
สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
        ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ ประกอบดวย  

1. ตัวชี้วัดวิสัยทัศน 2 ตัวชี้วัด บรรลุคาเปาหมายท้ัง 2 ตัวชี้วัด 
2. ตัวชี้วัดกลยุทธ   6 ตัวชี้วัด บรรลุคาเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด 
รวมตัวชี้วัดท้ังส้ิน 8 ตัวชี้วัด บรรลุคาเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 87.50  

 
 ตารางตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย ของแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ความทาทาย วัตถุประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด  
 

เปาหมายผลการดําเนินงาน  

ปงม.2561 62 63 64 65 

 
วิสัยทัศน  
เปนองคกรช้ันนําระดับประเทศในการใชแหลงปฏิบัติการชุมชน พัฒนานิสิตใหมีทักษะการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ICOFIS VISION 1 จํานวนรางวัลระดับ 
ชาติของแหลงปฏิบัติการชุมชน  ท่ีสถาบันฯ 
มีสวนรวมพัฒนาหรือใหการสนับสนุน  

0 1 1 1 1 

ICOFIS VISION 2 จํานวนผลงานท่ี
สถาบันฯ พัฒนาข้ึนในชุมชนท่ีเปนแหลง
ปฏิบัติการชุมชนและไดรับการเผยแพร
ระดับชาต ิ

0 1 2 3 4 

ความทาทายท่ี 1 
สนับสนุนความเปนเลิศใน
การผลิตบัณฑิตท่ีใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

1. พัฒนานิสิตใหสามารถ
ดําเนินชีวิตท่ีพ่ึงพาตนเองได 
และเปนท่ีพ่ึงพาของสังคม 

1.1 พัฒนาแหลงปฏิบัติการ
ชุมชน โดยใชศาสตรพระราชา  
 

ICOFIS 1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตท่ีมี
ตอการใชบริการแหลงเรยีนรูในชุมชน  

3.64 3.80 3.85 3.90 3.95 

2. สนับสนุนใหคณาจารย 
บุคลากร และนิสิตภายใน
มหาวิทยาลยัใชชุมชนเปน
แหลงเรียนรู 

1.2 สนับสนุนการเขาถึงและใช
ชุมชนเปนแหลงเรียนรู 

ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของครูชุมชน     
ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูในชุมชน  

3.60 4.00 4.10 4.20 4.30 
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ความทาทาย วัตถุประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด  
 

เปาหมายผลการดําเนินงาน  

ปงม.2561 62 63 64 65 

ประเด็นความทาทายท่ี 2 
สนับสนุนชุมชนท่ีเปนแหลง 
เรียนรูของนิสติใหเขมแข็ง 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาชุมชนท่ีใชเปนแหลง
เรียนรูใหเขมแข็ง เพ่ือ
ยกระดับแหลงเรียนรูใน
ชุมชนของนิสิต  
 

2.1 วิจัย ถายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสนับสนุนการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ICOFIS 3 จํานวนครัวเรือนท่ีไดรบั
ประโยชนจากการใหบริการวิชาการ   

224 
ครัวเรือน 

390  500 
 

550 
 

600 
 

2.2 พัฒนาระบบเกษตรอินทรยี 
วิถีพอเพียงท่ีสอดคลองกับ
บริบทของชุมชน 

ICOFIS 4 จํานวนพ้ืนท่ีท่ีปรับเปลีย่นจาก
ระบบเกษตรเคมี เปนระบบเกษตรอินทรีย  

854 
ไร 

860 
 

900 
 

950 
 

1,000 
 

ประเด็นความทาทายท่ี 3 
การบริหารจัดการเพ่ือการ
ดําเนินงานท่ีเปนเลิศ 

สงเสริมสมรรถนะและ
วัฒนธรรมองคกรท่ีมีคณุธรรม 
จริยธรรมและธรมาภิบาล 

3.1 เสริมสรางคานิยมและ
สมรรถนะบุคลากรท่ีเหมาะสม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ICOFIS 5 คาดัชนีความสุขของบุคลากร  
(รอยละ) 

รอยละ 
74.10 

79 80 81 82 

3.2 บริหารจัดการความ
รวมมือเครือขายสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

ICOFIS 6 จํานวนกลุม/องคกร/หนวยงาน
ท่ีเปนคูความรวมมือตั้งแต 3 ป ข้ึนไป 

9 10 11 12 13 
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ผลการประเมินตัวช้ีวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ 
คาเปาหมาย 

ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน 

ICOFIS VISION 1 จํานวนรางวัล
ระดับชาติของแหลงปฏิบัติการ
ชุมชนท่ีสถาบันฯ มีสวนรวมพัฒนา
หรือใหการสนับสนุน  

1 
รางวัล 

2 
รางวัล 

บรรล ุ  
นิยามการนับผลการดําเนินงาน : นับจํานวนการไดรับรางวัลระดับชาติของชุมชนท่ีเปนแหลง
เรียนรูซึ่งเกิดการใชประโยชนจากองคความรูหรือการสนับสนุนของสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ หรือ
รางวัลท่ีแหลงปฏิบัติการชุมชน หรือครูชุมชน หรือผูสอนท่ีใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การในชุมชนของสถาบันฯ หรือใชแหลงปฏิบัติการชุมชนของสถาบันฯ เปนเครื่องมือสนับสนุนให
เกิดการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย  

  รางวัลระดับชาติ มีขอกําหนดดงัน้ี   
- สวนราชการระดับกรมข้ึนไปเปนผูใหรางวัล หรือมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการให

รางวัล หรือมีสวนรวมในการประเมิน หรือ  
- เปนรางวัลท่ีหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศเปนผูใหรางวัล  
- เปนการใหรางวัลท่ีดําเนินการอยางตอเน่ือง  
- มีหลักเกณฑการใหรางวัล กระบวนการประเมิน วิธีการและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. ชุมชนบานทุงยาว ตําบลโคกมวง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ไดรับรางวัลเครือขาย ทสม.ดีเดน
ระดับประเทศ ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป 2563 จากกรม
สงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม  

 

2. คุณนัน ชูเอียด ครูชุมชนฐานการเรียนรูเกษตรผสมผสาน ชุมชนบานในกอย อ.ปาบอน จ.พัทลุง 
ไดรับการรางวัลเกษตรกรดเีดนระดับประเทศ สาขาอาชีพทําสวน ประจําป 2563 จากกรม
สงเสริมการเกษตร    
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ 
คาเปาหมาย 

ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน 

ICOFIS VISION 2 จํานวนผลงาน
ท่ีสถาบันฯ พัฒนาข้ึนในชุมชนท่ี
เปนแหลงปฏิบัติการชุมชนและ
ไดรับการเผยแพรระดับชาต ิ

2 
ผลงาน/ครั้ง 

2 
ผลงาน 

บรรล ุ นิยามการนับผลการดําเนินงาน : นับจํานวนผลงานท่ีไดรับการเผลแพรระดบัชาติ กรณีไดรับการ

เผยแพรในระดับชาติตางวาระใหนับจํานวนครั้ง 

ผลงาน หมายถึง แนวคิด องคความรู เทคโนโลยี วิธีการหรือกระบวนการท่ีใชในการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเปนผู ประกอบการของชุมชนท่ีเปนแหลงเรียนรู และ

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนภายในชุมชน ท่ีไดรับการเผยแพรระดับชาติ  

การเผยแพรระดับชาติ หมายถึงการเผยแพรท่ีเปนท่ียอมรับในวงการวิชาการ วิชาชีพระดับชาติ เชน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ วารสารระดับชาติ หรือไดรับการเผยแพรในสื่อสาธารณะซึ่งเปนท่ี

ยอมรับระดับ ประเทศ หรือสามารถสรางการรับรูระดับประเทศ   

 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผลงานการพัฒนาโมเดลนาสรางสขุ ไดรับการเผยแพรในรูปแบบบทความขาว “นาสรางสุข สราง
รายได ไรละแสน” ซึ่งสถาบันฯ ไดพัฒนาแปลงนาผสมผสานระบบอินทรีย ตนแบบท่ีบานกลวยเภา 
ต.ดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.พัทลงุ มีการเผยแพรผานสื่อสาธารณะ 18 สื่อ และบทความ “โมเดล
การทํานาแบบผสมผสาน ICOFIS” เผยแพรผานสื่อระดับประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ) เมื่อวันท่ี 20 
ก.ค.63 
 

2. กิจกรรมของแหลงปฏิบัติการชุมชนโตนดดวน “โตนดดวนนาวานสบืสานขาวสังขหยดอินทรีย” 
ไดรับการเผยแพรผานรายการโทรทัศน บรรจงชงขาว ชวงศรีขยี้ขาว ชอง WORKPOINT (ก.ย.63)  

 

 

