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Institute of Community Operation for Integrated Studies (ICOFIS) 

แผนกลยุทธ 

 

VISION 

ความทาทายที่ 1 สนับสนุนความเปนเลิศ     

ในการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

ความทาทายที่ 2 สนับสนุนชุมชนที่เปนแหลง

เรียนรูของนิสิตใหเขมแข็ง ตามแนวทางปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความทาทายที่ 3 การบริหารจัดการ   

เพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศ 

เปนองคกรชั้นนําระดับประเทศในการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิต 

ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกนิสิต 

โดยใชชุมชนเปนหองปฏิบัติการ 
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คํานํา   
 

 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ใชแผนกลยุทธเปนทิศทางขับเคลื่อนองคกร
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 เปนชวงเวลาท่ีมุงแสดงผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานใหเปนท่ี
ประจักษและไดรับการยอมรับในวงกวาง ดานการพัฒนานิสิตโดยใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  โดยรวมมือกับ
ชุมชน พัฒนายกระดับแหลงเรียนรูเปนหองปฏิบัติการชุมชนท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ สามารถเขาถึงไดงายและเกิดประโยชนในวงกวาง  ในขณะเดียวกันก็พัฒนาครูชุมชน ซ่ึงเปนผูมี
ปญญาปฏิบัติใหมีองคความรูและสมรรถนะ สามารถถายทอด ขยายผลองคความรูท่ีรวมพัฒนากับสถาบันฯ 
ไปสูชุมชนอ่ืนๆ ทําใหเกิดประโยชนในวงกวางข้ึน  
 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ หวังวาแผนกลยุทธฉบับนี้จะแสดงทิศทาง
และเปาหมายท่ีชัดเจน เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีอุดมการณเดียวกัน ไดเขา
มารวมมือกับสถาบันฯ ในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคมใหเขมแข็งบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการยึดเปนหลักคิดการพัฒนาตลอดมา   

 

 

 

อาจารย ดร.เปลื้อง  สุวรรณมณี 
ผูอํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ทําหนาท่ีสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย โดยใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู และตอบแทนโดยการสนับสนุนชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรู ดวยการ
ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผานการใหบริการวิชาการแกชุมชน ซ่ึงจะทําใหครูชุมชนและ
แหลงเรียนรูไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพมากยิ่งๆ ข้ึน  การดําเนินงานในระยะแผนกลยุทธฉบับนี้ ถือเปนระยะ
ท่ี 3 นับตั้งแตจัดตั้งสวนงาน มีเปาหมายสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และสรางความเขมแข็ง
ใหกับองคกรตอเนื่องจากระยะท่ีผานมา อันเปนพัฒนาการท่ีเติบโตข้ึนเปนลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน 2562-2565  คําอธิบายวิสัยทัศน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของวิสัยทัศน 

เปนองคกรชั้นนําระดับ 
ประเทศในการพัฒนาทักษะ
การดําเนินชีวิตตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แกนิสิต โดยใชชุมชนเปน
หองปฏิบัติการ 
 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการ 
ศึกษาแบบบูรณาการ มุงท่ีจะพัฒนา
ไปสูการเปนองคกรชั้นนําท่ีมีระบบ
การจัดการตามมาตรฐานสากล มี
ผลงานสนับสนุนการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแหลงเรียนรูของนิสิตและชุมชน 
ท่ีไดรับการยอมรับและสามารถชี้นํา
สังคม    

ICOFIS VISION1 ผลงานขององคกรหรือ
ผลงานท่ีองคกรมีสวนรวมท่ีไดรับรางวัล
ระดับชาติ 

 
ICOFIS VISION 2 จํานวนเทคโนโลยแีละ/
นวัตกรรมสนับสนุนการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
นําไปใชในแหลงเรียนรูชุมชน 

คนหาและถอดความรูจากชุมชน 
เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูใหกับนิสติ 
แสวงหาและสรางความรวมมือกับ
ชุมชน ปรับกระบวนทัศนเพ่ือ
นําเขาสูระบบเกษตรผสมผสาน 

พัฒนาระบบและกลไกการจดัการ
เรียนรูแบบบูรณาการในชุมชนเพ่ือ
พัฒนาอัตลักษณนิสิต และพัฒนา
ระบบเกษตรอินทรียพอเพียง เพ่ือ
รวมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
อยางยั่งยืน 

ปรับปรุงการจดัการเรียนรู เพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
ใหกับนิสิต พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
ชุมชนเพ่ือยกระดับแหลงเรยีนรู  
 

พ.ศ.2550-2555 พ.ศ.2556-2561 พ.ศ.2562-2565 
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    พันธกิจของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ    
1. จัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน เพ่ือพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแกนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  
2. พัฒนาแหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการชุมชน ดวยศาสตรพระราชา  
3. สรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการพัฒนางานวิจัย ถายทอดความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี 
   ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนเปาหมาย และขยายผลไปสูชุมชนอ่ืนๆ 
 

จากการวิเคราะหปจจัยเง่ือนไขภายนอกและภายใน เพ่ือใหองคกรขับเคลื่อนไปสูวิสัยทัศนท่ีวางไว 
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 จึงกําหนดกลยุทธการดําเนินงาน จากประเด็นความทาทายของแผน
ระดับมหาวิทยาลัย และความทาทายของพันธกิจสวนงาน ดังนี้ 
 

ความทาทาย/วัตถุประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 

ความทาทายท่ี 1 สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตท่ีใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  
วัตถุประสงค  

• พัฒนานิสิตใหสามารถดําเนิน
ชีวิตท่ีพ่ึงพาตนเองได และ
เปนท่ีพ่ึงพาของสังคม  

• ส นั บส นุน ให คณ าจ า ร ย  
บุคลากร และนิสิตภายใน
มหาวิทยาลัยใชชุมชนเปน
แหลงเรียนรู 

 

• พัฒนาหองปฏิบัติการชุมชน โดยใช
ศาสตรพระราชา  

• สนับสนุนการเขาถึงและใชชุมชนเปน
แหลงเรียนรู 

 

 
ICOFIS 1 รอยละของนิสิตท่ีเรียนรูในชุมชน
ตอนิสิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด 
ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ
การใชบริการแหลงเรียนรูในชุมชน 
ICOFIS 3 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชนท่ี
มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน 

