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แผนกลยุทธ
Institute of Community Operation for Integrated Studies (ICOFIS)

เปนองคกรชั้นนําระดับประเทศในการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิต
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกนส
ิ ิต
โดยใชชุมชนเปนหองปฏิบัติการ

VISION

ความทาทายที่ 3 การบริหารจัดการ
เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ
ความทาทายที่ 2 สนับสนุนชุมชนที่เปนแหลง
เรียนรูของนิสิตใหเขมแข็ง ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ความทาทายที่ 1 สนับสนุนความเปนเลิศ
ในการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
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คํานํา
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ใชแผนกลยุทธเปนทิศทางขับเคลื่อนองคกร
ในชว งป งบประมาณ พ.ศ.2562-2565 เป น ชวงเวลาที่มุงแสดงผลสัมฤทธิ์จ ากการดําเนิน งานใหเปน ที่
ประจักษและไดรับการยอมรับในวงกวาง ดานการพัฒนานิสิตโดยใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู โดยรวมมือกับ
ชุมชน พัฒนายกระดับ แหลงเรีย นรู เป นหองปฏิบั ติการชุ มชนที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต องการของ
ผูใชบริการ สามารถเขาถึงไดงายและเกิดประโยชนในวงกวาง ในขณะเดียวกันก็พัฒนาครูชุมชน ซึ่งเปนผูมี
ปญญาปฏิบัติใหมอี งคความรูและสมรรถนะ สามารถถายทอด ขยายผลองคความรูที่รวมพัฒนากับสถาบันฯ
ไปสูชุมชนอื่นๆ ทําใหเกิดประโยชนในวงกวางขึ้น
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ หวังวาแผนกลยุทธฉบับนี้จะแสดงทิศทาง
และเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อใหหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยที่มีอุดมการณเดียวกัน ไดเขา
มารวมมือกับสถาบันฯ ในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคมใหเขมแข็งบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการยึดเปนหลักคิดการพัฒนาตลอดมา

อาจารย ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี
ผูอํานวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
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สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสวนงาน
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สวนที่ 2 ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธสถาบันปฏิบัติการชุมชน
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
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สวนที่ 3 แผนกลยุทธ
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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 และตอบแทนโดยการสนับสนุนชุมชนที่เปนแหลงเรียนรู ดวยการ
ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผานการใหบริการวิชาการแกชุมชน ซึ่งจะทําใหครูชุมชนและ
แหลงเรียนรูไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพมากยิ่งๆ ขึ้น การดําเนินงานในระยะแผนกลยุทธฉบับนี้ ถือเปนระยะ
ที่ 3 นับตั้งแตจัดตั้งสวนงาน มีเปาหมายสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และสรางความเขมแข็ง
ใหกับองคกรตอเนื่องจากระยะที่ผานมา อันเปนพัฒนาการที่เติบโตขึ้นเปนลําดับ

คนหาและถอดความรูจ ากชุมชน
เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูใหกับนิสติ
แสวงหาและสรางความรวมมือกับ
ชุมชน ปรับกระบวนทัศนเพื่อ
นําเขาสูระบบเกษตรผสมผสาน

พ.ศ.2550-2555

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู เพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม
ใหกับนิสิต พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ชุมชนเพื่อยกระดับแหลงเรียนรู

พ.ศ.2556-2561

พ.ศ.2562-2565

พัฒนาระบบและกลไกการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการในชุมชนเพือ่
พัฒนาอัตลักษณนสิ ิต และพัฒนา
ระบบเกษตรอินทรียพอเพียง เพื่อ
รวมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
อยางยั่งยืน

วิสัยทัศน 2562-2565
เปนองคกรชั้นนําระดับ
ประเทศในการพัฒนาทักษะ
การดําเนินชีวิตตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แกนิสิต โดยใชชุมชนเปน
หองปฏิบัติการ

คําอธิบายวิสัยทัศน
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการ
ศึกษาแบบบูรณาการ มุงที่จะพัฒนา
ไปสูการเปนองคกรชั้นนําทีม่ ีระบบ
การจัดการตามมาตรฐานสากล มี
ผลงานสนับสนุนการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแหลงเรียนรูของนิสิตและชุมชน
ที่ไดรับการยอมรับและสามารถชี้นํา
สังคม