ICOFIS 1 ระดับความพึงพอใจของ
นิสิตท่ีมีตอการใชบริการแหลง
เรียนรูในชุมชน  

3.85 3.97 บรรล ุ ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการใชบริการของมหาวิทยาลัย ประเมินเมื่อสิ้นปการศึกษา 
2562  
ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการใชบริการแหลงเรียนรูของสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษา
แบบบูรณาการ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.97 ความไมพึงพอใจรอยละ 0.29 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ 
คาเปาหมาย 

ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน 

 ICOFIS 2 ระดับความคิดเห็นของ
ครูชุมชนท่ีมีตอการจดัการเรียนรูใน
ชุมชน  

4.10 4.27 บรรล ุ สํารวจเปนปการศึกษา 
ผลสํารวจประจําปการศึกษา 2562 – 4.27  
ผลสํารวจประจําปการศึกษา 2563 – จะสํารวจในเดือนมีนาคม 2564  

ICOFIS 3 จํานวนครัวเรือนท่ีไดรบั
ประโยชนจากการใหบริการวิชาการ   

235 
ครัวเรือน 

 

393 
ครัวเรือน 

บรรล ุ การนับจํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชน นับจากครัวเรือนในชุมชนเปาหมายของสถาบันฯ  หรือ
ครัวเรือนท่ีไดรับการถายทอดความรูจากชุมชนเปาหมายของสถาบันฯ ซึ่งนําความรูท่ีไดรับบริการ
วิชาการ หรือการสนับสนุนในรูปแบบตางๆ ไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือชุมชน โดยสามารถนับ
จํานวนครัวเรือนซ้ําได หากไดรับประโยชนท่ีแตกตางกันมากวาหน่ึงเรื่อง 
 
ผลการดําเนินงาน 

• ครัวเรือนตนแบบผลิตพืชและเห็ดอินทรียในโรงเรือน 26 ครัวเรือน 
• ครัวเรือนตนแบบทําเกษตรผสมผสานระบบอินทรีย 30 ครัวเรือน 
• กลุมผลิตขาวอินทรยี 162 ครัวเรือน 
• ครัวเรือนผลติ/ใชปุยอินทรีย ICOFIS 137 ครัวเรือน 
• ครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากการทําฝายชะลอนํ้าไหล 38 ครัวเรือน 

 

ICOFIS 4 จํานวนพ้ืนท่ีท่ี
ปรับเปลีย่นจากระบบเกษตรเคมี 
เปนระบบเกษตรอินทรยี  

075  
ไร 
 

892.75 
ไร 

บรรล ุ การนับจํานวนพ้ืนท่ีท่ีใชระบบเกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง นับพ้ืนท่ี (ไร) ท้ังหมด ท่ีมีการปรับเปลี่ยน
จากการทําการเกษตรแบบเคมี มาเปนระบบอินทรีย ซึ่งเกิดจาการถายทอดความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในระบบเกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง และการขยายผลท่ีเกิดจากการนําระบบน้ีไปใช ท้ังใน
พ้ืนท่ีชุมชนเปาหมาย และพ้ืนท่ีชุมชนใหมท่ีไดรับการขยายผลจากชุมชนเปาหมาย 
 
ผลการดําเนินงาน พ้ืนท่ีของกลุมผลิตขาวอินทรียชุมชนตะโหมด ชุมชนดอนประดู และชุมชนโตนด
ดวน จํานวน 854.5 ไร พ้ืนท่ีของครัวเรือนท่ีปลูกพืชแบบผสมผสานดวยระบบอินทรีย ชุมชนทุงยาว 
20.25 ไร และชุมชนบานพราว จาํนวน 18 ไร 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ 
คาเปาหมาย 

ขอมูลประกอบผลการดําเนินงาน 

ICOFIS 5 คาดัชนีความสุขของ
บุคลากร (รอยละ) 

80 79.86 ไมบรรล ุ ผลประเมินจาก happinometer ป 2563 

ICOFIS 6 จํานวนกลุม/องคกร/
หนวยงานท่ีเปนคูความรวมมือ
ตั้งแต 3 ป ข้ึนไป 

11 11 บรรล ุ ตะโหมด : 1) สภาลานวัดตะโหมด  2) กลุมอนุรักษปาชุมชน  3) กลุมธนาคารนํ้า 4) กลุมเกษตรกรทํา

นา  ตะโหมด  5) เทศบาลตะโหมด 

ปาบอน : 6) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานในกอย   

ดอนประดู : 7) เทศบาลตําบลดอนประดู  8) โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบลดอนประดู  9) รร.
ประชาบํารุง  10) สนง.ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  
 

จังหวัดพัทลุง : 11) วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง  
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