ความทาทายท่ี 2 สนับสนุนชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูของนิสิตใหเขมแข็ง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
วัตถุประสงค  

• ชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรู
ขอ ง นิสิ ต  สามารถ เป น
ตนแบบและขยายผลไปยัง
ชุมชนอ่ืนๆ  

 

 

• วิจัย ถายทอดเทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน  

• พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย วิ ถี
พอเพียงท่ีสอดคลองกับบริบทของ
ชุมชน  

• สนับสนุนการทํางานในระบบกลุม
และเครือขายของชุมชน 

 
ICOFIS 4 อัตราการเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนท่ี
ไดรับประโยชน 
ICOFIS 5 จํานวนพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยนจาก
ระบบเกษตรเคมี เปนระบบเกษตรอินทรีย 
 

ความทาทายท่ี 3 การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ  
วัตถุประสงค 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และธรรมาภิบาล 

 

• บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• สรางเครือขายและบริหารจดัการ
ความรวมมือ 

• พัฒนาการสื่อสารองคกร เพ่ือนําไปสู
การเปนองคกรช้ันนํา 

 

ICOFIS 6 คาเฉลี่ยระดับความสุขของ
บุคลากร 
ICOFIS 7 คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของ
บุคลากร 
ICOFIS 8 จํานวนกลุม/องคกร/หนวยงานท่ี
เปนคูความรวมมือตั้งแต 3 ป ข้ึนไป 
ICOFIS 9 จํานวนครั้งท่ีไดรับการเผยแพร
ผลงานสูสาธารณะ  
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สวนท่ี 1 
ขอมูลพ้ืนฐานของสวนงาน 

 
ประวัติความเปนมา 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ เปนสวนงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามแนวคิดของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2549 วันท่ี 11 มีนาคม 2549 ใหจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ เพ่ือทําหนาท่ีเปนสะพานใหคณาจารยและนิสิตลงสูชุมชน โดย
ระยะแรกมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนกรรมการอํานวยการของศูนยฯ และมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเปนสํานักงานเลขานุการ ตอมาไดแตงตั้งผูอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือกําหนด
ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงาน   

ปตอมา 2550 ศูนยปฏิบัติการชุมชนฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ตอคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 6/2550 วันท่ี 18 สิงหาคม 2550 มีมติใหจัดตั้งเปนหนวยงาน 
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ จึงไดจัดทําโครงการจัดตั้ง และไดรับมติเห็นชอบจัดตั้งเปนสวนงาน ในการประชุม
ครั้งท่ี 9/2550 วันท่ี 22 ธันวาคม 2550 ในชื่อ สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 
(Institute of  Community Operation For Integrated Studies หรือชื่อยอ ICOFIS)  
 
บริการหลัก 
สถาบันฯ ใหบริการจัดการเรียนรูในชุมชนใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ผานหองปฏิบัติการชุมชน ซ่ึง
สถาบันฯ พัฒนารวมกับครูชุมชน และตอบแทนชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูดวยการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง โดยมี
รูปแบบการใหบริการ ไดแก 

• เปดสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน 

• ประสานงาน อํานวยความสะดวกการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูใหกับคณาจารย และนิสิตท่ีมี
ความตองการ 

• พัฒนาชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูใหเขมแข็ง ดวยการถายทอดผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือชุมชน   

 
โครงสรางองคกร 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ เปนสวนงานประเภทสวนงานอ่ืน ไมมีการแบง
หนวยงานภายใน ประกอบดวยกลุมภารกิจ 4 กลุมภารกิจ ไดแก กลุมภารกิจนโยบายและแผน กลุมภารกิจ
บริหารท่ัวไป กลุมภารกิจการเรียนการสอน และกลุมภารกิจสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในสวน
งานมีผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุด มีคณะกรรมการประจําสวนงาน และอยูภายใตการกํากับดูแลของรอง
อธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ซ่ึงไดรับมอบหมายจากอธิการบดีใหกํากับดูแลการดําเนินงาน  
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                                           โครงสรางการบริหารจัดการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             

     อัตรากําลังและบุคลากรของสถาบัน 
 อัตรากําลังของสถาบัน ประกอบดวย ผูบริหาร และพนักงานมหาวทิยาลัย สายสนับสนุน 7 อัตรา  

ประกอบดวย พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง นักวิชาการ 6 อัตรา และเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 อัตรา 

สถาบันฯ ไดจําแนกบุคลากรตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ เปน 2 ประเภท ไดแก  

- บุคลากรท่ีปฏิบัติภารกิจหลัก อยูในกลุมภารกิจการเรียนการสอน และกลุมภารกิจสนับสนุนการวิจัย 
และใหบริการวิชาการ มีจํานวน 4 คน  

- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานบริหารจัดการและงานสนับสนุน อยูในกลุมภารกิจนโยบายและแผน และกลุม
ภารกิจบริหารท่ัวไป มีจํานวน 3 คน     

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจํา

สถาบันปฏิบัติการ

ชุมชนเพื่อการศึกษา

แบบบูรณาการ 

ผู�อํานวยการ 

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อ

 

หัวหน�ากลุ�ม

ภารกิจ

นโยบายและ

แผน 

 

หัวหน�ากลุ�ม

ภารกิจ

บริหารท่ัวไป 

หัวหน�ากลุ�ม

ภารกิจการ

เรียนการสอน 
 

หัวหน�ากลุ�ม

ภารกิจสนับสนุน

การวิจัยและ

บริการวิชาการ

 

รองผู�อํานวยการ 

หัวหน�าสํานักงาน 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 
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 พ้ืนท่ีใหบริการจัดการเรียนรูในชุมชน 
 ในระยะแรกของการดําเนินงาน สถาบันฯ ไดสรางความรวมมือกับชุมชนเครือขายเพ่ือพัฒนาแหลง
เรียนรูในชุมชน หรือ ฐานการเรียนรู ใหเปนแหลงสะสมภูมิปญญา องคความรูจากปญญาปฏิบัติ ของคนใน
ชุมชน ใหนิสิตไดศึกษาเรียนรูโดยการสํารวจ สังเกต เสวนา พูดคุย ตอมามีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนใหนิสิตไดลงมือทํา เรียนรูจากการปฏิบัติจริงมากยิ่ง ข้ึน จึงพัฒนาฐานการเรียนรู เปน 
หองปฏิบัติการชุมชน ปจจุบันมีหองปฏิบัติการชุมชนและครูชุมชนในหลายพ้ืนท่ี ดังนี้  
 