ตัวชี้วัดความสําเร็จของวิสัยทัศน
ICOFIS VISION1 ผลงานขององคกรหรือ
ผลงานที่องคกรมีสวนรวมที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติ
ICOFIS VISION 2 จํานวนเทคโนโลยีและ/
นวัตกรรมสนับสนุนการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
นําไปใชในแหลงเรียนรูชุมชน
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พันธกิจของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
1. จัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. พัฒนาแหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการชุมชน ดวยศาสตรพระราชา
3. สรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการพัฒนางานวิจัย ถายทอดความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนเปาหมาย และขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆ
จากการวิเคราะหปจจัยเงื่อนไขภายนอกและภายใน เพื่อใหองคกรขับเคลื่อนไปสูวิสัยทัศนที่วางไว
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 จึงกําหนดกลยุทธการดําเนินงาน จากประเด็นความทาทายของแผน
ระดับมหาวิทยาลัย และความทาทายของพันธกิจสวนงาน ดังนี้
ความทาทาย/วัตถุประสงค
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
ความทาทายที่ 1 สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
วัตถุประสงค
• พัฒนานิสิตใหสามารถดําเนิน • พัฒนาหอ งปฏิบัติก ารชุมชน โดยใช ICOFIS 1 รอยละของนิสิตที่เรียนรูในชุมชน
ตอนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
ชี วิ ต ที่ พึ่ ง พาตนเองได และ
ศาสตรพระราชา
เปนที่พึ่งพาของสังคม
• สนับสนุนการเขาถึงและใชชุมชนเปน ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ
การใชบริการแหลงเรียนรูในชุมชน
แหลงเรียนรู
• ส นั บ ส นุ น ให ค ณ า จ า ร ย
ICOFIS 3 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชนที่
บุ ค ลากร และนิ สิ ต ภายใน
มีตอการจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการในชุมชน
มหาวิ ท ยาลั ย ใช ชุ ม ชนเป น
แหลงเรียนรู
ความทาทายที่ 2 สนับสนุนชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูของนิสิตใหเขมแข็ง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค
• ชุ ม ชนที่ เ ป น แหล ง เรี ย นรู • วิ จั ย ถ า ยทอดเทคโนโลยี และ ICOFIS 4 อัตราการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน
ของนิ สิ ต สามารถเป น
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
ตนแบบและขยายผลไปยัง • พั ฒ นาระบบเกษตรอิ น ทรี ย วิ ถี ICOFIS 5 จํ า นวนพื้ น ที่ ป รั บ เปลี่ ย นจาก
ชุมชนอื่นๆ
พอเพียงที่สอดคลองกับบริบทของ ระบบเกษตรเคมี เปนระบบเกษตรอินทรีย
ชุมชน
• สนับสนุนการทํางานในระบบกลุม
และเครือขายของชุมชน
ความทาทายที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ
วัตถุประสงค
• บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมี ICOFIS 6 คาเฉลี่ยระดับความสุขของ
บุคลากร
• พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
ICOFIS 7 คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล • สรางเครือขายและบริหารจัดการ
บุคลากร
และธรรมาภิบาล
ความรวมมือ
• พัฒนาการสื่อสารองคกร เพื่อนําไปสู ICOFIS 8 จํานวนกลุม/องคกร/หนวยงานที่
เปนคูความรวมมือตั้งแต 3 ป ขึ้นไป
การเปนองคกรชั้นนํา
ICOFIS 9 จํ า นวนครั้ ง ที่ ไ ด รั บ การเผยแพร
ผลงานสูสาธารณะ
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สวนที่ 1

ขอมูลพื้นฐานของสวนงาน
ประวัติความเปนมา
สถาบั น ปฏิ บั ติ ก ารชุ ม ชนเพื่ อ การศึก ษาแบบบู ร ณาการ เป น ส ว นงานที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ตามแนวคิ ด ของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 วันที่ 11 มีนาคม 2549 ใหจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อทําหนาที่เปนสะพานใหคณาจารยและนิสิตลงสูชุมชน โดย
ระยะแรกมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนกรรมการอํานวยการของศูนยฯ และมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ
พัฒ นาเป น สํ า นั กงานเลขานุ การ ต อมาได แตงตั้ งผูอํานวยการและคณะกรรมการดําเนิน งาน เพื่อกําหนด
ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงาน
ปตอมา 2550 ศูนยปฏิบัติการชุมชนฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ตอคณะกรรมการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2550 วั น ที่ 18 สิ งหาคม 2550 มี ม ติ ให จั ด ตั้ ง เป น หน ว ยงาน
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ จึงไดจัดทําโครงการจัดตั้ง และไดรับมติเห็นชอบจัดตั้งเปนสวนงาน ในการประชุม
ครั้ ง ที่ 9/2550 วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2550 ในชื่ อ สถาบัน ปฏิ บั ติ ก ารชุ ม ชนเพื่ อ การศึ ก ษาแบบบู ร ณาการ
(Institute of Community Operation For Integrated Studies หรือชื่อยอ ICOFIS)
บริการหลัก
สถาบันฯ ใหบริการจัดการเรียนรูในชุมชนใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ ผานหองปฏิบัติการชุมชน ซึ่ง
สถาบันฯ พัฒนารวมกับครูชุมชน และตอบแทนชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูดวยการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง โดยมี
รูปแบบการใหบริการ ไดแก
• เปดสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาวิถีชุมชนทองถิ่น
• ประสานงาน อํานวยความสะดวกการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูใหกับคณาจารย และนิสิตที่มี
ความตองการ
• พัฒ นาชุ มชนที่ เ ป น แหล งเรี ยนรูใหเขมแข็ง ดว ยการถายทอดผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
โครงสรางองคกร
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เปนสวนงานประเภทสวนงานอื่น ไมมีการแบง
หนวยงานภายใน ประกอบดวยกลุมภารกิจ 4 กลุมภารกิจ ไดแก กลุมภารกิจนโยบายและแผน กลุมภารกิจ
บริหารทั่วไป กลุมภารกิจการเรียนการสอน และกลุมภารกิจสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในสวน
งานมีผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุด มีคณะกรรมการประจําสวนงาน และอยูภายใตการกํากับดูแลของรอง
อธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิการบดีใหกํากับดูแลการดําเนินงาน
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โครงสรางการบริหารจัดการ

อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูอํานวยการ
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อ
รองผูอํานวยการ

คณะกรรมการประจํา
สถาบันปฏิบัติการ
ชุมชนเพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ

หัวหนาสํานักงาน
หัวหนากลุม
ภารกิจ
นโยบายและ
แผน

หัวหนากลุม
ภารกิจ
บริหารทั่วไป

หัวหนากลุม
ภารกิจการ
เรียนการสอน

หัวหนากลุม
ภารกิจสนับสนุน
การวิจัยและ
บริการวิชาการ

อัตรากําลังและบุคลากรของสถาบัน
อัตรากําลังของสถาบัน ประกอบดวย ผูบริหาร และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 7 อัตรา
ประกอบดวย พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง นักวิชาการ 6 อัตรา และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
สถาบันฯ ไดจําแนกบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ เปน 2 ประเภท ไดแก
- บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจหลัก อยูในกลุมภารกิจการเรียนการสอน และกลุมภารกิจสนับสนุนการวิจัย
และใหบริการวิชาการ มีจํานวน 4 คน
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการและงานสนับสนุน อยูในกลุมภารกิจนโยบายและแผน และกลุม
ภารกิจบริหารทั่วไป มีจํานวน 3 คน
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พื้นที่ใหบริการจัดการเรียนรูในชุมชน
ในระยะแรกของการดําเนินงาน สถาบันฯ ไดสรางความรวมมือกับชุมชนเครือขายเพื่อพัฒนาแหลง
เรียนรูในชุมชน หรือ ฐานการเรียนรู ใหเปนแหลงสะสมภูมิปญญา องคความรูจากปญญาปฏิบัติ ของคนใน
ชุมชน ใหนิสิตไดศึกษาเรียนรูโดยการสํารวจ สังเกต เสวนา พูดคุย ตอมามีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการ
เรี ย นการสอนให นิ สิ ต ได ล งมื อ ทํ า เรี ย นรู จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ ง มากยิ่ ง ขึ้ น จึ ง พั ฒ นาฐานการเรี ย นรู เป น
หองปฏิบัติการชุมชน ปจจุบันมีหองปฏิบัติการชุมชนและครูชุมชนในหลายพื้นที่ ดังนี้
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 ไดรวมกับชุมชน
แกปญหาการจัดการปาตนน้ําและตอมาไดขยายความรวมมือในทุกมิติ ปจจุบันมีแหลงเรียนรู 8 ฐานการเรียนรู
ในชุมชนตะโหมด และองคกรชุมชนที่ดําเนินงานรวมกันคือ สภาลานวัดตะโหมด
ชุมชนบานในกอย-ชุมชนบานสายกลาง ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง เปนชุมชนที่
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรสวนยางพารา สวนผลไม และเลี้ยงสัตว เปนที่ตั้งของศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงบานในกอย ซึ่งสถาบันฯ ใชเปนแหลงเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรนอกชั้นเรียน ตั้งแตป พ.ศ.
2552 ปจจุบันมีฐานการเรียนรูในชุมชน 1 ฐานการเรียนรู
ชุมชนดอนประดู ตําบลดอนประดู อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เปนชุมชนที่อยูในพื้นที่ราบลุม
คนในชุมชนสวนใหญยึดอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก สวนพื้นที่บางสวนที่เปนเนินสูง จะประกอบอาชีพปลูก
ยางพารา สถาบันฯ เขาไปพัฒนาหองปฏิบัติการชุมชนวิถีชีวิตชาวนา ตั้งแตป พ.ศ.2555 โดยมีเทศบาลตําบล
ดอนประดู เปนองคกรทองถิ่นสําคัญทีร่ วมดําเนินงาน
ชุมชนบานทุงยาว ตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนชุมชนที่เดิมประชาชนสวน
ใหญประกอบอาชีพทํานา ตอมาเปลี่ยนมาสวนยางพาราและสวนผลไม ชุมชนบานทุงยาวไดเขามาขอรับการ
บริการเพื่อแกปญหาภัยแลง ในป พ.ศ.2558 สถาบันฯ ไดเขาไปขับเคลื่อนในหลายมิติ ไดแก การจัดการปา
การจัดการน้ํา การจัดการดิน และตอมาขยายไปยังการทําเกษตรผสมผสานระบบอินทรีย ปจจุบันมีฐานการ
เรียนรู 2 ฐานการเรียนรู
ชุมชนศาลาน้ํา - ชุมชนบานทุงลานโยพัฒนา อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง เปนชุมชน ที่สถาบัน
ฯ เขาไปใหการสนับสนุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะดูแลชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ.2560
ปจจุบันมีฐานการเรียนรู 2 ฐานการเรียนรู
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สวนที่ 2

