สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ ประกอบดวย
1. ตัวชี้วัดวิสัยทัศน 2 ตัวชี้วัด บรรลุคาเปาหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดกลยุทธ 6 ตัวชี้วัด บรรลุคาเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด
รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด บรรลุคาเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 87.50
ตารางตัวชี้วัด และคาเปาหมาย ของแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความทาทาย

วัตถุประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ICOFIS VISION 1 จํานวนรางวัลระดับ
วิสัยทัศน
ชาติของแหลงปฏิบัติการชุมชน ที่สถาบันฯ
เปนองคกรชั้นนําระดับประเทศในการใชแหลงปฏิบัติการชุมชน พัฒนานิสิตใหมีทักษะการ
มีสวนรวมพัฒนาหรือใหการสนับสนุน
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ICOFIS VISION 2 จํานวนผลงานที่
สถาบันฯ พัฒนาขึ้นในชุมชนที่เปนแหลง
ปฏิบัติการชุมชนและไดรับการเผยแพร
ระดับชาติ
ความทาทายที่ 1
1. พัฒนานิสิตใหสามารถ
1.1 พัฒนาแหลงปฏิบัติการ
ICOFIS 1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มี
สนับสนุนความเปนเลิศใน ดําเนินชีวิตที่พึ่งพาตนเองได ชุมชน โดยใชศาสตรพระราชา ตอการใชบริการแหลงเรียนรูในชุมชน
การผลิตบัณฑิตที่ใช
และเปนที่พึ่งพาของสังคม
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู
2. สนับสนุนใหคณาจารย
1.2 สนับสนุนการเขาถึงและใช ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชน
บุคลากร และนิสิตภายใน
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู
ที่มีตอการจัดการเรียนรูในชุมชน
มหาวิทยาลัยใชชุมชนเปน
แหลงเรียนรู
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เปาหมายผลการดําเนินงาน
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ความทาทาย
ประเด็นความทาทายที่ 2
สนับสนุนชุมชนที่เปนแหลง
เรียนรูของนิสติ ใหเขมแข็ง
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

พัฒนาชุมชนที่ใชเปนแหลง
เรียนรูใหเขมแข็ง เพื่อ
ยกระดับแหลงเรียนรูใน
ชุมชนของนิสิต

2.1 วิจัย ถายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสนับสนุนการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย
วิถีพอเพียงที่สอดคลองกับ
บริบทของชุมชน
ประเด็นความทาทายที่ 3 สงเสริมสมรรถนะและ
3.1 เสริมสรางคานิยมและ
การบริหารจัดการเพื่อการ วัฒนธรรมองคกรที่มีคณ
ุ ธรรม สมรรถนะบุคลากรที่เหมาะสม
ดําเนินงานที่เปนเลิศ
จริยธรรมและธรมาภิบาล
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3.2 บริหารจัดการความ
รวมมือเครือขายสนับสนุนการ
ดําเนินงาน

2

ICOFIS 3 จํานวนครัวเรือนที่ไดรบั
ประโยชนจากการใหบริการวิชาการ
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ICOFIS 4 จํานวนพื้นที่ที่ปรับเปลีย่ นจาก
ระบบเกษตรเคมี เปนระบบเกษตรอินทรีย
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ICOFIS 5 คาดัชนีความสุขของบุคลากร
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ICOFIS 6 จํานวนกลุม/องคกร/หนวยงาน
ที่เปนคูความรวมมือตั้งแต 3 ป ขึ้นไป
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ผลการประเมินตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ICOFIS VISION 1 จํานวนรางวัล
ระดับชาติของแหลงปฏิบัติการ
ชุมชนที่สถาบันฯ มีสวนรวมพัฒนา
หรือใหการสนับสนุน

