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โดย
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำนำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายชัดเจนที่จะยกระดับคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
เพื่อให้สอดรับกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ที่มีเป้าหมาย “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย....” โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาบริหารจัดการเพื่อให้ องค์กรพัฒนาและ
ประสบความสาเร็จ ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ในการ
ดาเนินการพัฒนาดังกล่าวสาหรับการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ
การจัดทารายงานประจาปีการประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(TQA) ประจาปีการศึกษา 2553 ของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ซึ่งครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่
1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 ได้มีการแต่งตั้งคณะดาเนินงานเพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ และประมวลสรุปผลการประเมินตนเองในหมวด 1-6 และแสดงผลลัพธ์การดาเนินการในหมวด 7
โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดเตรียม จัดหา และรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาประกอบการ
รายงาน เมื่อเสร็จสิ้นการเขียนรายงานฉบับร่างคณะดาเนินงานได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่ ว มกั น พิจ ารณา ทบทวน และตรวจทานความถู กต้ อ งชั ด เจนอีก ครั้ ง หลั งจากนั้ น คณะด าเนิ น งานได้ น า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาในแต่ละหมวดให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
ครอบคลุมทุกประเด็น
ในการนี้สถาบันฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะดาเนินงาน ตลอดจนบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมมือ
ร่วมแรง และร่วมใจกันจัดทารายงานประจาปีฯ เล่มนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยต่างมีจิตสานึกตระหนักว่าผล
การดาเนินงานของสถาบันฯ จะเป็ นส่วนหนึ่งของการร่วมก้าวไปสู่มาตรฐานสากลและรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ในที่สุด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล คงทอง)
ผู้อานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
กรกฎาคม 2554
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บทนํา
โครงร่างองค์กร
1. ลักษณะองค์กร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2517
โดยใช้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้” ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น
“โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้บรรจุ โครงการนี้ไว้ ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยรวมเนื้องานเดิมของโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษา
เกี่ยวกับภาคใต้ วิทยาเขตปัตตานี และโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตหาดใหญ่ไว้
ด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม” ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยได้ขอจัดตั้ง “สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษา” ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ โดยมีหน่วยงานหลักที่วิทยาเขตปัตตานีและมี
หน่วยงานย่อยในวิทยาเขตต่าง ๆ
ในปีพ.ศ. 2543 เป็นวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งสถาบันกัลยาณิวัฒนาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์การศึกษาวิจัยภาษา วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและจัดทํา
ศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการ แต่เนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐต้องชะลอ
ไป อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายให้ยุบรวมหน่วยงานที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน มหาวิทยาลัย
เห็นว่าสถาบันกัลยาณิวัฒนาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์มีลักษณะงานใกล้เคีย งกับสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษาจึงเห็นสมควรให้รวมกันเป็นหน่วยงานเดียวกัน และได้นําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2543 สมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระวินิจฉัยให้ใช้ชื่อว่า “สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ในคราวประชุมครั้งที่ 254 (4/2545) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และ
ครั้งที่ 255 (5/2545) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ประกาศจัดตั้งสถาบันฯ
เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันฯ มีภารกิจหลักทางด้านการศึกษาวิจัย อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
ภาคใต้ โดยมุ่งสร้างความตระหนักในคุณค่าและความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น อีกทั้งยังมุ่งสร้าง
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเชื่อมโยงกับงานทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นแหล่งบริการ
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ แ ห ล่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ใ ห้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ค ณ า จ า ร ย์ บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1 ก (1) ผลิตภัณฑ์หลักและกลไกที่สถาบันฯ ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ผู้รับบริการ
ส ถ า บั น ฯ เ ป็ นห น่ ว ย ง า นส นั บส นุ นก า รเ รี ย นก า รส อ นที่ มี ฐา น ะ เที ย บเ ท่ าค ณ ะ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตภัณฑ์หลักคือ เป็นแหล่งเรียนรู้และการบริการกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย และชุมชนภายนอกในลักษณะต่า ง ๆ เช่น การรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พัฒ นา ถ่า ยทอด
ศิล ปวั ฒ นธรรมตามภารกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลัย การจัด แสดงผลงานทางศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม การ
ดําเนินงานในรูปของพิพิธภัณฑ์ และหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
บทนํา โครงร่างองค์กร
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กลไกทีส่ ถาบันฯ ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้รับบริการ มีดังนี้
1. การส่งมอบการบริการทางตรง เช่น การส่งเอกสารหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางระบบเครือข่าย
อิน เทอร์เน็ตผ่านหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดฝึกอบรมตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ การวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน เป็นต้น
2. การส่งมอบการบริการทางอ้อม เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย
ร่วมกับสถาบันการศึกษาภาครั ฐและเอกชนในประเทศ รวมทั้งการบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมร่วมกับ
ต่างประเทศ
1 ก (2) ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมองค์กร จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจที่ได้
ประกาศไว้ ความสามารถพิเศษของสถาบันฯ และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
พันธกิจ
1. เทิดพระนามและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานกับคณะและวิทยาเขตรวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
4. ให้บริการสารสนเทศด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. เป็นแหล่งหลอมรวมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก
วิสัยทัศน์
สถาบันฯ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการวิจัยเป็นฐาน
ค่านิยม
ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ความสามารถพิเศษ
ศูนย์กลางบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1 ก (3) ลักษณะโดยรวมของผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันฯ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ (สายเชี่ยวชาญเฉพาะ) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) พนักงานราชการ
(สายสนับสนุน) และพนักงานเงินรายได้ (สายสนับสนุน) ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนของผู้บริหาร
ผู้บริหาร
จํานวน (คน)
ร้อยละ
1. ผู้อํานวยการ
1
33.33
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
1
33.33
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
1
33.33
รวม
3
100
บทนํา โครงร่างองค์กร
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนของบุคลากรจําแนกตามอายุและวุฒิการศึกษา
บุคลากร
ข้าราชการ
(สายเชี่ยวชาญเฉพาะ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(สายสนับสนุน)
พนักงานราชการ
(สายสนับสนุน)
พนักงานเงินรายได้
(สายสนับสนุน)
รวม