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธสถาบันปฏิบัตกิ ารชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
และ แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
แผนยุทธศาสตร การพัฒนา มหาวิทยาลั ยทักษิณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นความ
ทาทายที่ 1 ความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
อัตลักษณที่ตอบสนองความตองการของสังคม ดวยกระบวนการเรียนรูจากประสบการณตรงในชุมชน โดยการ
พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปการจัดการเรียนรูที่เนนการเรียนรูเชิงบูรณาการจากแหลงเรียนรูหรือประสบการณ
ตรงในชุมชน โดยการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ สถาบันฯ สนับสนุนประเด็นความทาทายที่ 1 โดยเปดสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุมบูรณาการ รายวิชาวิถีชุมชนทองถิ่น มีรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผานหองปฏิบัติการชุมชนที่ไดพัฒนาขึ้นรวมกับครู
ชุมชน การจัดการเรียนรูในรายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานิสิตใหสามารถดําเนินชีวิตที่พึ่งพาตนเองได
และเปนที่พึ่งพาของสังคมสอดรับกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปญญา จริยธรรม นําการพัฒนา” และในชวง
แผนกลยุทธฉบับนี้ ไดปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูเพื่อสงเสริมแนวคิดการสรางนวัตกรรมเพื่อชุมชนจากการ
ทํางานรวมกันของนิสิตและครูชุมชน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการใชชุมชนเปนแหลงเรียนรูใหกับคณาจารย
บุคลากร และนิสิตทั่วไปของนมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนขอมูลชุมชน ติดตอเชื่อมประสานผูนําชุมชน
ปราชญและผูมีปญญาปฏิบัติในชุมชน อํานวยความสะดวก และประสานงานการลงพื้นที่ชุมชน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 20 ป ประเด็นความทาทายที่ 4 การบริหาร
จัดการเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีธรรมาภิบาล ประเด็นที่สวนงานดําเนินการคือ การสนับสนุนชุมชนในระบบการนําองคกรของผูนําสูงสุด
ซึ่งเปนการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ การพัฒนาระบบ
บริหารและทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ สูมหาวิทยาลัยแหงความสุข และมีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง
รวมทั้งการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล สถาบันฯ สนับสนุนประเด็นความทาทายที่ 4 ดวยการใชศาสตร
พระราชา พัฒนาชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูใหมีความเขมแข็งและสามารถขยายผลสูชุมชนอื่นๆ โดยใชองค
ความรู ของสถาบั น ฯ ในการปรั บ เปลี่ ย นวิ ถีการทําการเกษตรอัน เปน อาชีพหลักของชุมชน เพื่อฟน ฟูดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสุขภาพของเกษตรกรเพื่อสรางความสุขใหกับชุมชน
สําหรับการบริหารจัดการภายในองคกร เปนไปตามนโยบายและแนวทางในยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ใหความสําคัญกับการปรับปรุงองคกรอยางตอเนื่องจากผลการประเมินตนเองในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพสอดคลองกับพันธกิจ
สรางความสุขภายในองคกร สงเสริมวัฒนธรรมองคกร ปลูกฝงใหบุคลากรภาคภูมิใจในคุณคาที่เกิดจากการ
ทํางานเพื่อสวนรวม และเผยแพรผลงานเพื่อสื่อสารภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัย
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 20 ป ประเด็นความทาทายที่ 5 ความมั่นคง
ทางการเงิน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นคงดานฐานะทางการเงิน ดวยการเพิ่มรายไดและการบริหาร
การเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยการสงเสริมใหมีหลักสูตรตอเนื่อง และการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและการหา
รายได โดยถายทอดตัวชี้วัดผลลัพธที่เกี่ยวของ เชน งบประมาณบริการวิชาการที่ไดจากแหลงภายนอก รอยละ
ของชุมชนเดิมที่มีขอเสนอใหจัดบริการวิชาการ สถาบันฯ จะใชตนทุนที่มีคือหองปฏิบัติการชุมชนที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอน เปดใหบริการแกบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการหารายได และพัฒนาหลักสูตร
Non-Degree เพื่อหารายได รวมทั้งใหบริการวิชาการชุมชน สรางครัวเรือนตนแบบ พัฒนากลุมเพื่อสรางความ
ยั่งยืน พัฒนาคนในชุมชนใหสามารถทําหนาที่ถายทอดองคความรูและขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆ และผูสนใจ
สว นงานได นํ า แนวทางสนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ข า งต น มากํ า หนดกลยุ ท ธ
โครงการ/กิจกรรม ภายใตยุทธศาสตรของแผนกลยุทธฉบับนี้ โดยใชประเด็นความทาทายของแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 2 ประเด็น และประเด็นความทาทายของสถาบันฯ 1
ประเด็น โดยผลงานจากทั้งสามประเด็นความทาทาย สามารถเชื่อมโยง สนับสนุนนโยบาย และแนวทางการ
พัฒนาในยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนกลยุทธสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565
กําหนดประเด็นความทาทาย 3 ประเด็น ดังนี้
ความทาทายที่ 1
ความทาทายที่ 2
ความทาทายที่ 3

สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
สนับสนุนชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูของนิสิตใหเขมแข็ง ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ
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สวนที่ 3

แผนกลยุทธ สถาบันปฏิบตั ิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565
วิสัยทัศน (2562-2565)
เปนองคกรชั้นนําระดับประเทศในการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกนิสิต โดยใชชุมชนเปนหองปฏิบัติการ
คําอธิบายวิสัยทัศน : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการ ศึกษาแบบบูรณาการ มุงที่จะพัฒนาไปสูการ
เปนองคกรชั้นนําทีม่ ีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล มีผลงานสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแหลงเรียนรูของนิสิตและชุมชน ที่ไดรับการยอมรับและสามารถชี้นําสังคม
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน และคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
KPIs / Key Result
ICOFIS VISION 1 ผลงานขององคกรหรือ
ผลงานที่องคกรมีสวนรวม ที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติ
ICOFIS VISION 2 จํานวนเทคโนโลยีและ/
นวัตกรรมสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นําไปใชใน
แหลงเรียนรูชุมชน

