชุมชน (บูรณาการการเรียนการสอนและการใหบริการ
วิชาการ)
10. โครงการ ดอนประดูน าวาน สืบสานขาวสังขหยด
อินทรีย
11. โครงการโหนดดวนนาวาน สืบสานขาวสังขหยดอินทรีย
12. โครงการทาหินนาวาน สืบสานขาวสาหรี

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงม.)
2562 2563 2564 2565
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ความทาทาย
ความทาทายที่ 3
การบริหารจัดการ
เพื่อการดําเนินงาน
ที่เปนเลิศ

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3.1 เสริมสรางคานิยมและ
ICOFIS 5 คาดัชนีความสุขของ 1.โครงการตามแผนเสริมสรางองคกรแหงความสุข
สมรรถนะบุคลากรที่เหมาะสม บุคลากร
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. โครงการพัฒนาบุคลากร
- ความรูที่จําเปนสําหรับการพัฒนาแหลงเรียนรูและ
การจัดการเรียนรู
- ทักษะ ICT
- ความรูสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองคกร
3.2 บริหารจัดการความ
ICOFIS 6 จํานวนคูความ
รวมมือเครือขายสนับสนุนการ รวมมือทีม่ ีความรวมมือตั้งแต
ดําเนินงาน
3 ป ขึ้นไป

3. พัฒนาระบบการจัดการครูชุมชน

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงม.)
2562 2563 2564 2565






























4. พัฒนาระบบบริหารจัดการคูความรวมมือใน MOU



5. พัฒนาระบบสื่อสารองคกร



6. โครงการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร
7. โครงการผูกเกลอ เขา ปา นา เล
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ภาคผนวก
ผลการวิเคราะหความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ดาน
บริการ

ความทาทายเชิงกลยุทธ (SC)
SC1 การสื่อสารองคกรเพื่อใหเปนที่รูจักและ
ไดรับการยอมรับในระดับประเทศ
SC2 การจูงใจผูรับบริการกลุมนิสติ เลือกเรียน
รายวิชาวิถีชุมชนทองถิ่น เนื่องจากเปน
รายวิชาที่ตองใชเวลามาก ซึง่ มีผลตอการ
ตัดสินใจของผูเรียน

ปฏิบัติการ

SC3 ไมมีปจจัยสนับสนุนการสรางแรงจูงใจ
ผูรับบริการในพันธกิจสนับสนุนให
คณาจารย/นักวิจัยลงสูชุมชน
SC4 ประโยชนที่ไดรับจากแหลงปฏิบัติการ
ชุมชน เปนแรงจูงใจที่ดีในการสรางความ
รวมมือกับชุมชนซึ่งเปนคูความรวมมือ
SC5 การบริหารงานภายใตทรัพยากรที่จํากัด

ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

บุคลากร

SC6 การสรางนวัตกรรมเพื่อชุมชน
SC7 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน วิธีคิดและ
ความตระหนักของคนในชุมชน
SC8 การสรางวัฒนธรรมองคกร และสมรรถนะ
บุคลากรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (SA)
SA1 มีตนทุนการจัดการเรียนรูทไี่ ดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ไดแก แหลงปฏิบัติการชุมชน
และครูชุมชน
SA2 สถานการณจริงในชุมชนเปนเครื่องมือของ
บริการหลักที่มีประสิทธิภาพ สามารถสราง
ผลกระทบถึงระดับจิตใจของผูเรียน

SA3 การทํางานแบบบูรณาการพันธกิจของสวนงาน
ทําใหใชทรัพยากรอยางคุมคา
SA4 กรอบคิดการดําเนินงาน (หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) เปนที่ยอมรับจากทุกภาค
สวนยอมรับ เพิ่มโอกาสในการชักจูงเครือขาย
ภายนอก
SA5 การพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน เกิดประโยชน
ทั้งตอผูเรียนและชุมชน
SA6 ชุมชนเปาหมายมีศักยภาพในการเปนตนแบบ
และขยายผล ทําใหเกิดประโยชนตอชุมชน
อื่นๆ
SA7 องคกรมีขนาดเล็ก การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงทําไดงาย
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วิสัยทัศน
เปนองคกรชั้นนําระดับประเทศในการใชแหลงปฏิบัติการชุมชน พัฒนา
นิสิตใหมีทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความทาทาย

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

1 สนับสนุนความเปน พัฒนานิสิตใหสามารถดําเนินชีวิตที่
เลิศในการผลิตบัณฑิต พึง่ พาตนเองได และเปนที่พึ่งพาของ
ที่ใชชุมชนเปนแหลง สังคม
เรียนรู

2 สนับสนุนชุมชนที่
เปนแหลงเรียนรูของ
นิสิตใหเขมแข็งตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร
และนิสติ ภายในมหาวิทยาลัยใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู
พัฒนาชุมชนที่ใชเปนแหลงเรียนรูให
เขมแข็ง เพื่อยกระดับแหลงเรียนรูใ น
ชุมชนของนิสิต