จํานวน
(%)
3(15.79)

อายุเฉลี่ย (ปี)
ต่ํากว่า
อายุตัว (ปี)
อายุงาน(ปี)
ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด เฉลี่ย ป.ตรี

วุฒิการศึกษา (%)
ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

-

1(5.26)

43

50

46.5

16

27

21.5

-

2(10.53)

11(57.89) 28

43

35.5

2

7

4.5

-

4(21.05) 7(36.84)

-

2(10.53)

27

45

36

2

2

2

-

2(10.53)

-

-

3(15.79)

26

43 34.50

1

5

3

1(5.26) 2(10.53)

-

-

19(100)

คิดเป็นร้อยละ

1(5.26) 10(52.64) 7(36.84) 1(5.26)

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนของบุคลากรจําแนกตามภาระหน้าที่
บุคลากร
ภาระหน้าที่
วุฒิการศึกษา จํานวน %
บุคลากรฝ่ายวิจัย พัฒนา และ
ศึกษา วิจัยงานทางด้านทํานุบํารุง
ปริญญาตรี/
11 57.89
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม และจัดทําเอกสารข้อมูล โท
ทางวัฒนธรรมเพื่อการค้นคว้า/จัดทํา
- งานประสานวิจัย
ทะเบียนและคลังวัตถุ/อนุรักษ์และ
- งานศึกษาวิจัย
สงวนรักษาวัตถุ/บริการวิชาการแก่
- งานข้อมูลทางวัฒนธรรม
สังคม/จัดแสดงข้อมูลทางวัฒนธรรม/จัด
- งานทะเบียนและคลังวัตถุ
- งานอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุ แสดงศิลปะร่วมสมัย
- งานบริการวิชาการแก่สังคม
- งานจัดแสดงข้อมูลทาง
วัฒนธรรม
- งานจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนบริหาร
ดูแลงานต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ ปริญญาตรี/
8
42.11
มอบหมายเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน เอก
- งานบริหารและธุรการ
ของสถาบันฯ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
- งานคลังและพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศ
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานบริการและผลิตสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์
รวม
19
100
บทนํา โครงร่างองค์กร
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1 ก (4) สถาบันฯ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
1. อาคารสถานที่ สถาบันฯ มีอาคารสถานที่ ให้บริการวิชาการ ด้านทํา นุบํา รุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 3 หลัง ดังนี้
- อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ประกอบด้วยหอศิลป์ภาคใต้ และหอวัฒนธรรมภาคใต้
- พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี
- พิพิธภัณฑ์เรือนอํามาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันฯ มุ่งอํานวยความสะดวก ในการประสานงานกับบุคลากรและ
หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น 2 ลั ก ษณะคื อ
เทคโนโลยีเพื่อการให้บริการ และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภายใน ดังนี้
- เทคโนโลยีเพื่อการให้บริการ สถาบันฯ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Internet) ซึ่งเชื่อมโยง
กับ ระบบอินเทอร์เน็ต ส่ว นกลางของมหาวิทยาลัย มีเว็บ ไซต์สํา หรับการเข้า เยี่ย มชมและติด ต่อโดยตรงที่
www.culture.pn.psu.ac.th มีร ะบบการสืบค้น ฐานข้อมูล ทางศิล ปวัฒ นธรรม และมีบ ริการนวัต กรรมสื่อ
มัลติมีเดีย เป็นต้น
- เทคโนโลยี เ พื่ อ การสื่ อ สารภายใน สถาบั น ฯ มี ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (edocument; MIS/Intranet/E-mail) ระบบโทรศัพท์สําหรับติดต่อกับบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิ ทยาลัย มีร ะบบโทรสาร (Fax) และมี กล้อ งโทรทัศน์ ว งจรปิด ตามจุด ต่ า ง ๆ เพื่ อความปลอดภัย แก่
บุคลากรและผู้รับบริการ
3. วัสดุอุปกรณ์ สถาบันฯ ได้จัดระบบงานพัสดุไว้บริการบุคลากรอย่างทั่วถึง ทั้งวัสดุสํานักงาน
และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กล้องวิดีโอ เครื่องบันทึกเสียง และคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
4. สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องทํางาน ห้องประชุม ห้องน้ํา ที่จอดรถ ทางลาดและห้องน้ํา
สําหรับผู้พิการ ฯลฯ
1 ก (5) สถาบันฯ ดําเนินการภายใต้สภาพแวดล้อม กฎข้อบังคับด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัย
ข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การรั บ รองระบบงานการขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ ข้ อ กํ า หนดด้ า นการจดทะเบี ย นมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมการเงินและผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้กับสถาบันฯ มีดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงสภาพแวดล้อมและข้อกําหนด/เกณฑ์
สภาพแวดล้อม
ด้านการดําเนินงาน