ขอมูล
ปงม.2561

เปาหมายผลการดําเนินงาน
62
63
64

65
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ICOFIS VISION 1 รางวัลระดับชาติ มีขอกําหนดดังนี้
- สวนราชการระดับกรมขึ้นไปเปนผูใหรางวัล หรือมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการใหรางวัล
หรือมีสวนรวมในการประเมิน หรือ
- เปนรางวัลที่หนวยงานอื่นที่ไดรับการยอมรับในระดับประเทศเปนผูใหรางวัล
- เปนการใหรางวัลที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง
- มีหลักเกณฑการใหรางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ICOFIS VISION 2 นับจํานวนผลงานการใชเทคโนโลยี และ/นวัตกรรมที่สถาบันพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ซึ่งไดใชเปนแหลงเรียนรูใหกับนิสิต โดยสามารถนับซ้ําไดหาก
ยังมีการใชประโยชนจากผลงานนั้น
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พันธกิจ
1. จัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแกนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. พัฒนาแหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการชุมชนดวยศาสตรพระราชา
3. สรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการพัฒนางานวิจัย ถายทอดความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนเปาหมาย 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
ความทาทาย วัตถุประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด
ความทาทายที่ 1 สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
วัตถุประสงค
1. พัฒนานิสิตใหสามารถดําเนินชีวิตที่พึ่งพาตนเองได และเปนที่พึ่งพาของสังคม
2. สนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนิสิตภายในมหาวิทยาลัยใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
กลยุทธ
1.1 พัฒนาหองปฏิบัติการชุมชน โดยใชศาสตรพระราชา
1.2 สนับสนุนการเขาถึงและใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
ตัวชี้วัด
ICOFIS 1 รอยละของนิสิตที่เรียนรูในชุมชนตอนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการใชบริการแหลงเรียนรูในชุมชน
ICOFIS 3 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน
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ความท า ทายที่ 2 สนั บ สนุ น ชุ ม ชนที่ เ ป น แหล ง เรี ยนรู ข องนิ สิ ต ให เ ข ม แข็ ง ตามแนวทางปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค
ชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูข องนิสิต สามารถเปนตนแบบและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ
กลยุทธ
2.1 วิจัย ถายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อชุมชน
2.2 พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย วิถีพอเพียงที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน
2.3 สนับสนุนการทํางานในระบบกลุมและเครือขายของชุมชน
ตัวชี้วัด
ICOFIS 4 อัตราการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่ไดรับประโยชน
ICOFIS 5 จํานวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนจากระบบเกษตรเคมี เปนระบบเกษตรอินทรีย
ความทาทายที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ
วัตถุประสงค
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล
กลยุทธ
3.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 สรางเครือขายและบริหารจัดการความรวมมือ
3.3 พัฒนาการสื่อสารองคกร เพื่อนําไปสูการเปนองคกรชั้นนํา
ตัวชี้วัด
ICOFIS 6 คาเฉลี่ยระดับความสุขของบุคลากร
ICOFIS 7 คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากร
ICOFIS 8 จํานวนกลุม/องคกร/หนวยงานที่เปนคูความรวมมือตั้งแต 3 ป ขึ้นไป
ICOFIS 9 จํานวนครั้งที่ไดรับการเผยแพรผลงานสูสาธารณะ
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ตารางแสดงตัวชี้วัดกลยุทธ และคาเปาหมาย
ตัวชี้วัด
KPIs / Key Result
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โครงการ กิจกรรม
ความทาทายที่ 1 สนับสนุนความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตที่ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
วัตถุประสงค 1. พัฒนานิสิตใหสามารถดําเนินชีวิตที่พึ่งพาตนเองได และเปนที่พึ่งพาของสังคม
2. สนับสนุนใหคณาจารย บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู
กลยุทธ
1.1 พัฒนา
หองปฏิบัติการ
ชุมชน โดยใช
ศาสตรพระราชา

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
2562 - 2565

ICOFIS 1 รอยละของจํานวน 1.โครงการพัฒนาหองปฏิบตั ิการชุมชน
นิสิต มทษ.ที่เรียนรูในชุมชน 1.1 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานการเรียนรูวิถีชีวิต
ต อ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชาวนา ชุมชนดอนประดู
1.2 หองปฏิบตั ิการชุมชน ฐานการเรียนรูวิถีชีวิตชาว
ทั้งหมด
สวนยางพารา ชุมชนตะโหมด
1.3 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานเกษตรผสมผสานบน
ICOFIS 2 ระดับความ
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบานในกอย-ชุมชนบาน
คิดเห็นของนิสิตทีม่ ีตอการ
สายกลาง ชุมชนบานทุงยาว ชุมชนศาลาน้ํา-ชุมชนบาน
ใชบริการแหลงเรียนรูใน
ทุงลานโยพัฒนา
ชุมชน
1.4 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานภูมิปญญาการจัดการ
ICOFIS 3 ระดับความคิดเห็น สุขภาพชุมชน ชุมชนตะโหมด
1.5 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานภูมิปญญาการจัดการ
ของครูชุมชนที่มีการจัดการ
ทรัพยากรดิน น้ํา ปา ชุมชนตะโหมด
เรียนรูแบบบูรณาการใน
1.6 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานประวัติชุมชน สังคม
ชุมชน
สองศาสนา และสภาลานวัดตะโหมด
1.7 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานกินอยูรวมกันสาน
สัมพันธปาริชาต ชุมชนตะโหมด
1.8 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานปลูกความดีในใจคน
1.9 หองปฏิบัติการชุมชน ฐานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา โดยใชฝายชะลอน้ําไหล ชุมชนตะโหมด
ชุมชนบานในกอย-ชุมชนบานสายกลาง ชุมชนบาน
ทุงยาว ชุมชนศาลาน้ํา-ชุมชนทุงลานโยพัฒนา
1.10 หองปฏิบัติการ ฐานแลกเปลี่ยนเรียนรูของนิสติ
2. นิทรรศการ “นิสติ ติดดิน เรียนรูทองถิ่น วิถีชุมชน”
2563 - 2565
นําเสนอนวัตกรรมเพื่อชุมชน และผลการเรียนรูของนิสิต
รายวิชาวิถีชุมชนทองถิ่น
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในยุค
ดิจิตอล

2563

15
กลยุทธ
1.2 สนับสนุน
การเขาถึงและใช
ชุมชนเปนแหลง
เรียนรู

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการถอดองคความรูและผลิตสื่อ
5. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูแหลงทองเที่ยวชุมชน
6. ใหบริการหองปฏิบัติการชุมชน เพื่อการหารายได
- โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ดวยศาสตร
บรรพชน : วิถีชีวิตชาวนา
7. พัฒนาหลักสูตร Non-Degree
8. หลักสูตรหารายไดอื่นๆ
หลักสูตร การปลูกพืชในโรงเรือน
หลักสูตร การเพาะเห็ดโคนนอย ระบบอินทรีย
หลักสูตร การทํานาอินทรีย
หลักสูตร การทําปุยอินทรียชีวภาพ ICOFIS
หลักสูตร การผลิตปุยสําหรับสวนยางพารา
หลักสูตรสวนยางพาราเพิ่มปารักษน้ําและการ

ทําการเกษตรแบบประณีต

ระยะเวลา
ดําเนินการ
2563 - 2565
2563 – 2565
2562 – 2565
2563
2563-2565
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โครงการ กิจกรรม
ความท า ทายที่ 2 สนั บ สนุ น ชุ ม ชนที่ เ ป น แหล ง เรี ยนรู ข องนิ สิ ต ให เ ข ม แข็ ง ตามแนวทางปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค ใหชุมชนที่เปนแหลงเรียนรู สามารถเปนตนแบบและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