KPI
ICOFIS VISION 1 จํานวนรางวัลระดับชาติของแหลง
ปฏิบัติการชุมชน ที่สถาบันฯ มีสวนรวมพัฒนาหรือให
การสนับสนุน

KPI
ICOFIS VISION 2 จํานวนผลงานที่สถาบันฯ
พัฒนาขึ้นในชุมชนที่เปนแหลงปฏิบัติการชุมชนและ
ไดรับการเผยแพรระดับชาติ

SC
SA
SC2
SC4
SA1
SA2
SA5

ICOFIS 1 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการใช
บริการแหลงเรียนรูในชุมชน
ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชนที่มีการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน

SC3
SA1
SA2
SC4
SC6
SC7
SA4
SA5
SA6

จํานวนครั้งการเชื่อมประสานหรือจํานวนผูรับบริการ
เชื่อมประสานการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการประจําป)
ICOFIS 3 จํานวนครัวเรือนทีไ่ ดรบั ประโยชน
2.1 วิจัย ถายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุน
ICOFIS 4 จํานวนพื้นที่ปรับเปลีย่ นจากระบบเกษตรเคมี การดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
เปนระบบอินทรีย
พอเพียง
ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ, จํานวน
2.2 พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย วิถีพอเพียงที่
นวัตกรรมเพื่อชุมชน, จํานวนสินคาที่ไดรับการสราง
สอดคลองกับบริบทของชุมชน
มูลคาเพิม่ (ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําป)

ตัวชี้วัด

กลยุทธ
1.1 พัฒนาแหลงปฏิบัติการชุมชน โดยใชศาสตร
พระราชา
1.2 สนับสนุนการเขาถึงและ ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
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ความทาทาย
3 การบริหารจัดการ
เพื่อการดําเนินงาน
ที่เปนเลิศ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
สงเสริมสมรรถนะและวัฒนธรรม
องคกรที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล

SC
SA
SC8
SA7

SC4
SC5
SA4

ตัวชี้วัด
ICOFIS 5 คาดัชนีความสุขของบุคลากร

กลยุทธ
3.1 เสริมสรางคานิยมและสมรรถนะบุคลากรที่
เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

รอยละของบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนา , ระดับความผูกพัน ,
ความพึงพอใจดานบรรยากาศการทํางาน, ผลการประเมิน
ผูนํา, ผลประเมินคณะกรรมการประจําสวนงาน (ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการประจําป)
ICOFIS 6 จํานวนคูความรวมมือทีม่ ีความรวมมือตั้งแต 3 ป 3.2 บริหารจัดการความรวมมือเครือขาย
สนับสนุนการดําเนินงาน
ขึ้นไป
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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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การเก็บขอมูลและการประเมินตัวชี้วัดแผนกลยุทธ
ตัวชี้วัด
ICOFIS 1
ระดับความคิดเห็นของ
นิสิตที่มีตอการใชบริการ
แหลงเรียนรูในชุมชน

ขอมูลทีจ่ ัดเก็บ

วิธีการจัดเก็บ

ผลสํารวจระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มี
ฝายประกันคุณภาพ
ตอการใหบริการของมหาวิทยาลัย หัวขอการ การศึกษาสํารวจโดยใช
รับบริการองคความรูจากแหลงเรียนรูของ
แบบสํารวจออนไลน
สถาบันปฏิบตั ิการชุมชนฯ

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

หัวหนากลุม ปละครั้ง
ภารกิจการ
(สิน้ ปการ
เรียนการสอน ศึกษา)

ICOFIS 2
ผลสํารวจระดับความคิดเห็นของครูชุมชน
ระดับความคิดเห็นของครู
ชุมชนที่มีการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการใน
ชุมชน

แบบสอบถามครูชุมชน

หัวหนากลุม ปละครั้ง
ภารกิจการ
(สิน้ ปการ
เรียนการสอน ศึกษา)

ICOFIS 3
จํานวนครัวเรือนทีไ่ ดรบั
ประโยชน

ขอมูลผูร ับบริการวิชาการที่ไดรับการ
ถายทอดองคความรูของสถาบันไปใชใน
ครัวเรือน

รายงานผลการดําเนิน- งาน
โครงการบริการวิชาการ
หรือ เอกสารรับรองจาก
ชุมชน หรือ อื่นๆ

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
บริการ
วิชาการ

ICOFIS 4
จํานวนพื้นที่ปรับเปลี่ยน
จากระบบเกษตรเคมี
เปนระบบอินทรีย

จํานวนพื้นที่ (ไร) ที่ใชระบบเกษตรอินทรีย
ซึ่งเกิดจากการการสนับสนุนองคความรูและ
ถายทอดเทคโนโลยี จากสถาบันฯ และ
ชุมชนเครือขาย