ชุมชนตะโหมด ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เปนชุมชนเกาแกต้ังแตสมัยกรุงศรี
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 ไดรวมกับชุมชน
แกปญหาการจัดการปาตนน้ําและตอมาไดขยายความรวมมือในทุกมิติ ปจจุบันมีแหลงเรียนรู 8 ฐานการเรียนรู
ในชุมชนตะโหมด และองคกรชุมชนท่ีดําเนินงานรวมกันคือ สภาลานวัดตะโหมด 
 

ชุมชนบานในกอย-ชุมชนบานสายกลาง ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง เปนชุมชนท่ี
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรสวนยางพารา สวนผลไม และเลี้ยงสัตว เปนท่ีตั้งของศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงบานในกอย ซ่ึงสถาบันฯ ใชเปนแหลงเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรนอกชั้นเรียน ตั้งแตป พ.ศ.
2552 ปจจุบันมีฐานการเรียนรูในชุมชน 1 ฐานการเรียนรู   
 

ชุมชนดอนประดู ตําบลดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เปนชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีราบลุม 
คนในชุมชนสวนใหญยึดอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก สวนพ้ืนท่ีบางสวนท่ีเปนเนินสูง จะประกอบอาชีพปลูก
ยางพารา สถาบันฯ เขาไปพัฒนาหองปฏิบัติการชุมชนวิถีชีวิตชาวนา ตั้งแตป พ.ศ.2555 โดยมีเทศบาลตําบล
ดอนประดู เปนองคกรทองถ่ินสําคัญท่ีรวมดําเนินงาน  
 

ชุมชนบานทุงยาว ตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนชุมชนท่ีเดิมประชาชนสวน
ใหญประกอบอาชีพทํานา ตอมาเปลี่ยนมาสวนยางพาราและสวนผลไม ชุมชนบานทุงยาวไดเขามาขอรับการ
บริการเพ่ือแกปญหาภัยแลง ในป พ.ศ.2558 สถาบันฯ ไดเขาไปขับเคลื่อนในหลายมิติ ไดแก การจัดการปา 
การจัดการน้ํา การจัดการดิน และตอมาขยายไปยังการทําเกษตรผสมผสานระบบอินทรีย ปจจุบันมีฐานการ
เรียนรู 2 ฐานการเรียนรู   
 

ชุมชนศาลาน้ํา - ชุมชนบานทุงลานโยพัฒนา อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง เปนชุมชน ท่ีสถาบัน
ฯ เขาไปใหการสนับสนุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ท่ีจะดูแลชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ.2560 
ปจจุบันมีฐานการเรียนรู 2 ฐานการเรียนรู  
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สวนท่ี 2 
ความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธสถาบันปฏิบัตกิารชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
และ แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  ประเด็นความ    

ทาทายท่ี 1 ความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตท่ีใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี  
อัตลักษณท่ีตอบสนองความตองการของสังคม ดวยกระบวนการเรียนรูจากประสบการณตรงในชุมชน โดยการ
พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปการจัดการเรียนรูท่ีเนนการเรียนรูเชิงบูรณาการจากแหลงเรียนรูหรือประสบการณ
ตรงในชุมชน โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ สถาบันฯ สนับสนุนประเด็นความทาทายท่ี 1 โดยเปดสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมบูรณาการ  รายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน มีรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผานหองปฏิบัติการชุมชนท่ีไดพัฒนาข้ึนรวมกับครู
ชุมชน การจัดการเรียนรูในรายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนานิสิตใหสามารถดําเนินชีวิตท่ีพ่ึงพาตนเองได 
และเปนท่ีพ่ึงพาของสังคมสอดรับกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนา” และในชวง
แผนกลยุทธฉบับนี้ ไดปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูเพ่ือสงเสริมแนวคิดการสรางนวัตกรรมเพ่ือชุมชนจากการ
ทํางานรวมกันของนิสิตและครูชุมชน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูใหกับคณาจารย 
บุคลากร และนิสิตท่ัวไปของนมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนขอมูลชุมชน ติดตอเชื่อมประสานผูนําชุมชน 
ปราชญและผูมีปญญาปฏิบัติในชุมชน อํานวยความสะดวก และประสานงานการลงพ้ืนท่ีชุมชน  
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 20 ป ประเด็นความทาทายท่ี 4 การบริหาร
จัดการเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธภิาพ ประสิทธิผล 
และมีธรรมาภิบาล ประเด็นท่ีสวนงานดําเนินการคือ การสนับสนุนชุมชนในระบบการนําองคกรของผูนําสูงสุด 
ซ่ึงเปนการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ การพัฒนาระบบ
บริหารและทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ สูมหาวิทยาลัยแหงความสุข และมีวัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็ง 
รวมท้ังการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล สถาบันฯ สนับสนุนประเด็นความทาทายท่ี 4 ดวยการใชศาสตร
พระราชา พัฒนาชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูใหมีความเขมแข็งและสามารถขยายผลสูชุมชนอ่ืนๆ โดยใชองค
ความรูของสถาบันฯ ในการปรับเปลี่ยนวิถีการทําการเกษตรอันเปนอาชีพหลักของชุมชน เพ่ือฟนฟูดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสุขภาพของเกษตรกรเพ่ือสรางความสุขใหกับชุมชน  
 