2.1 วิจัย
ICOFIS 4 อัตราการเพิ่มขึ้นของ 1. โครงการวิจัย ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู
ถายทอด
ครัวเรือนที่ไดรับประโยชน
ชุมชน
เทคโนโลยี และ
- นาอินทรีย : ขาวสารอินทรีย การทําน้ํามันรํา
นวัตกรรมเพื่อ
ขาว ผลิตภัณฑอาหารหรืออาหารเสริมจาก
ชุมชน
ขาวอินทรีย และเครื่องสําอางจากขาวอินทรีย
- การทําเกษตรผสมผสาน : ผักอินทรีย ผลไม
อินทรีย ผลิตภัณฑจากสมุนไพร (อาหารและ
เครื่องดื่ม ยา เครื่องสําอาง) เครื่องแกง
- อื่นๆ
2. โครงการพัฒนาชุมชนเพื่อความเขมแข็งอยาง
ยั่งยืน ภายใต MOU
2.2 พัฒนา
ระบบเกษตร
อินทรีย วิถี
พอเพียงที่
สอดคลองกับ
บริบทของ
ชุมชน
2.3 สนับสนุน
การทํางานใน
ระบบกลุม และ
เครือขายของ
ชุมชน

ICOFIS 5 จํานวนพื้นที่
ปรับเปลีย่ นจากระบบเกษตร
เคมี เปนระบบอินทรีย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
2562 - 2565

2562 - 2564

3. โครงการพัฒนาโมเดลการทํานาแบบ
ผสมผสาน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
4. ชุดโครงการ พัฒนาชุมชนเปาหมายใหเขมแข็ง
อยางยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(5 โครงการยอย)

2562 - 2564

5. โครงการดอนประดูนาวาน สืบสานขาวสังข
หยดอินทรีย

2562 – 2565

6. โครงการพัฒนาระบบการปลูกกลาไมในโรงเรือน
7. เปนที่ปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน

2562 - 2565
2562 – 2565

8. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุมเพื่อ
สรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน
9. กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพรผลงานของ
ชุมชนเครือขาย เชน สงผลงานลูกโลกสีเขียว
งานเกษตรแฟร งานประชุมวิชาการ หรือเวที
สาธารณะอื่นๆ

2562 - 2563

2563 – 2564
2562 - 2565
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โครงการ กิจกรรม
ความทาทายที่ 3 การบริหารจัดการเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ
วัตถุประสงค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล
กลยุทธ
3.1 บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
มนุษยอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.2 สราง
เครือขายและ
บริหารจัดการ
ความรวมมือ
3.3 พัฒนา
การสื่อสาร
องคกร เพื่อ
นําไปสูการ
เปนองคกร
ชั้นนํา

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
2562 - 2565
2562 – 2565

ICOFIS 6 คาเฉลี่ยระดับความสุข
ของบุคลากร
ICOFIS 7 คาเฉลี่ยระดับความ
ผูกพันของบุคลากร

1. โครงการตามแผนเสริมสรางองคกรแหงความสุข
2. โครงการพัฒนาบุคลากร

ICOFIS 8 จํานวนคูความรวมมือทีม่ ี
ความรวมมือตั้งแต 3 ป ขึ้นไป

3. โครงการจัดทําบันทึกความรวมมือ การประเมิน
และขยายผลกิจกรรมภายใต MOU
4. โครงการพัฒนาระบบการจัดการครูชุมชน

2562 – 2563

ICOFIS 9 จํานวนครั้งที่ไดรับการ
เผยแพรผลงานสูสาธารณะ

5. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารองคกร

2562 – 2563

6. กิจกรรมชุมชนสัมพันธ

2562 - 2565

2562 - 2565
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ภาคผนวก
จุดแข็ง

ผลการวิเคราะหองคกร
S1
S2
S3
S4

จุดออน

W1
W2
W3
W4

โอกาส

O1
O2

มีตนทุนการดําเนินงานพรอมและเพียงพอตอการใหบริการ เชน แหลงเรียนรู คูความรวมมือ
และเครือขายสนับสนุนซึ่งมีความสัมพันธยาวนาน เนื่องจากสถาบันฯ ทํางานเกาะติดเชิงพื้นที่
แมเพิ่มพื้นที่ใหมก็ยังคงรักษาพื้นที่เดิมไว
การบริหารจัดการการเรียนการสอนนิสิตกลุมใหญมีประสิทธิภาพ และสรางความพึงพอใจแก
ผูรับบริการ (ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในเกณฑที่ดีและมีแนวโนมสูงขึ้น)
การทํางานแบบบูรณาการพันธกิจ เหมาะสมกับบริบทขององคกร ทําใหใชทรัพยากร
ดําเนินงานอยางคุมคาและเกิดประโยชน
องคกรมีขนาดกะทัดรัด การสื่อสารมีประสิทธิภาพ การบริหารการเปลี่ยนแปลงทําไดสะดวก
ไมมีระบบสรางแรงจูงใจใหคณาจารย นักวิจัยลงสูชุมชน
แนวโนมทีน่ ิสิตเลือกเรียนรายวิชาวิถีชุมชนทองถิ่นมีโอกาสลดลง เนื่องจากเปน
รายวิชาที่ตองใชเวลามาก มีผลตอการตัดสินใจของผูเรียน
การสื่อสารองคกรยังไมมีประสิทธิภาพ
การหารายได
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนกรอบคิดการดําเนินงานที่เปนองคความรูระดับสากล
ทุกภาคสวนยอมรับ เพิ่มโอกาสในการชักจูงเครือขายจากภายนอก
การใชชุมชนเปนพื้นที่ดําเนินการ สามารถสรางนวัตกรรมที่ใชประโยชนไดจริง