เอกสารรับรองจาก
หัวหนากลุม ปละครั้ง
เจาของพื้นที่ ผูนําทองถิ่น ภารกิจบริการ (สิน้ ปงบ
กลุมหรือหนวยงานที่
วิชาการ
ประมาณ)
เกี่ยวของ

ICOFIS 5
คาดัชนีความสุขของ
บุคลากร

ผลสํารวจระดับความสุขของบุคลากร

แบบสํารวจ

ICOFIS 6
จํานวนคูความรวมมือที่มี
ความรวมมือตั้งแต 3 ป
ขึ้นไป

รายชื่ อ หน ว ยงาน องค ก ร กลุ ม สั ง คมทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่รวม
ดําเนินการในพันธกิจของสถาบันฯ ทั้งใน
รูปแบบการจัดโครงการรวม หรือใหการ
สนับสนุนทุกรูปแบบติดตอกันตั้งแต 3 ป
ขึ้ น ไป ซึ่ ง แสดงถึ ง ความผู ก พั น และมี
แนวโนมที่จะนําไปสูความรวมมือที่ยั่งยืน

ขอมูลโครงการกิจกรรมที่ หัวหนา
รวมมือ
สํานักงาน

หัวหนา
สํานักงาน

ปละครั้ง
(สิ้นปงบ
ประมาณ)

ปละครั้ง

ปละครั้ง
(สิ้นปงบ
ประมาณ)
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ตัวชี้วัด
ICOFIS VISION 1
จํ า นวนรางวั ล ระดั บ ชาติ
ข อ ง แ ห ล ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ชุมชน ที่สถาบันฯ มีสวน
ร ว มพั ฒ นาหรื อ ให ก าร
สนับสนุน

ICOFIS VISION 2
จํานวนผลงานทีส่ ถาบันฯ
พัฒนาขึ้นในชุมชนที่เปน
แหลงปฏิบัติการชุมชน
และไดรับการเผยแพร
ระดับชาติ

ขอมูลทีจ่ ัดเก็บ
นั บ จํ า นวนการได รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ ข อง
ชุ ม ชนที่ เ ป น แหล ง เรี ย นรู ซึ่ ง เกิ ด การใช
ประโยชนจากองคความรูหรือการสนับสนุน
ของสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ หรือรางวัลที่
แหลงปฏิบัติการชุมชน หรือครูชุมชน หรือ
ผู ส อนที่ ใ ช ก ระบวนการจั ด การเรีย นรูแบบ
บู ร ณาการในชุ ม ชนของสถาบั น ฯ หรื อ ใช
แหล ง ปฏิ บั ติ ก ารชุ ม ชนของสถาบั น ฯ เป น
เครื่องมือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทักษะ
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดย
รางวัลระดับชาติ มีขอกําหนดดังนี้
- ส ว นราชการระดั บ กรมขึ้ น ไปเป น ผู ใ ห
รางวั ล หรื อ มี ส ว นร ว มในการกํ า หนด
หลักเกณฑการใหรางวัล หรือมีสวนรวม
ในการประเมิน หรือ
- เป น รางวั ล ที่ ห น ว ยงานอื่ น ที่ ไ ด รั บ การ
ยอมรับในระดับประเทศเปนผูใหรางวัล
- เป น การให ร างวั ล ที่ ดํ า เนิ น การอย า ง
ตอเนื่อง
- มีหลักเกณฑการใหรางวัล กระบวนการ
ประเมิน วิธีการและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
นับจํานวนผลงานทีไ่ ดรับการเผลแพร
ระดับชาติ กรณีไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติตางวาระใหนับจํานวนครั้ง
ผลงาน หมายถึง แนวคิด องคความรู
เทคโนโลยี วิธีการหรือกระบวนการที่ใชในการ
พัฒนาคุณภาพ ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และการเปนผู ประกอบการของ
ชุมชนที่เปนแหลงเรียนรู และกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นภายในชุมชน ที่ไดรับการ
เผยแพรระดับชาติ
การเผยแพรระดับชาติ หมายถึงการเผยแพรที่
เปนที่ยอมรับในวงการวิชาการ วิชาชีพ
ระดับชาติ เชน งานประชุมวิชาการระดับชาติ
วารสารระดับชาติ หรือไดรับการเผยแพรใน
สื่อสาธารณะซึ่งเปนที่ยอมรับระดับ ประเทศ
หรือสามารถสรางการรับรูร ะดับประเทศ

วิธีการจัดเก็บ

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

-ขอมูลการดําเนินงาน
หัวหนา
ของสถาบันฯ และคูความ สํานักงาน
รวมมือ
หัวหนากลุม
-หลักฐานการไดรบั รางวัล ภารกิจ

ปละครั้ง

หลักฐานการเผยแพร
ผลงาน

ปละครั้ง

หัวหนากลุม
ภารกิจ

(สิ้นปงบ
ประมาณ)

(สิ้นปงบ
ประมาณ)
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