ด้านรับรองระบบงาน

ข้อกําหนด/เกณฑ์
-พระราชบัญญัติกฎกระทรวง ระเบียบข้าราชการพลเรือนพนักงานของรัฐ
-ข้อบังคับระเบียบสภามหาวิทยาลัย
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2552
-ข้อบังคับ/ระเบียบ/การรับรองคุณภาพโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
-ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย

บทนํา โครงร่างองค์กร
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

4

ด้านการเงิน

-ระเบียบการเงินและงบประมาณของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
-ระเบียบการพัสดุของสํานักนายกรัฐมนตรี
-ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยว่าด้วยการเงินและงบประมาณ
-ข้อกําหนดด้านอาชีวอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงาน

ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

1 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
1 ข (1) สถาบันฯ มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานและใช้ระบบธรรมาภิบาลในการกํากับดูแล
การปฏิบัติงานด้านการทํานุบํารุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระดับองค์กรของสถาบันฯ
อธิการบดี
รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
คณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

ผู้อํานวยการ
สถาบันฯ

คณะกรรมการดําเนินงาน

รองผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หัวหน้าฝ่ายวิจัย พัฒนาและส่งเสริม
วัฒนธรรม
- งานบริหารและธุรการ
- งานประสานวิจัย
- งานคลังและพัสดุ
- งานศึกษาวิจัย
- งานนโยบายและแผน
- งานข้อมูลทางวัฒนธรรม
- งานประกันคุณภาพ
- งานทะเบียนและคลังวัตถุ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุ
- งานสารสนเทศ
- งานบริการวิชาการแก่สังคม
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานจัดแสดงข้อมูลทางวัฒนธรรม
- งานบริการและผลิตสื่อ
ความสัมพันธ์ระดับองค์กรของสถาบันฯ กําหนดทิศทางจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างดังนี้คือเส้นตรงที่ลากใน
แนวดิ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง อํ า นาจหน้ า ที่ ต ามสายงานหลั ก (Line)
ของสถาบั น ฯ ซึ่ ง มี อ ธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้นําระดับสูง ทําหน้าที่กํากับ ควบคุม
ดูแลการบริหารจัดการและการดําเนินงานของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริหาร
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มหาวิทยาลัย โดยมีผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการทั้งสองฝ่ายของสถาบันฯ เป็นคณะผู้บริหาร ทําหน้าที่รับ
แนวนโยบายจากมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วง
ส่วนเส้นตรงลากในแนวนอนแสดงอํานาจหน้าที่ตามสายงานที่ปรึกษา (Staff) และสายงานที่ทําหน้าที่ด้าน
การสนับสนุนสายงานหลัก กล่าวคือ ผู้อํานวยการของสถาบันฯ เป็นผู้มีสิทธิ์และอํานาจในการบังคับบัญชา สั่ง
การ ควบคุ มการปฏิ บั ติ งาน และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของสถาบั น ฯ ให้ ส อดคล้ องกั บ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย และมีรองผู้อํานวยการสถาบันฯ 2 ฝ่าย ได้แก่ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร และรองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ทําหน้าที่กํากับดูแลงานฝ่ายต่าง ๆ มีหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริหารและหัวหน้าฝ่ายวิจัย
พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นผู้รับมอบหมายแนวนโยบายมาปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้น โดยมีการกระจายงานไป
ยังบุคลากรของสถาบันฯ ในฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายสนับสนุนบริหาร มีงานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและ
ผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนฝ่ายวิจัย พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม มีงานประสานวิจัย งานศึกษาวิจัย งานข้อมูล
ทางวัฒนธรรม งานทะเบียนและคลังวัตถุ งานอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุ งานบริการวิชาการแก่สังคม งานจัด
แสดงข้อมูลทางวัฒนธรรม
ส่วนเส้นตรงลากในแนวนอนเส้นประแสดงว่าสถาบันฯ มีการแต่งตั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิ ทยาลั ยเป็ นคณะกรรมการประจํ าสถาบั นฯ (อยู่ ระหว่างการรอพิจารณาคั ดสรร) และคณะกรรมการ
ดําเนินงานซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้คําปรึกษาแนะนําการดําเนินงานของสถาบันฯ
ระบบการบริหารงานของสถาบันฯ ยึดถือหลักธรรมาภิบาล (good governance) โดยมุ่งเน้นการ
ดําเนินงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มุ่งส่งเสริมให้เกิดการ
ทํางานที่เน้นผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก มีการจัดลําดับความสําคัญของเป้าหมายการดํา เนิน งานไว้
ชัดเจนในแผนปฏิบัติงานประจําปีซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและกระจายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่บุคลากรทุก
ฝ่าย มีการติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนเน้นการตอบสนองที่ทันการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจะได้นํามาเป็นแนวทางพัฒนาการดําเนินงานในครั้งต่อไป
1 ข (2) สถาบันฯ มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย โดยมีกลุ่ม
ผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้บริการ ความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญต่อผลิตภัณฑ์
ตลอดจนแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.นักเรียน/นักศึกษา/อาจารย์/
บุคลากรมหาวิทยาลัย

ความต้องการ/ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร

1.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู/้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.มีพื้นที่จัดกิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก
3. มีความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อและบริการ