1
รางวัล

ผลการ
ดําเนินงาน
2
รางวัล

การบรรลุ
คาเปาหมาย
บรรลุ

ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน
นิยามการนับผลการดําเนินงาน : นับจํานวนการไดรับรางวัลระดับชาติของชุมชนที่เปนแหลง
เรียนรูซึ่งเกิดการใชประโยชนจากองคความรูหรือการสนับสนุนของสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ หรือ
รางวัลที่แหลงปฏิบัติการชุมชน หรือครูชุมชน หรือผูสอนที่ใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การในชุมชนของสถาบันฯ หรือใชแหลงปฏิบัติการชุมชนของสถาบันฯ เปนเครื่องมือสนับสนุนให
เกิดการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
รางวัลระดับชาติ มีขอกําหนดดังนี้
- สวนราชการระดับกรมขึ้นไปเปนผูใหรางวัล หรือมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการให
รางวัล หรือมีสวนรวมในการประเมิน หรือ
- เปนรางวัลที่หนวยงานอื่นที่ไดรับการยอมรับในระดับประเทศเปนผูใหรางวัล
- เปนการใหรางวัลที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง
- มีหลักเกณฑการใหรางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ผลการดําเนินงาน
1. ชุมชนบานทุงยาว ตําบลโคกมวง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ไดรับรางวัลเครือขาย ทสม.ดีเดน
ระดับประเทศ ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป 2563 จากกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
2. คุณนัน ชูเอียด ครูชุมชนฐานการเรียนรูเกษตรผสมผสาน ชุมชนบานในกอย อ.ปาบอน จ.พัทลุง
ไดรับการรางวัลเกษตรกรดีเดนระดับประเทศ สาขาอาชีพทําสวน ประจําป 2563 จากกรม
สงเสริมการเกษตร
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ICOFIS VISION 2 จํานวนผลงาน
ที่สถาบันฯ พัฒนาขึ้นในชุมชนที่
เปนแหลงปฏิบตั ิการชุมชนและ
ไดรับการเผยแพรระดับชาติ

2
ผลงาน/ครั้ง

ผลการ
ดําเนินงาน
2
ผลงาน

การบรรลุ
ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
บรรลุ
นิยามการนับผลการดําเนินงาน : นับจํานวนผลงานที่ไดรับการเผลแพรระดับชาติ กรณีไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติตางวาระใหนบั จํานวนครั้ง
ผลงาน หมายถึง แนวคิด องคความรู เทคโนโลยี วิธีการหรือกระบวนการที่ใชในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเปนผู ประกอบการของชุมชนที่เปนแหลงเรียนรู และ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นภายในชุมชน ที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ
การเผยแพรระดับชาติ หมายถึงการเผยแพรที่เปนที่ยอมรับในวงการวิชาการ วิชาชีพระดับชาติ เชน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ วารสารระดับชาติ หรือไดรับการเผยแพรในสื่อสาธารณะซึ่งเปนที่
ยอมรับระดับ ประเทศ หรือสามารถสรางการรับรูระดับประเทศ
ผลการดําเนินงาน
1. ผลงานการพัฒนาโมเดลนาสรางสุข ไดรับการเผยแพรในรูปแบบบทความขาว “นาสรางสุข สราง
รายได ไรละแสน” ซึ่งสถาบันฯ ไดพัฒนาแปลงนาผสมผสานระบบอินทรีย ตนแบบที่บานกลวยเภา
ต.ดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง มีการเผยแพรผานสื่อสาธารณะ 18 สื่อ และบทความ “โมเดล
การทํานาแบบผสมผสาน ICOFIS” เผยแพรผานสื่อระดับประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ) เมื่อวันที่ 20
ก.ค.63
2. กิจกรรมของแหลงปฏิบัติการชุมชนโตนดดวน “โตนดดวนนาวานสืบสานขาวสังขหยดอินทรีย”
ไดรับการเผยแพรผานรายการโทรทัศน บรรจงชงขาว ชวงศรีขยี้ขาว ชอง WORKPOINT (ก.ย.63)

ICOFIS 1 ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตที่มีตอการใชบริการแหลง
เรียนรูในชุมชน

3.85

3.97

บรรลุ

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการใชบริการของมหาวิทยาลัย ประเมินเมื่อสิ้นปการศึกษา
2562
ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการใชบริการแหลงเรียนรูของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.97 ความไมพึงพอใจรอยละ 0.29
4