ปจจัยคุกคาม
T1
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ มีผลตอระดับความรวมมือของครูชุมชน
T2
การคนหาและชักจูงผูมีปญญาปฏิบัติมาเปนทีมครูชุมชน ทํางานรวมกับบุคลากรสถาบันฯ
โดยที่ไมมีโครงสรางที่เปนทางการรองรับ
T3
การวัดผลลัพธจากการพัฒนา SOFT SKILL ของผูเรียน ภายในระยะเวลาสั้นๆ เปนเรื่องที่ทํา
ไดยากมาก ซึ่งมีผลตอการประเมินประสิทธิผลภารกิจหลักของสถาบันฯ
T4
ขอบังคับ กฎ ระเบียบไมเอื้อตอการสนับสนุนการทํางานรวมกับชุมชนภายนอก เชน การ
ปรับปรุงสถานที่พัก สถานที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย เปนตน
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ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ
ดานบริการของสถาบัน
สถาบันมีระบบการจัดการเรียนรูในชุมชนที่เขมแข็งจากประสบการณรวมสิบป และความ
รวมมือที่ดีจากครูชุมชน สิ่งที่เปนความทาทายที่สําคัญ คือการทําใหเปนที่รูจักและไดรับยอมรับวาเปน
องคกรแถวหนาที่จัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนหองปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ สวนความไดเปรียบ
ของการดําเนินงานคือความตอเนื่องของการทํางานเชิงพื้นที่ สะสมผลงานเพื่อเชื่อมโยงไปสูเปาหมาย
ความทาทาย คือการสนับสนุนชุมชนที่เปนแหลงเรียนรูใหเขมแข็ง พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน เพื่อจะ
เปนแหลงเรียนรูที่มีคุณคาใหกับนิสิต

ดานการปฏิบัติการ
สถาบันฯ เปนองคกรที่มีระบบงานภายในไมซับซอน และระบบการนําองคกรที่เขมแข็ง แต
ดวยองคกรมีขนาดเล็ก และมีทรัพยากรจํากัด ความทาทายคือ การบริหารจัดการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์
ภายใตทรัพยากรที่มีจํากัด การสรางความมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมารวมสนับสนุนเพื่อ
สรางผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน

ดานบุคลากร
บุคลากรของส ว นงานมี ความรูความสามารถที่ส อดคลองกั บ ภาระหน าที่ และมี โอกาสได
พัฒนาทั้ง Hard Skill และ Soft Skill จากการทํางานเชิงพื้นที่รวมกับชุมชน ความทาทายคือ การ
สรางผูนํารุนตอไป และเสนทางความกาวหนาของบุคลากร เพื่อเปนขวัญกําลังใจ และเปนกําลังที่
เขมแข็งของสถาบันฯ
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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

การเก็บขอมูลและการประเมินตัวชี้วัดแผนกลยุทธ
ตัวชี้วัด
ICOFIS 1
รอยละของจํานวน
นิสิต มทษ.ที่เรียนรู
ในชุมชนตอนิสิต
ระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด
ICOFIS 2
ระดับความ
คิดเห็นของนิสิตที่
มีตอการใชบริการ
แหลงเรียนรูใน
ชุมชน
ICOFIS 3
ระดับความคิดเห็น
ของครูชุมชนที่มี
การจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการใน
ชุมชน
ICOFIS 4
อัตราการเพิ่มขึ้น
ของครัวเรือนที่
ไดรับประโยชน

ขอมูลที่จัดเก็บ

วิธีการจัดเก็บ

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

สถิตินิสิตปการศึกษาที่ประเมิน
- จํานวนนิสิตในรายวิชาที่สถาบันฯ
รับผิดชอบ
- จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด

ขอมูลจาก
หัวหนากลุม
ระบบงานทะเบียน ภารกิจการ
นิสิต
เรียนการสอน

ภาคเรียนละ
ครั้ง สรุป
ขอมูลเมื่อสิ้น
ปการ ศึกษา

ผลสํารวจระดับความพึงพอใจของ
นิสิตที่มีตอการใหบริการของ
มหาวิทยาลัย ขอการรับบริการองค
ความรูจากแหลงเรียนรูของสถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนฯ

ฝายประกัน
หัวหนากลุม
คุณภาพการศึกษา ภารกิจการ
สํารวจโดยใชแบบ เรียนการสอน
สํารวจออนไลน

ปละครั้งเมื่อ
สิ้นปการ
ศึกษา

ผลสํารวจระดับความคิดเห็นของครู
ชุมชน

แบบสอบถามครู
ชุมชน

ปละครั้งเมื่อ
สิ้นปการ
ศึกษา

1.จํานวนผูที่ไดรับประโยชนจากการ
ถายทอดระบบเกษตรอินทรียวิถี
พอเพียงหรือระบบสนับสนุนเกษตร
อินทรียวิถีพอเพียง และนําไปใชใน
ครัวเรือน
2. คาเปาหมายจํานวนครัวเรือนที่
ไดรับประโยชนในปที่ผานมา
สูตรคํานวณ (รอยละ)
จํานวนครัวเรือน (ป X)
–
จํานวนครัวเรือนเปาหมาย (ป X-1)
จํานวนครัวเรือนเปาหมาย (ป X-1)

1. รายงานผล
การดําเนิน
โครงการโครงการ
บริการวิชาการที่
เกี่ยวของ
2.เอกสารรับรอง
แหลงผลิตพืช
อินทรีย
3.ติดตามผลการ
นําไปใชประโยชน
*100
ของผูรับบริการ

หัวหนากลุม
ภารกิจการ
เรียนการสอน

1.ผูรับผิดชอบ ปละครั้งเมื่อ
โครงการบริการ สิ้นปงบ
ประมาณ
วิชาการที่
เกี่ยวของ
2.ชุมชนเจาของ
แหลงเรียนรู