1.การพบปะพูดคุย
2.การจัดสนทนากลุ่ม
3.โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
4.การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และหอ
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ และผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.บุคคลทั่วไปและหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย

1 .ได้เครือข่ายด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. สร้างองค์ความรู้และความ
เข้มแข็งให้แก่เครือข่ายด้านการ
วิจัยในพื้นที่ภาคใต้

3.เครือข่าย/ชุมชน/ปราชญ์
ท้องถิ่นและศิลปินสาขาต่าง ๆ

1. มีพื้นที่จัดกิจกรรมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกแก่ชุมชน
2. มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ปราชญ์ชาวบ้านและศิลปินสาขา
ต่าง ๆ

4. องค์กรภาครัฐเอกชน และ
บุคคลในประเทศเพื่อนบ้าน

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ สร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกัน
2. ได้เครือข่ายด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อน
บ้าน

1.การพบปะพูดคุย
2.การจัดสนทนากลุ่ม
3.โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล/การติดต่อ
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.การทําสัญญาความร่วมมือ/
ข้อตกลง (MOU)
1.การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง/ลาน
วัฒนธรรมของชุมชน
2.การจัดงานเพื่อยกย่องและ เชิดชู
เกียรติปราชญ์ชาวบ้านและศิลปิน
สาขาต่าง ๆ
3.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การส่งจดหมายเชิญชวนเข้าร่วม
กิจกรรม
3. การจัดพื้นที/่ ห้องแสดงผลงานด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้าน

1 ข (3) ประเภทของผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและคู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ
ที่สํา คัญ ที่ สุด ของสถาบัน ฯ ได้แก่ นั กเรีย น นักศึก ษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปในชุมชน ทั้งนี้สถาบันฯ ได้กําหนดบทบาท
หน้าที่ในการดําเนินงาน โดยมุ่งให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการ
ประสานงานกับ เครือข่า ย ชุมชน และหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้องเพื่อแลกเปลี่ย นข้อมูล ข่า วสาร และส่งเสริ ม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน โดยใช้วิธีการสื่อสารที่หลากหลายทั้งการเผยแพร่เอกสาร และผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail), อินเทอร์เน็ต (Internet) ดัง
แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
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คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผู้ส่งมอบ

ตารางที่ 6 แสดงประเภทคู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ บทบาทหน้าที่และวิธีการสื่อสาร
ส่วนราชการ/
บทบาทหน้าที่
ข้อกําหนดที่สําคัญ
วิธีการสื่อสาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
1. มหาวิทยาลัย
- ประชุมชี้แจง
- การประชุม
- การประชุมแบบ
สงขลานครินทร์
นโยบายและ
- การได้ข้อมูลสารสนเทศ ทางการ/ไม่เป็น
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ ที่ถูกต้อง ทันสมัย
ทางการโดยเปิด
ใช้ประกอบการจัดทํา
โอกาสให้มีการ
นโยบายด้านทํานุบํารุง
ซักถามและแสดง
ศิลปวัฒนธรรม
ความคิดเห็น
2.สถาบันการศึกษาและ - ส่งเสริมและสนับสนุน - การมีผลงานที่มีคุณภาพ ร่วมกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ การบริการด้านทํานุ
ตรงตามความต้องการและ - การใช้นโยบาย
0pen-door เพื่อให้
ทางด้านทํานุบํารุง
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ทันต่อเหตุการณ์
บุคลากรเข้าถึง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
- การสร้างองค์ความรู้
ผู้บริหารได้ง่าย
และต่างประเทศ
และพัฒนาผลงานด้าน
- การมอบหมาย
ทํานุบํารุง
งาน การติดตาม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน
3. เครือข่าย/ชุมชนด้าน - การส่งต่อผลิตภัณฑ์ - เครือข่ายที่เป็นปราชญ์ ประเมินผล และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านทํานุบํารุง
ชาวบ้าน/ศิลปินที่มีความ การตรวจเยี่ยม
- เอกสาร
ศิลปวัฒนธรรม
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ หนังสือเวียน
- สื่อสิ่งพิมพ์
มีเพียงพอต่อการ
- รายการวิทยุ
ปฏิบัติงานและจัด
โทรทัศน์
กิจกรรม
- โทรศัพท์/
4. หน่วยงานภาครัฐ/
- การส่งมอบ
- การส่งมอบผลิตภัณฑ์
เอกชน/ชุมชน/บริษัท
ผลิตภัณฑ์และบริการ และบริการมีคุณภาพและ โทรสาร/อีเมล
- กระดานข่าว
ห้างร้านต่าง ๆ
ด้านทํานุบํารุง
ตรงตามกรอบเวลาที่
ศิลปวัฒนธรรม
กําหนด
- การประสานความ - ระบบบริหารจัดการ
ร่วมมือในการจัดหา
เหมาะสม โปร่งใส
เครือข่ายด้านทํานุ
ตรวจสอบได้
บํารุงศิลปวัฒนธรรมใน - การมีส่วนร่วมใน
พื้นที่ภาคใต้
กิจกรรมต่าง ๆ
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2. สภาวการณ์ขององค์กร
2 ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
2 ก (1) สถาบันฯ เป็นหน่วยงานหลักที่ดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีคู่แข่งขัน
และคู่เปรียบเทีย บที่เ ป็น หน่ว ยงานอื่น ซึ่งดําเนินงานด้านวัฒนธรรมในภาคใต้ ได้แก่ หน่วยงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะหน่วยงานที่มี
ภารกิจและพื้นที่เป้าหมายด้านศิลปวัฒนธรรมในภาคใต้ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ประเภท
1. งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