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของ
ครูชุมชนที่มีตอการจัดการเรียนรูใน
ชุมชน
ICOFIS 3 จํานวนครัวเรือนที่ไดรบั
ประโยชนจากการใหบริการวิชาการ

4.10

ผลการ
ดําเนินงาน
4.27

235
ครัวเรือน

393
ครัวเรือน

การบรรลุ
ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
บรรลุ
สํารวจเปนปการศึกษา
ผลสํารวจประจําปการศึกษา 2562 – 4.27
ผลสํารวจประจําปการศึกษา 2563 – จะสํารวจในเดือนมีนาคม 2564
บรรลุ
การนับจํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชน นับจากครัวเรือนในชุมชนเปาหมายของสถาบันฯ หรือ
ครัวเรือนที่ไดรับการถายทอดความรูจากชุมชนเปาหมายของสถาบันฯ ซึ่งนําความรูทไี่ ดรับบริการ
วิชาการ หรือการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ ไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือชุมชน โดยสามารถนับ
จํานวนครัวเรือนซ้ําได หากไดรับประโยชนที่แตกตางกันมากวาหนึ่งเรื่อง
ผลการดําเนินงาน
• ครัวเรือนตนแบบผลิตพืชและเห็ดอินทรียในโรงเรือน 26 ครัวเรือน
• ครัวเรือนตนแบบทําเกษตรผสมผสานระบบอินทรีย 30 ครัวเรือน
• กลุมผลิตขาวอินทรีย 162 ครัวเรือน
• ครัวเรือนผลิต/ใชปุยอินทรีย ICOFIS 137 ครัวเรือน
• ครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจากการทําฝายชะลอน้ําไหล 38 ครัวเรือน

ICOFIS 4 จํานวนพื้นที่ที่
ปรับเปลีย่ นจากระบบเกษตรเคมี
เปนระบบเกษตรอินทรีย

750
ไร

892.75
ไร

บรรลุ

การนับจํานวนพื้นที่ที่ใชระบบเกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง นับพื้นที่ (ไร) ทั้งหมด ที่มีการปรับเปลี่ยน
จากการทําการเกษตรแบบเคมี มาเปนระบบอินทรีย ซึ่งเกิดจาการถายทอดความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในระบบเกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง และการขยายผลที่เกิดจากการนําระบบนี้ไปใช ทั้งใน
พื้นที่ชุมชนเปาหมาย และพื้นที่ชุมชนใหมที่ไดรับการขยายผลจากชุมชนเปาหมาย
ผลการดําเนินงาน พื้นที่ของกลุมผลิตขาวอินทรียชุมชนตะโหมด ชุมชนดอนประดู และชุมชนโตนด
ดวน จํานวน 854.5 ไร พื้นที่ของครัวเรือนที่ปลูกพืชแบบผสมผสานดวยระบบอินทรีย ชุมชนทุงยาว
20.25 ไร และชุมชนบานพราว จํานวน 18 ไร

5

ตัวชี้วัด
ICOFIS 5 คาดัชนีความสุขของ
บุคลากร (รอยละ)
ICOFIS 6 จํานวนกลุม/องคกร/
หนวยงานที่เปนคูความรวมมือ
ตั้งแต 3 ป ขึ้นไป

คาเปาหมาย
80

ผลการ
ดําเนินงาน
79.86

11

11

การบรรลุ
ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ไมบรรลุ ผลประเมินจาก happinometer ป 2563
บรรลุ

ตะโหมด : 1) สภาลานวัดตะโหมด 2) กลุมอนุรักษปาชุมชน 3) กลุมธนาคารน้ํา 4) กลุมเกษตรกรทํา
นา ตะโหมด 5) เทศบาลตะโหมด
ปาบอน : 6) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานในกอย
ดอนประดู : 7) เทศบาลตําบลดอนประดู 8) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนประดู 9) รร.
ประชาบํารุง 10) สนง.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
จังหวัดพัทลุง : 11) วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

6