สําหรับการบริหารจัดการภายในองคกร เปนไปตามนโยบายและแนวทางในยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ใหความสําคัญกับการปรับปรุงองคกรอยางตอเนื่องจากผลการประเมินตนเองในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพสอดคลองกับพันธกิจ 
สรางความสุขภายในองคกร สงเสริมวัฒนธรรมองคกร ปลูกฝงใหบุคลากรภาคภูมิใจในคุณคาท่ีเกิดจากการ
ทํางานเพ่ือสวนรวม และเผยแพรผลงานเพ่ือสื่อสารภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย  
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 20 ป ประเด็นความทาทายท่ี 5 ความม่ันคง
ทางการเงิน ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันคงดานฐานะทางการเงิน ดวยการเพ่ิมรายไดและการบริหาร
การเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยการสงเสริมใหมีหลักสูตรตอเนื่อง และการบริการวิชาการเพ่ือชุมชนและการหา
รายได โดยถายทอดตัวชี้วัดผลลัพธท่ีเก่ียวของ เชน งบประมาณบริการวิชาการท่ีไดจากแหลงภายนอก รอยละ
ของชุมชนเดิมท่ีมีขอเสนอใหจัดบริการวิชาการ สถาบันฯ จะใชตนทุนท่ีมีคือหองปฏิบัติการชุมชนท่ีใชในการ
จัดการเรียนการสอน เปดใหบริการแกบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือการหารายได และพัฒนาหลักสูตร 
Non-Degree เพ่ือหารายได รวมท้ังใหบริการวิชาการชุมชน สรางครัวเรือนตนแบบ พัฒนากลุมเพ่ือสรางความ
ยั่งยืน พัฒนาคนในชุมชนใหสามารถทําหนาท่ีถายทอดองคความรูและขยายผลไปสูชุมชนอ่ืนๆ และผูสนใจ  
 

สวนงานไดนําแนวทางสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยขางตน มากําหนดกลยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม ภายใตยุทธศาสตรของแผนกลยุทธฉบับนี้  โดยใชประเด็นความทาทายของแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 2 ประเด็น และประเด็นความทาทายของสถาบันฯ 1 
ประเด็น โดยผลงานจากท้ังสามประเด็นความทาทาย สามารถเชื่อมโยง สนับสนุนนโยบาย และแนวทางการ
พัฒนาในยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 
แผนกลยุทธสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565  
กําหนดประเด็นความทาทาย 3 ประเด็น ดังนี้ 
 

     ความทาทายท่ี 1  สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตท่ีใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  
     ความทาทายท่ี 2  สนับสนุนชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูของนิสิตใหเขมแข็ง ตามแนวทางปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
     ความทาทายท่ี 3  การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ  
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สวนท่ี 3   
แผนกลยุทธ สถาบันปฏิบตัิการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 
 
วิสัยทัศน (2562-2565)  

เปนองคกรชั้นนําระดับประเทศในการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกนิสิต โดยใชชุมชนเปนหองปฏิบัติการ 
 
 คําอธิบายวิสัยทัศน : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการ ศึกษาแบบบูรณาการ มุงท่ีจะพัฒนาไปสูการ
เปนองคกรชั้นนําท่ีมีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล มีผลงานสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแหลงเรียนรูของนิสิตและชุมชน ท่ีไดรับการยอมรับและสามารถชี้นําสังคม 
 
ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน และคาเปาหมาย  

ตัวช้ีวัด  
KPIs / Key Result 

เปาหมายผลการดําเนินงาน  
ขอมูล  

ปงม.2561 
62 63 64 65 

ICOFIS VISION 1 ผลงานขององคกรหรือ
ผลงานท่ีองคกรมีสวนรวม ท่ีไดรับรางวัล
ระดับชาติ 

0 1 1 1 1 

ICOFIS VISION 2 จํานวนเทคโนโลยแีละ/
นวัตกรรมสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีนําไปใชใน
แหลงเรียนรูชุมชน 

1 2 3 4 5 

 

ICOFIS VISION 1  รางวัลระดับชาติ มีขอกําหนดดังนี้   
- สวนราชการระดับกรมข้ึนไปเปนผูใหรางวัล หรือมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการใหรางวัล 

หรือมีสวนรวมในการประเมิน หรือ  
- เปนรางวัลท่ีหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศเปนผูใหรางวัล  
- เปนการใหรางวัลท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง  
- มีหลักเกณฑการใหรางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวชี้วัดท่ีชัดเจน  

 
ICOFIS VISION 2 นับจาํนวนผลงานการใชเทคโนโลยี และ/นวัตกรรมท่ีสถาบันพัฒนาข้ึน เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ซ่ึงไดใชเปนแหลงเรียนรูใหกับนิสิต โดยสามารถนับซํ้าไดหาก
ยังมีการใชประโยชนจากผลงานนั้น  
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พันธกิจ    
1. จัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน เพ่ือพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
   พอเพียงแกนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ  
2. พัฒนาแหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการชุมชนดวยศาสตรพระราชา  
3. สรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการพัฒนางานวิจัย ถายทอดความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี 
   ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนเปาหมาย 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 
 

 
ความทาทาย วัตถุประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

 
ความทาทายท่ี 1 สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตท่ีใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู  
วัตถุประสงค  

1. พัฒนานิสิตใหสามารถดําเนินชีวิตท่ีพ่ึงพาตนเองได และเปนท่ีพ่ึงพาของสังคม  
2. สนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนิสิตภายในมหาวิทยาลัยใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

กลยุทธ  
 1.1 พัฒนาหองปฏิบัติการชุมชน โดยใชศาสตรพระราชา  
 1.2 สนับสนุนการเขาถึงและใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู 
ตัวช้ีวัด  
 ICOFIS 1 รอยละของนิสิตท่ีเรียนรูในชุมชนตอนิสิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด 
 ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอการใชบริการแหลงเรียนรูในชุมชน 
 ICOFIS 3 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน 
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ความทาทายท่ี 2 สนับสนุนชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูของนิสิตใหเขมแข็ง ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
วัตถุประสงค  

ชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูของนิสิต สามารถเปนตนแบบและขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนๆ  
กลยุทธ  
 2.1 วิจัย ถายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือชุมชน  

2.2 พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย วิถีพอเพียงท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน  
2.3 สนับสนุนการทํางานในระบบกลุมและเครือขายของชุมชน 

ตัวช้ีวัด 
ICOFIS 4 อัตราการเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนท่ีไดรับประโยชน 
ICOFIS 5 จํานวนพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยนจากระบบเกษตรเคมี เปนระบบเกษตรอินทรีย 

 
ความทาทายท่ี 3 การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ  
 วัตถุประสงค 

พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล 
กลยุทธ 

3.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2 สรางเครือขายและบริหารจัดการความรวมมือ 
3.3 พัฒนาการสื่อสารองคกร เพ่ือนําไปสูการเปนองคกรชั้นนํา 