ตัวชี้วัด
ICOFIS 5
จํานวนพื้นที่
ปรับเปลี่ยนจาก
ระบบเกษตรเคมี
เปนระบบอินทรีย
ICOFIS 6
คาเฉลี่ยระดับ
ความสุขของ
บุคลากร
ICOFIS 7
คาเฉลี่ยระดับ
ความผูกพันของ
บุคลากร
ICOFIS 8
จํานวนคูความ
รวมมือที่มีความ
รวมมือตั้งแต 3 ป
ขึ้นไป

ขอมูลที่จัดเก็บ
จํานวนพื้นที่ (ไร) ที่ใชระบบเกษตร
อินทรีย ซึ่งเกิดจากการการสนับสนุน
องคความรูและถายทอดเทคโนโลยี
จากสถาบันฯ และชุมชนเครือขาย
ผลสํารวจระดับความสุขของบุคลากร

ผลสํารวจระดับความผูกพันของ
บุคลากร

รายชื่อหนวยงาน องคกร กลุมสังคม
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่ ร ว มดํ า เนิ น การในพั น ธกิ จ ของ
สถาบั น ฯ ทั้ ง ในรู ป แบบการจั ด
โครงการร ว ม หรื อใหการสนับ สนุน
ทุกรูปแบบติดตอกันตั้งแต 3 ป ขึ้นไป
ซึ่ ง เป น ระยะเวลาที่ แ สดงถึ ง ความ
ผู ก พั น มี แ นวโน ม ที่ จ ะนํ า ไปสู ค วาม
รวมมือที่ยั่งยืน
ICOFIS 9
จํ า นวนครั้ ง ที่ ผ ลงานของสถาบั น ฯ
จํานวนครั้งที่ไดรับ ไดรับการเผยแพรสูสื่อสาธารณะ แสดง
การเผยแพร
ถึงการเปนที่รูจักจากภายนอก
ผลงานสูสาธารณะ
ผลงาน หมายถึง กิจกรรม องคความรู
เทคโนโลยีและนวั ตกรรม แนวปฏิบั ติ
ในพันธกิจของสวนงาน
การนับจํานวนครั้ง :
- กรณี เ นื้ อ หาเดี ย วกั น แต ไ ด รั บ การ
เผยแพรตางสื่อ/ตางชองทาง สามารถ
นั บ ซ้ํ า ได ต ามจํ า นวนสื่ อ หรื อ ช อ งทาง
หรือจํานวนครั้งที่ไดรับการเผยแพร
- ผลงานที่เผยแพรผานชองทางยูทูป 1
เรื่องนับได 1 ครั้ง

วิธีการจัดเก็บ

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

เอกสารรับรองจาก
เจาของพื้นที่ ผูนํา
ทองถิ่น กลุมหรือ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
แบบสํารวจ
Happinometer

หัวหนากลุม
ภารกิจบริการ
วิชาการ

ปละครั้งเมื่อ
สิ้นปงบ
ประมาณ

หัวหนา
สํานักงาน

ปละครั้ง

แบบสํารวจ
Happinometer

หัวหนา
สํานักงาน

ปละครั้ง

ขอมูลโครงการ
กิจกรรมที่รวมมือ

หัวหนา
สํานักงาน

ปละครั้ง เมื่อ
สิ้นปงบ
ประมาณ

ขาว บทความการ
เผยแพรในสื่อ
ภายนอก

หัวหนา
สํานักงาน

ปละครั้ง เมื่อ
สิ้นปงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด

ขอมูลที่จัดเก็บ

ICOFIS VISION 1 ผลงานของสถาบัน ชุมชน คณาจารย
ผลงานขององคกร นิสิต ที่ไดนําองคความรูของสถาบัน
ไปใช หรื อ ผลงานในแหลงเรีย นรู ที่
หรือผลงานที่
องคกรมีสวนรวม สถาบั น ฯให ก ารสนั บ สนุ น ที่ ไ ด รั บ
ร า ง วั ล ร ะ ดั บ ช า ติ โ ด ย ร า ง วั ล
ที่ไดรับรางวัล
ระดับชาติ มีขอกําหนดดังนี้
ระดับชาติ
- ส ว นราชการระดั บ กรมขึ้ น ไป
เปนผูใหรางวัล หรือมีสวนรวม
ในการกํ าหนดหลั กเกณฑ การ
ใหรางวัล หรือมีสวนรวมในการ
ประเมิน หรือ
- เป น รางวั ล ที่ ห น ว ยงานอื่ น ที่
ไ ด รั บ ก า ร ย อ ม รั บ ใ น
ระดับประเทศเปนผูใหรางวัล
- เปนการใหรางวัลที่ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
- มี ห ลั ก เกณฑ ก ารให ร างวั ล
กระบวนการประเมิ น วิ ธี ก าร
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ICOFIS VISION 2
จํานวนเทคโนโลยี
และ/นวัตกรรม
สนับสนุนการ
ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ที่นําไปใชในแหลง
เรียนรูชุมชน

วิธีการจัดเก็บ
รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
สถาบันฯ และ
คูความรวมมือ
จัดเก็บหลักฐาน
การไดรับรางวัล

นับจํานวนผลงานการใชเทคโนโลยี รายงานผลการ
และ/นวัตกรรมที่สถาบันพัฒนาขึ้น ดําเนินงานของ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินชีวิตตาม สถาบันฯ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชน ซึ่งไดใชเปนแหลงเรียนรู
ใหกับนิสิต โดยสามารถนับซ้ําไดหาก
ยังมีการใชประโยชนจากผลงานนั้น

ผูรับผิดชอบ
หัวหนา
สํานักงาน
หัวหนากลุม
ภารกิจ

หัวหนากลุม
ภารกิจ

ระยะเวลา
ปละครั้งเมื่อ
สิ้นปงบ
ประมาณ

ปละครั้งเมื่อ
สิ้นปงบ
ประมาณ