2. งานบริการ
วิชาการ

ตารางที่ 7 แสดงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
ผลการ
คู่แข่ง
ประเด็นการแข่งขัน
ดําเนินงาน
หน่วยงานทั้งภายใน - หอศิลปวัฒนธรรม มีการจัด
และภายนอก
นิทรรศการ
ภาคใต้
มหาวิทยาลัยใน
หมุนเวียนตลอด
- พิพิธภัณฑ์
พื้นที่ภาคใต้ เช่น พระเทพญาณโมลี ทั้งปี และ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะ - พิพิธภัณฑ์เรือน
นิทรรศการถาวร
และวัฒนธรรม ม.อ. อํามาตย์โทพระยา เช่น ห้อง
สํานักงานวัฒนธรรม พิบูลพิทยาพรรค
อินโดนีเซีย ห้อง
จังหวัด, สถาบัน
กัลยาณิวัฒนา
ทักษิณคดีศึกษา
ห้องเหรียญตรา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ห้องเครื่องถ้วย
ห้องพระพุทธรูป
นิทรรศการศิลป
โบราณวัตถุร่วม
สมัย
คณะ/สถาบัน
การจัดโครงการ
- การบริการด้าน
การศึกษาต่าง ๆ
บริการวิชาการ
ทํานุบํารุง
ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ของสถาบันฯ
ดําเนินต่อเนื่อง
มาหลายปีและ
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ใน
ระดับสูงอย่าง
สม่ําเสมอ
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ธรรมจักรศิลาทราย
พุทธศตวรรษที่ 13

-ความน่าเชื่อถือของ
สถาบันฯ ซึ่งเป็น
หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ
-ความร่วมมือของ
บุคลากรทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย
- การบอกต่อ/การ
สร้างเครือข่าย
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ผู้รับบริการเดิม
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3. งานวิจัย

คณะ/สถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ

บุคลากรที่มีตําแหน่ง
งานเป็นนักวิจัย
โดยเฉพาะ

สถาบันฯ มีทุน/
โครงการวิจัย
อย่างต่อเนื่องและ
มีงบประมาณ
สนับสนุนการทํา
วิจัยทุกปี

บุคลากรของสถาบัน
มีตําแหน่งงานเป็น
นักวิจัยซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขา

2 ก (2) ปัจจัยหลักที่กําหนดความสําเร็จของสถาบันฯ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันของสถาบันฯ ได้แก่ พื้นที่ตั้งของสถาบันฯ มีลักษณะสังคม
แบบพหุวัฒนธรรม ทําให้ได้เปรียบในเรื่องของแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ
หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภูมิภาคของประเทศ และมีอาคารใหญ่ จํานวน 3 หลัง รวมทั้ง
บริเวณพื้นที่กว้างขวางสามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีบุคคลในท้องถิ่นเป็น
เครื อข่า ยที่เ ข้มแข็ง สามารถช่ว ยเหลือดู แลความปลอดภัย ให้แ ก่บุค ลากรของสถาบั น ฯ ได้ เ มื่อ ต้องออก
ปฏิบัติงานในพื้นที่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ
ตารางที่ 8 แสดงปัจจัยกําหนดความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถานะการแข่งขัน
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
ประเด็น
ปัจจัยกําหนดความสําเร็จ
สถานะการแข่งขัน
ทํานุบํารุง
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความ
ศิลปวัฒนธรรม มุ่งมั่นและศักยภาพสูง
การบริการ
- บุคลากรและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จน - คู่เปรียบเทียบที่เป็นองค์กรด้าน
วิชาการ
สามารถสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งได้ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีโอกาสสูง
อย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การวิจัย
- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความ
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งสู่
มุ่งมั่นและมีศักยภาพสูง สามารถสร้างผลงานวิจัย ความเป็นเลิศทางการวิจัย
ให้เป็นที่ประจักษ์
- การเพิ่มเงินทุนและแหล่งเงินทุนที่
- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานวิจัย
สนับสนุนการทําวิจัยด้านวัฒนธรรม
ให้แก่สาธารณชนอย่างสม่ําเสมอ
- ทีมบุคลากรมีประสิทธิภาพด้านการทําวิจัยและ
การเก็บข้อมูลภาคสนาม
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2 ก (3) แหล่งข้อมูลสําคัญที่มีอยู่สําหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเช่นเดียวกับสถาบันฯ ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งข้อจํากัดในการได้ข้อมูล มีดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงแหล่งข้อมูลและข้อจํากัดในการได้ข้อมูล
ประเภท
แหล่งข้อมูล
ข้อจํากัดในการได้ข้อมูล
1. การแข่งขันภายในประเทศ - เว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ไม่ ได้ รั บ รา ยง าน ปร ะจํ าปี ขอ ง
- รายงานประจําปีของหน่วยงาน หน่วยงาน
- ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ งข้ อมู ล เชิง ลึก ของ
- เอกสารสื่อ สิ่งพิมพ์
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ หน่วยงาน
2. การแข่งขันกับต่างประเทศ - เว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของ
- เอกสารสื่อ สิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน หน่วยงาน
- ขอข้อมูลที่ต้องการจากหน่วยงาน - ขาดความรู้เรื่องการหาแหล่งข้อมูล
ของบางหน่วยงาน
โดยตรง
2 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืนของสถาบันฯ คือการที่
สมเด็จ พระเจ้า พี่น างเธอ เจ้าฟ้า กัล ยาณิวัฒ นา กรมหลวงนราธิว าสราชนริน ทร์ พระกรุณาประนามของ
พระองค์มาเป็นชื่อสถาบันฯ ดังนั้นพันธกิจของสถาบันฯ จึงมุ่งดําเนินงานเพื่อให้สมพระเกียรติฯ อีกทั้งการที่
สถาบันฯ มีความพร้อมในเชิงทรัพยากรทางวัฒนธรรม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่ง
เป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมอันโดดเด่น รูปแบบของโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริม เผยแพร่ และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการ งานวิจัย เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าแก่นักเรียน นักศึกษา
และผู้ส นใจทั่ว ไป จึง เป็น ไปในลัก ษณะของการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒ นธรรมได้อย่า งลงตั ว
โดยเฉพาะการมี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ และการจั ด กิ จ กรรมวั ฒ นธรรมสั ญ จรของสถาบั น ฯ ซึ่ ง ได้ นํ า
ศิลปวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังปรากฏรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 10 แสดงความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบ
ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์
ด้านที่ตั้ง