ตัวช้ีวัด 
ICOFIS 6 คาเฉลี่ยระดับความสุขของบุคลากร 
ICOFIS 7 คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากร 
ICOFIS 8 จํานวนกลุม/องคกร/หนวยงานท่ีเปนคูความรวมมือตั้งแต 3 ป ข้ึนไป 
ICOFIS 9 จํานวนครั้งท่ีไดรับการเผยแพรผลงานสูสาธารณะ  
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ตารางแสดงตัวช้ีวัดกลยุทธ และคาเปาหมาย 
 

ตัวช้ีวัด  
KPIs / Key Result 

เปาหมายผลการดําเนินงาน  

ขอมูล 
ปงม.2561 

62 63 64 65 

ความทาทายท่ี 1 สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตท่ีใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

ICOFIS 1 รอยละของจํานวนนิสิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณท่ีเรียนรูในชุมชนตอนิสิตระดับปริญญาตรี
ท้ังหมด 

8.54 8.60 8.70 8.80 8.90 

ICOFIS2 ระดับความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอการ
ใชบริการแหลงเรียนรูในชุมชน 

3.64 3.80 3.85 3.90 3.95 

ICOFIS 3 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชนท่ีมีตอ
การจัดการเรียนรูในชุมชน 

3.60 4.00 4.10 4.20 4.30 

ประเด็นความทาทายท่ี 2   สนับสนุนชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูของนิสิตใหเขมแข็ง ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ICOFIS 4 อัตราการเพ่ิมข้ึนของครัวเรือนท่ีไดรับ
ประโยชนจากการสนับสนุนของสถาบัน เทียบกับ
คาเปาหมายของปท่ีผานมา  

224 
ครัวเรือน 

รอยละ 
31 
หรือ 
293 

ครัวเรือน 

รอยละ 
32 
หรือ 
387 

ครัวเรือน 

รอยละ 
33 
หรือ 
515 

ครัวเรือน 

รอยละ 
34 
หรือ 
690 

ครัวเรือน 
 

ICOFIS 5 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีปรับเปลี่ยนจากระบบ
เกษตรเคมี เปนระบบเกษตรอินทรีย  

854 
ไร 

860 
ไร 

900 
ไร 

950 
ไร 

1,000 
ไร 

ประเด็นความทาทายท่ี 3 การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ 

ICOFIS 6 คาเฉลี่ยระดับความสุขของบุคลากร 74.10 75.00 75.10 75.20 75.30 

ICOFIS 7 คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของ
บคุลากร 

3.89 3.60 3.70 3.80 3.90 

ICOFIS 8 จํานวนกลุม/องคกร/หนวยงานท่ีเปน
คูความรวมมือตั้งแต 3 ป ข้ึนไป 

9 10 11 12 13 

ICOFIS 9 จํานวนครั้งท่ีไดรับการเผยแพรผลงาน
สูสาธารณะ  

15 20 30 40 50 
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โครงการ กิจกรรม 
ความทาทายท่ี 1 สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตท่ีใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู 
วัตถุประสงค 1. พัฒนานิสิตใหสามารถดําเนินชีวิตท่ีพ่ึงพาตนเองได และเปนท่ีพ่ึงพาของสังคม 

2. สนับสนุนใหคณาจารย บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1.1 พัฒนา
หองปฏิบัติการ
ชุมชน โดยใช
ศาสตรพระราชา   
 

ICOFIS 1 รอยละของจํานวน
นิสิต มทษ.ท่ีเรียนรูในชุมชน
ตอ นิสิ ตระดับปริญญาตรี
ท้ังหมด 
 
ICOFIS 2 ระดับความ
คิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอการ
ใชบริการแหลงเรียนรูใน
ชุมชน 
 
ICOFIS 3 ระดับความคิดเห็น
ของครูชุมชนท่ีมีการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการใน
ชุมชน 
 
 

1.โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการชุมชน 
   1.1 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานการเรยีนรูวิถีชีวิต
ชาวนา ชุมชนดอนประดู  
   1.2 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานการเรยีนรูวิถีชีวิตชาว 
สวนยางพารา ชุมชนตะโหมด 
   1.3 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานเกษตรผสมผสานบน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบานในกอย-ชุมชนบาน
สายกลาง ชุมชนบานทุงยาว ชุมชนศาลานํ้า-ชุมชนบาน
ทุงลานโยพัฒนา 
   1.4 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานภูมิปญญาการจัดการ
สุขภาพชุมชน ชุมชนตะโหมด 
   1.5 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานภูมิปญญาการจัดการ
ทรัพยากรดิน นํ้า ปา ชุมชนตะโหมด 
   1.6 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานประวัติชุมชน สังคม 
สองศาสนา และสภาลานวัดตะโหมด 
   1.7 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานกินอยูรวมกันสาน 
สัมพันธปาริชาต ชุมชนตะโหมด 
   1.8 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานปลูกความดีในใจคน  
   1.9  หองปฏิบัติการชุมชน ฐานการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรนํ้า โดยใชฝายชะลอนํ้าไหล ชุมชนตะโหมด  
ชุมชนบานในกอย-ชุมชนบานสายกลาง ชุมชนบาน 
ทุงยาว ชุมชนศาลานํ้า-ชุมชนทุงลานโยพัฒนา 
   1.10 หองปฏิบัติการ ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรูของนิสติ 

2562 - 2565 

  2. นิทรรศการ “นิสติติดดิน เรยีนรูทองถ่ิน วิถีชุมชน” 
นําเสนอนวัตกรรมเพ่ือชุมชน และผลการเรยีนรูของนิสิต 
รายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ิน  
 

2563 - 2565 

  3. โครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนในยุค
ดิจิตอล 
 
 

2563 
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กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1.2 สนับสนุน
การเขาถึงและใช
ชุมชนเปนแหลง
เรียนรู 

 4. โครงการถอดองคความรูและผลิตสื่อ 2563 - 2565 
5. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูแหลงทองเท่ียวชุมชน 2563 – 2565 

 6. ใหบริการหองปฏิบัติการชุมชน เพ่ือการหารายได 

   - โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ดวยศาสตร 
         บรรพชน : วิถีชีวิตชาวนา 

2562 – 2565 

 7. พัฒนาหลักสูตร Non-Degree 2563 
 8. หลักสูตรหารายไดอ่ืนๆ  

         หลักสูตร การปลูกพืชในโรงเรือน 
         หลักสูตร การเพาะเห็ดโคนนอย ระบบอินทรีย 
         หลักสูตร การทํานาอินทรยี 
         หลักสูตร การทําปุยอินทรยีชีวภาพ ICOFIS 
         หลักสูตร การผลิตปุยสําหรับสวนยางพารา 

         หลักสูตรสวนยางพาราเพ่ิมปารักษนํ้าและการ  
        ทําการเกษตรแบบประณตี 
          

2563-2565 
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โครงการ กิจกรรม 
ความทาทายท่ี 2 สนับสนุนชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูของนิสิตใหเขมแข็ง ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
วัตถุประสงค  ใหชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรู สามารถเปนตนแบบและขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนๆ  
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

2.1 วิจัย 
ถายทอด
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือ
ชุมชน 

ICOFIS 4 อัตราการเพ่ิมข้ึนของ
ครัวเรือนท่ีไดรับประโยชน 
 

1. โครงการวิจัย ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู
ชุมชน  

- นาอินทรีย : ขาวสารอินทรยี การทํานํ้ามันรํา
ขาว  ผลิตภณัฑอาหารหรืออาหารเสรมิจาก
ขาวอินทรีย และเครื่องสําอางจากขาวอินทรีย 

- การทําเกษตรผสมผสาน : ผักอินทรีย ผลไม
อินทรีย ผลติภณัฑจากสมุนไพร (อาหารและ
เครื่องดื่ม ยา เครื่องสําอาง) เครื่องแกง  

- อ่ืนๆ 

2562 - 2565 

2. โครงการพัฒนาชุมชนเพ่ือความเขมแข็งอยาง
ยั่งยืน ภายใต MOU 

2562 - 2564 

3. โครงการพัฒนาโมเดลการทาํนาแบบ
ผสมผสาน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

2562 - 2564  

2.2 พัฒนา
ระบบเกษตร
อินทรีย วิถี
พอเพียงท่ี
สอดคลองกับ
บริบทของ
ชุมชน 

 
ICOFIS 5 จํานวนพ้ืนท่ี
ปรับเปลีย่นจากระบบเกษตร
เคมี เปนระบบอินทรีย 

4. ชุดโครงการ พัฒนาชุมชนเปาหมายใหเขมแข็ง

อยางยัง่ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5 โครงการยอย) 

2562 - 2563 

5. โครงการดอนประดูนาวาน สบืสานขาวสังข

หยดอินทรีย 

2562 – 2565  

6. โครงการพัฒนาระบบการปลูกกลาไมในโรงเรือน 2562 - 2565 
2.3 สนับสนุน
การทํางานใน
ระบบกลุมและ
เครือขายของ
ชุมชน 

7. เปนท่ีปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน 

2562 – 2565  

8. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุมเพื่อ
สรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน 

2563 – 2564  

9. กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพรผลงานของ

ชุมชนเครือขาย เชน สงผลงานลูกโลกสีเขียว 

งานเกษตรแฟร งานประชุมวิชาการ หรือเวที

สาธารณะอ่ืนๆ 

2562 - 2565 
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โครงการ กิจกรรม 
ความทาทายท่ี 3 การบริหารจัดการเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ  
วัตถุประสงค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด  โครงการ/กิจกรรม  ระยะเวลา
ดําเนินการ 

3.1 บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
มนุษยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ICOFIS 6 คาเฉลี่ยระดับความสุข
ของบุคลากร 
ICOFIS 7  คาเฉลี่ยระดับความ
ผูกพันของบุคลากร 

1. โครงการตามแผนเสริมสรางองคกรแหงความสุข 2562 - 2565 
2. โครงการพัฒนาบุคลากร 2562 – 2565 

3.2 สราง
เครือขายและ
บริหารจดัการ
ความรวมมือ 

ICOFIS 8 จํานวนคูความรวมมือท่ีมี
ความรวมมือตั้งแต 3 ป ข้ึนไป 

3. โครงการจัดทําบันทึกความรวมมือ การประเมิน 
และขยายผลกิจกรรมภายใต MOU  

2562 - 2565 

 4. โครงการพัฒนาระบบการจดัการครูชุมชน 2562 – 2563  

3.3 พัฒนา 
การสื่อสาร
องคกร เพ่ือ
นําไปสูการ
เปนองคกร 
ช้ันนํา 

ICOFIS 9 จํานวนครั้งท่ีไดรับการ
เผยแพรผลงานสูสาธารณะ  
 

5. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารองคกร  2562 – 2563  

6. กิจกรรมชุมชนสมัพันธ 2562 - 2565 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



18 
 

 

ภาคผนวก 
 

ผลการวิเคราะหองคกร 
จุดแข็ง  

S1 มีตนทุนการดําเนินงานพรอมและเพียงพอตอการใหบริการ เชน แหลงเรียนรู คูความรวมมือ 
และเครือขายสนับสนุนซ่ึงมีความสัมพันธยาวนาน เนื่องจากสถาบันฯ ทํางานเกาะติดเชิงพ้ืนท่ี 
แมเพ่ิมพ้ืนท่ีใหมก็ยังคงรักษาพ้ืนท่ีเดิมไว 

S2 การบริหารจัดการการเรียนการสอนนิสิตกลุมใหญมีประสิทธิภาพ และสรางความพึงพอใจแก 
ผูรับบริการ (ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในเกณฑท่ีดีและมีแนวโนมสูงข้ึน) 

S3  การทํางานแบบบูรณาการพันธกิจ เหมาะสมกับบริบทขององคกร ทําใหใชทรัพยากร 
ดําเนินงานอยางคุมคาและเกิดประโยชน 

S4 องคกรมีขนาดกะทัดรัด การสื่อสารมีประสิทธิภาพ การบริหารการเปลี่ยนแปลงทําไดสะดวก 
 
จุดออน 

W1 ไมมีระบบสรางแรงจูงใจใหคณาจารย นักวิจัยลงสูชุมชน 
W2 แนวโนมท่ีนิสิตเลือกเรียนรายวิชาวิถีชุมชนทองถ่ินมีโอกาสลดลง เนื่องจากเปน 