ความได้เปรียบ
- สถาบันฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ติดกับชายฝั่ง
ทะเลซึ่งมีทรัพยากรทางทะเลอันมหาศาล มีพื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ชุมน้ําอันเป็นแหล่ง
อาหารอันอุดมของสิ่งมีชีวิต และเหมาะแก่การเกษตร
- เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นห้องปฏิบัติการชีวิตจริงซึ่งมี
โอกาสสูงในการหล่อหลอมกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้มีความหลากหลายและ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง
- ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้มกี ารรับนักศึกษาที่
เป็นผลิตผลของชุมชนในพื้นที่มากขึ้น ทําให้การดําเนินงานทางด้านวัฒนธรรมมุ่งเน้น
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ด้านพันธกิจ

ด้านปฏิบัติการ

ด้านทรัพยากรบุคคล

เพื่อชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสร้างเครือข่าย
จากคนในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งได้ในอนาคต
- การมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียและใกล้ชิดประเทศอินโดนีเซียและ
สิงคโปร์ ทําให้เป็นโอกาสสร้างให้เกิด Uniqueness ของมหาวิทยาลัย
- เป็นสถาบันฯ ที่ก่อตั้งมานาน มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ดี
- เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องกัลยาณิวัฒนา รวมถึงการ
จัดสร้างพระอนุสาวรีย์ซึ่งมีที่เดียวในภาคใต้
- มีการบริการวิชาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน และมุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานวิจัยที่มคี ุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ครอบคลุมและทั่วถึง
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
- มีผลลัพธ์ด้านการบริการและผลงานทางศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
- มีคู่ความร่วมมือทั้งในประเทศและแถบภูมิภาคอาเซียนโดยเป็นแหล่งพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
- มีการดําเนินกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์
ให้แก่ชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- เป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรูด้ ้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
- มุ่งเน้นการปฏิบัติงานแบบสหสถาบัน และสร้างงานวิจัยแบบ routine to research
- บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและตรงตามพันธกิจ
- บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นหนุ่มสาว มีพลังทุ่มเททํางานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างสม่ําเสมอ กล้าคิด กล้าตัดสินใจและมีจิตบริการ (Service mind)
- บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย
- บุคลากรมีความสามารถด้านการใช้ภาษามลายูติดต่อสื่อสารกับคนในท้องถิ่น และ
กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

2 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
สถาบันฯ มีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงผลการดําเนินงาน รวมทั้งกระบวนการประเมินผล
กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสร้างนวัตกรรมซึ่งได้กระทํามาอย่างต่อเนื่องดังนี้
1. การจัดประชุมแผนงานประจําปีเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และเพื่อ
เตรียมวางแผนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การกําหนดพัฒนาบุคลากร
3. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเป็นระยะทุก ๆ 6 เดือน และนําผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานมาสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน
บทนํา โครงร่างองค์กร
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4. การนํา ข้อ คิด เห็น และข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน คุณ ภาพของคณะกรรมการและจาก
ผู้ป ฏิบัติงานมาพิจ ารณาร่ว มกัน ในที่ป ระชุม เพื่อนํา ผลการประเมิน มาใช้เ ป็น แนวทางวางแผนรองรับ การ
ประเมินครั้งต่อไป
5. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน/นอกมหาวิทยาลัย
6. การสนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้โดยการส่งไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
7. การนําความรู้ที่ได้จากอบรม/สัมมนาของบุคลากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างกัน
8. การจัดเสวนาและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้รูปแบบของลานวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่มี
ลักษณะงานเดียวกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน
9. การใช้ช่องทางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เว็บบอร์ด จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