รายวิชาท่ีตองใชเวลามาก มีผลตอการตัดสินใจของผูเรียน 
 W3 การสื่อสารองคกรยังไมมีประสิทธิภาพ 
 W4 การหารายได 
 
โอกาส  
 O1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนกรอบคิดการดําเนินงานท่ีเปนองคความรูระดับสากล 

ทุกภาคสวนยอมรับ เพ่ิมโอกาสในการชักจูงเครือขายจากภายนอก 
 O2 การใชชุมชนเปนพ้ืนท่ีดําเนินการ สามารถสรางนวัตกรรมท่ีใชประโยชนไดจริง 
 
ปจจัยคุกคาม  
 T1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ มีผลตอระดับความรวมมือของครูชุมชน  
 T2 การคนหาและชักจูงผูมีปญญาปฏิบัติมาเปนทีมครูชุมชน ทํางานรวมกับบุคลากรสถาบันฯ 

โดยท่ีไมมีโครงสรางท่ีเปนทางการรองรับ 
 T3 การวัดผลลัพธจากการพัฒนา SOFT SKILL ของผูเรียน ภายในระยะเวลาสั้นๆ เปนเรื่องท่ีทํา 

ไดยากมาก ซ่ึงมีผลตอการประเมินประสิทธิผลภารกิจหลักของสถาบันฯ  
 T4 ขอบังคับ กฎ ระเบียบไมเอ้ือตอการสนับสนุนการทํางานรวมกับชุมชนภายนอก เชน การ 

ปรับปรุงสถานท่ีพัก สถานท่ีปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย เปนตน  
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ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 

 

 

 

สถาบันมีระบบการจัดการเรียนรูในชุมชนท่ีเขมแข็งจากประสบการณรวมสิบป และความ
รวมมือท่ีดีจากครูชุมชน สิ่งท่ีเปนความทาทายท่ีสําคัญ คือการทําใหเปนท่ีรูจักและไดรับยอมรับวาเปน
องคกรแถวหนาท่ีจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนหองปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ สวนความไดเปรียบ
ของการดําเนินงานคือความตอเนื่องของการทํางานเชิงพ้ืนท่ี สะสมผลงานเพ่ือเชื่อมโยงไปสูเปาหมาย 
ความทาทาย คือการสนับสนุนชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรูใหเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน เพ่ือจะ
เปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณคาใหกับนิสิต  
 
 
 

 

 
สถาบันฯ เปนองคกรท่ีมีระบบงานภายในไมซับซอน และระบบการนําองคกรท่ีเขมแข็ง แต

ดวยองคกรมีขนาดเล็ก และมีทรัพยากรจํากัด ความทาทายคือ การบริหารจัดการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์
ภายใตทรัพยากรท่ีมีจํากัด การสรางความมือท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมารวมสนับสนุนเพ่ือ
สรางผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน  
 
 
 

 

บุคลากรของสวนงานมีความรูความสามารถท่ีสอดคลองกับภาระหนาท่ี และมีโอกาสได

พัฒนาท้ัง Hard Skill และ Soft Skill จากการทํางานเชิงพ้ืนท่ีรวมกับชุมชน ความทาทายคือ การ

สรางผูนํารุนตอไป และเสนทางความกาวหนาของบุคลากร เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ และเปนกําลังท่ี

เขมแข็งของสถาบันฯ  

 

 
 
 
 
 
 
 

ดานบริการของสถาบัน 

ดานการปฏิบัติการ 

ดานบุคลากร 
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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 

 
 

 
 

 
 



 
การเก็บขอมูลและการประเมินตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ 

 

ตัวช้ีวัด ขอมูลท่ีจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

ICOFIS 1  
รอยละของจาํนวน
นิสิต มทษ.ท่ีเรียนรู
ในชุมชนตอนิสิต
ระดับปริญญาตรี
ท้ังหมด 

สถิตินิสิตปการศึกษาท่ีประเมิน 
- จํานวนนิสิตในรายวิชาท่ีสถาบันฯ

รับผิดชอบ 
 -  จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี
ท้ังหมด 

ขอมูลจาก
ระบบงานทะเบียน
นิสิต 

หัวหนากลุม
ภารกิจการ
เรียนการสอน 

ภาคเรียนละ
ครั้ง สรุป
ขอมูลเม่ือสิ้น
ปการ ศึกษา 

ICOFIS 2  
ระดับความ
คิดเห็นของนิสิตท่ี
มีตอการใชบริการ
แหลงเรียนรูใน
ชุมชน 

ผลสํารวจระดับความพึงพอใจของ
นิสิตท่ีมีตอการใหบริการของ
มหาวิทยาลัย ขอการรับบรกิารองค
ความรูจากแหลงเรียนรูของสถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนฯ  

ฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา
สํารวจโดยใชแบบ
สํารวจออนไลน 

หัวหนากลุม
ภารกิจการ
เรียนการสอน 

ปละครั้งเม่ือ
สิ้นปการ 
ศึกษา 

ICOFIS 3  
ระดับความคิดเห็น
ของครูชุมชนท่ีมี
การจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการใน
ชุมชน 

ผลสํารวจระดับความคิดเห็นของครู
ชุมชน 

แบบสอบถามครู
ชุมชน 

หัวหนากลุม
ภารกิจการ
เรียนการสอน 

ปละครั้งเม่ือ
สิ้นปการ 
ศึกษา 

ICOFIS 4  
อัตราการเพ่ิมข้ึน
ของครัวเรือนท่ี
ไดรับประโยชน 

1.จํานวนผูท่ีไดรับประโยชนจากการ
ถายทอดระบบเกษตรอินทรียวิถี
พอเพียงหรือระบบสนับสนุนเกษตร
อินทรียวิถีพอเพียง และนําไปใชใน
ครัวเรือน  
2. คาเปาหมายจํานวนครัวเรือนท่ี
ไดรับประโยชนในปท่ีผานมา 
สูตรคํานวณ (รอยละ) 
 
        จํานวนครัวเรือน (ป X)  
                     – 
 จํานวนครัวเรือนเปาหมาย (ป X-1)    
 
จํานวนครัวเรือนเปาหมาย (ป X-1) 

 

1. รายงานผล 
การดําเนิน
โครงการโครงการ
บริการวิชาการท่ี
เก่ียวของ 
2.เอกสารรบัรอง
แหลงผลิตพืช
อินทรีย 
3.ติดตามผลการ
นําไปใชประโยชน
ของผูรับบริการ 

1.ผูรับผิดชอบ
โครงการบริการ
วิชาการท่ี
เก่ียวของ 
 
2.ชุมชนเจาของ
แหลงเรียนรู 
 

ปละครั้งเม่ือ
สิ้นปงบ 
ประมาณ 

 

 

*100 

 
 



 

 ตัวช้ีวัด
  

ขอมูลท่ีจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

ICOFIS 5  
จํานวนพ้ืนท่ี
ปรับเปลี่ยนจาก
ระบบเกษตรเคมี 
เปนระบบอินทรีย 

จํานวนพ้ืนท่ี (ไร) ท่ีใชระบบเกษตร
อินทรีย ซ่ึงเกิดจากการการสนับสนุน
องคความรูและถายทอดเทคโนโลยี 
จากสถาบันฯ และชุมชนเครือขาย 

เอกสารรับรองจาก
เจาของพ้ืนท่ี ผูนํา
ทองถ่ิน กลุมหรือ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

หัวหนากลุม
ภารกิจบริการ
วิชาการ 

ปละครั้งเม่ือ
สิ้นปงบ 
ประมาณ 

ICOFIS 6  
คาเฉลี่ยระดับ
ความสุขของ
บุคลากร 

ผลสํารวจระดับความสุขของบุคลากร แบบสํารวจ 
Happinometer 

หัวหนา
สํานักงาน 

ปละครั้ง 

ICOFIS 7  
คาเฉลี่ยระดับ
ความผูกพันของ
บุคลากร 

ผลสํารวจระดับความผูกพันของ
บุคลากร 

แบบสํารวจ 
Happinometer 

หัวหนา
สํานักงาน 

ปละครั้ง 

ICOFIS 8  
จํานวนคูความ
รวมมือท่ีมีความ
รวมมือตั้งแต 3 ป 
ข้ึนไป 

รายชื่อหนวยงาน องคกร กลุมสังคม
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ท่ีร วมดํ า เนินการในพันธ กิจของ
สถาบันฯ  ท้ั ง ในรู ปแบบการจั ด
โครงการรวม หรือใหการสนับสนุน
ทุกรูปแบบติดตอกันตั้งแต 3 ป ข้ึนไป 
ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีแสดงถึงความ
ผูกพันมีแนวโนมท่ีจะนําไปสูความ
รวมมือท่ียั่งยืน 

ขอมูลโครงการ
กิจกรรมท่ีรวมมือ 

หัวหนา
สํานักงาน 

ปละครั้ง  เม่ือ
สิ้นปงบ 
ประมาณ 

ICOFIS 9 
จํานวนครั้งท่ีไดรับ
การเผยแพร
ผลงานสูสาธารณะ  
 

จํานวนครั้ ง ท่ีผลงานของสถาบันฯ 
ไดรับการเผยแพรสูสื่อสาธารณะ แสดง
ถึงการเปนท่ีรูจักจากภายนอก  
 
ผลงาน หมายถึง กิจกรรม องคความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม แนวปฏิบัติ
ในพันธกิจของสวนงาน   
 

การนับจาํนวนครั้ง :  
- กรณีเนื้อหาเดียวกัน แตไดรับการ
เผยแพรตางสื่อ/ตางชองทาง สามารถ
นับซํ้าไดตามจํานวนสื่อหรือชองทาง 
หรือจํานวนครั้งท่ีไดรับการเผยแพร  
- ผลงานท่ีเผยแพรผานชองทางยูทูป 1 
เรื่องนับได 1 ครั้ง  

ขาว บทความการ
เผยแพรในสื่อ
ภายนอก 

 

หัวหนา
สํานักงาน 

ปละครั้ง  เม่ือ
สิ้นปงบ 
ประมาณ 

 
 



 
 

  ตัวช้ีวัด
  

ขอมูลท่ีจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

ICOFIS VISION 1 

ผลงานขององคกร
หรือผลงานท่ี
องคกรมีสวนรวม 
ท่ีไดรับรางวัล
ระดับชาติ 

ผลงานของสถาบนั ชุมชน คณาจารย 
นิสิต ท่ีไดนําองคความรูของสถาบัน
ไปใช หรือผลงานในแหลงเรียนรู ท่ี
สถาบันฯใหการสนับสนุน ท่ีไดรับ
ร า ง วั ล ร ะ ดั บ ช า ติ  โ ด ย ร า ง วั ล
ระดับชาติ มีขอกําหนดดังนี้   

- สวนราชการระดับกรมข้ึนไป
เปนผูใหรางวัล หรือมีสวนรวม
ในการกําหนดหลักเกณฑการ
ใหรางวัล หรือมีสวนรวมในการ
ประเมิน หรือ  

- เปนรางวัล ท่ีหนวยงานอ่ืนท่ี
ไ ด รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ใ น
ระดับประเทศเปนผูใหรางวัล  

- เปนการใหรางวัลท่ีดําเนินการ
อยางตอเนื่อง  

- มีหลั ก เกณฑการ ให ร า งวั ล 
กระบวนการประเมิน วิธีการ
และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน  

รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
สถาบันฯ และ
คูความรวมมือ 

จัดเก็บหลักฐาน
การไดรับรางวัล 

หวัหนา
สํานักงาน 

หัวหนากลุม
ภารกิจ 

ปละครั้งเม่ือ
สิ้นปงบ 
ประมาณ 

ICOFIS VISION 2 

จํานวนเทคโนโลยี
และ/นวัตกรรม
สนับสนุนการ
ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีนําไปใชในแหลง
เรียนรูชุมชน 

นับจํานวนผลงานการใชเทคโนโลยี 
และ/นวัตกรรมท่ีสถาบันพัฒนาข้ึน 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชน ซ่ึงไดใชเปนแหลงเรียนรู
ใหกับนิสิต โดยสามารถนับซํ้าไดหาก
ยังมีการใชประโยชนจากผลงานนั้น 

รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
สถาบันฯ  

หัวหนากลุม
ภารกิจ 

ปละครั้งเม่ือ
สิ้นปงบ 
ประมาณ 

 
   

 
 