บทนํา โครงร่างองค์กร
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หมวดที่ 1
การนําองค์กร
1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง
สถาบันฯ ดําเนินงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลงาน และความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์
ความก้าวหน้า รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตามแผนการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับโครงสร้าง
องค์กร และการปรับระบบการบริหารจัดการ โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
มีส่วนร่วมของบุคลากร รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติอยู่ในหลักคุณธรรมและจริยธรรม
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ คุณภาพและศักยภาพในการทํางาน ทั้งในด้านการบริการ
วิชาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย และการศึกษาต่อ โดยกํา หนดทิศทางการดําเนินงานของ
สถาบันฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ พันธกิจ และ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ข องสถาบั น ฯ ภายใต้ แ นวความคิ ด ของการใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ย่ า งจํ า กั ด ให้ มี
ประสิทธิภาพและมีความคุม้ ค่าสูงสุด
1.1ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
1.1ก (1) ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ ได้จัดประชุมเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของ
สถาบันฯ ร่วมกัน จากนั้นได้มีการถ่ายทอดผลการประชุมไปยังบุคลากรและกําหนดเป็นค่านิยมหลักของ
สถาบัน ฯ โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับ แนวนโยบายและปณิธานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพันธกิจของ
สถาบันฯ ซึ่งเป็นแหล่งบริการวิชาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนภาคใต้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงการมุ่งสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ และประชาชนในชุมชนภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียงในประเทศเพื่อนบ้านแถบ
ภูมิภาคอาเซียน
วิสัยทัศน์
สถาบั น วั ฒ นธรรมศึ ก ษากั ล ยาณิ วั ฒ นา เป็ น แหล่ ง รวบรวมข้ อ มู ล และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ศิลปวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการวิจัยเป็นฐาน
ค่านิยม
สถาบั น ฯ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ใ นการให้ บ ริ ก ารด้ า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นจึงมุ่งเน้นค่านิยมของสถาบันฯ ในการให้บริการวิชาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แก่ผู้รับบริการทุกระดับอย่างเสมอภาค ด้วยความตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ และด้วยการมี
จิตบริการ และด้วยการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้หวนกลับมาใช้บริการซ้ําอีกอย่างต่อเนื่อง ดังค่านิยมของสถาบันฯ
ที่ว่า
“ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม”

หมวดที่ 1 การนําองค์กร
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พันธกิจ
1. เทิดพระนามและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานกับคณะและวิทยาเขตรวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
4. ให้บริการสารสนเทศด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. เป็นแหล่งหลอมรวมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก
1.1ก (2) ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ ได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้น สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม โดยได้นําหลักธรรมาภิบาลมาเป็นกรอบในการนํา
องค์กร กล่าวคือ มีการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจการเปลี่ยนแปลง และริเริ่มการ
ดําเนินการใหม่ ๆ โดยความเห็นชอบและเต็มใจปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีส่วนร่วม และกําหนดให้มีการ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเป็นประจํา มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ความรู้ สร้างความสามัคคี
ปรองดอง ตลอดจนการสนับสนุนให้บุคลากรคิดดี พูดดี และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร
ในกรณีที่บุคลากรไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ผู้บริหารและบุคลากรก็ได้มีการตกลง
ร่วมกันให้มีการลงโทษตามขั้น ตอนอย่างมีระบบ โดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ
ข้อเท็จจริงและรายงานตามลําดับขั้นจนถึงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีระบบการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมถึง
การประเมินทางด้านจริยธรรมของบุคลากรทุกรอบ 6 เดือน
ผลการดําเนินงานดังกล่าวของสถาบันฯ ส่งผลให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและจริยธรรมอันดีงามที่พึงปฏิบัติสืบกันมา
1.1 ก (3) ผู้บริหารของสถาบันฯ ได้ดําเนินการหลากหลายวิธีในการสร้างความยั่งยืนให้แก่สถาบันฯ
เริ่มด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้นําและบุคลากร และกําหนดแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยใช้วิธีการต่าง
ๆ ดังต่อไปนี้
1. การประชุมตกลงร่วมกันเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม
2. การมอบหมายงานแก่บุคลากร ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจาอย่างไม่เป็นทางการ
3. การกระจายอํ า นาจการตั ด สิ น ใจอยู่ ภ ายในขอบเขตที่ ไ ด้ ต กลงไว้ เ พื่ อ ความคล่ อ งตั ว ในการ
ปฏิบัติงาน
4. การมอบหมายให้รองผู้อํานวยการและหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ติดตามงาน/และประเมินผลงานเป็น
ระยะ ๆ
5. การมีระบบพี่เลี้ยงในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อให้การทํางานดําเนินไปอย่างราบรื่น ในกรณีที่บุคลากร
ต้องปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งงานในช่วงเวลาเดียวกัน หรือเมื่อบุคลากรประจําฝ่ายนั้น ๆ มีเหตุจําเป็นต้องลางาน
ก็สามารถมีผู้รับผิดชอบทํางานแทนได้
6. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้รับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรมทั้ง
ระบบ Software Hardware และระบบการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูล
7. การมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ เช่น มีกล้องทีวีวงจรปิด สัญญาณเตือนภัย
8. มีการประกันชีวิตให้บุคลากร และเงินค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่
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9. การวางแผนสื บ ทอดตํ า แหน่ ง และการให้ โ อกาสบุ ค ลากรได้ พั ฒ นาความเชี่ ย วชาญในฝ่ า ยที่
รับผิดชอบ เพื่อสามารถเลื่อนระดับขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายในอนาคต โดยมีระบบพี่เลี้ยงคอยส่งเสริม สนับสนุน
และให้คําปรึกษาแนะนําบุคลากรได้เตรียมพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/
อบรมการพัฒนางานด้านบริหาร โดยมิได้ระบุกําหนดเป็นผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการเฉพาะ
1.1ข. การสื่อสารและผลการดําเนินการ
1.1ข (1) การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทุกคนทั่วทั้งสถาบันฯ ผู้บริหารได้กระตุ้นให้
เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะสองทิศทางระหว่างผู้อํานวยการ ผู้บริหารระดับต่าง ๆ กับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายของสถาบันฯ ดังนี้
1. การประชุมชี้แจงและร่วมกันอภิปรายประเด็นความคิดเห็นบางประการเพื่อผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมดําเนินการตามวาระและโอกาสต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- การประชุมผู้บริหาร
- การประชุมผู้บริหารและหัวหน้างาน
- การประชุมบุคลากร
- การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
2. การเผยแพร่เอกสารในรูปเอกสาร/รายงานการประชุม ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
และหนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บุคลากรได้รับ
รูแ้ ละติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบันฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ
3. การสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ จากสถานการณ์จริง
(Knowledge Management in Real Time) เพื่อมุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม การมีส่วนร่วม และการสร้าง
โอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้งานบริการวิชาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมหรือการจัด
โครงการในมิติต่าง ๆ เช่น การจัดการโครงการ การจัดการธุรการ การเงินและพัสดุ ทั้งนี้ส่งผลให้บุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เกิดจิตสํานึกของภาวะผู้นํา ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานโดย
ยึดถือค่านิยมหลัก (Core Values) ในการทํางานของสถาบันฯ
4. การให้รางวัลและการยกย่องชมเชย ผู้บริหารของสถาบันฯ มีบทบาทสําคัญดังนี้
1. ใช้ว าระที่ มีการประชุมร่ ว มกัน กล่า วยกย่องชมเชยบุค ลากรผู้เ ป็ น ตัว อย่า งที่ดี ใ นการ
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีการกล่าว
ตักเตือนผู้ที่ย่อหย่อน หรือละเลยต่อหน้าที่ของตนเอง
2. มีการส่งเสริมและสนั บ สนุน ให้บุ คลากรมีค วามก้า วหน้า ในตํา แหน่งหน้า ที่ เช่น การ
กระตุน้ ให้เกิดโครงการ การจัดกิจกรรมในฝ่ายของตน การส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงาน และศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้น ตลอดจนบ่มเพาะและพัฒนาให้บุคลากรก้าวสู่ตําแหน่งหัวหน้าและผู้นําในอนาคต
3. มีการสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากร เช่น มีการคัดเลือกและยกย่องบุคลากรดีเด่น
สนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานสุขภาพ มีการจัดสรรเครื่องแต่งกายเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันของบุคลากร
ตลอดจนดูแลเอาใจใส่ครอบครัวของบุคลากร เป็นต้น
สรุปได้ว่าสถาบันฯ มิได้ชี้นําโดยคณะผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว แต่มีการคิด ริเริ่ม วางแผนและตัดสินใจ
อย่างมีส่วนร่วมจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดการทุกระดับ และมีการกระตุ้น
ให้เกิดการปฏิบัติการ แบ่งปันผลประโยชน์และความภาคภูมิใจร่วมกัน รวมทั้งยังมีการติดตามและประเมินผล
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ร่วมกันเพื่อความยั่งยืนของสถาบันฯ อันเป็นวิธีการสื่อสารและการสร้างความผูกพัน (Engagement) ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง
1.1 ข (2) การดํา เนิน งานของสถาบัน ฯ ผู้บ ริห ารและบุคลากรได้มีการกํา หนดเป้า หมายการ
ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างจริงจัง มีการปรับปรุงผลการดําเนินการและการ
ติดตาม กํากับและทบทวนการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ มีการดําเนินงานตามตัวชี้วัด มีตัววัดผลใน
การดําเนินการดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และจุดเน้นในรอบปีที่ได้กําหนดไว้ ผู้บริหาร
ของสถาบันฯ นํามาถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติในการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
2. การดําเนินงานทุกโครงการ/ทุกกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี มีการทบทวน
และประเมิน ผลอย่า งสม่ํา เสมอ โดยมีผู้รั บ ผิด ชอบเสนอรายงานขึ้น ไปตามลํา ดับ และได้มีการนํา เข้า มา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันในที่ประชุม
3. สถาบันฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของบุคคลทั่วไปและองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
4. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจและความสุขในการทํางาน สถิติการลาออกและการลา
ป่วยน้อย
5. บุคลากรมีทักษะการจัดการและทํางานเป็นทีม
6. ผู้รับบริการในระดับชาติ จังหวัด อําเภอ และท้องถิ่นเพิ่มขึ้นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
หน่วยงานจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน
1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่
1.2 ก. การกํากับดูแลองค์กร
1.2ก (1) สถาบันฯ ดําเนินการในการทบทวนและทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคัญ
โดยมุ่งเน้นการกํากับดูแลสถาบันฯ ด้วยระบบธรรมาภิบาลในประเด็นต่อไปนี้
1. ความรับผิดชอบต่อการจัดการของผู้บริหาร เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ มีการประชุม
เพื่อมอบหมายงาน กําหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ ตลอดจนมีการควบคุม
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานทุกครั้ง เพื่อนําผลสรุปมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
2. ความรับผิดชอบด้านการเงิน มีการจัดเก็บ และรักษา และจัดส่งเงินรายได้ตามระเบียบงาน
ราชการ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้าง มีการตรวจสอบภายในและภายนอกอย่างเป็นอิสระ เช่น การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน
และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
3. การปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการตามความเหมาะสม เช่น มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา การดํา เนิน การตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บ รรลุเป้าหมายตามพัน ธกิจ มีร ะบบการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และอาจมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขสัญญาในส่วน
ที่ราชการจะเป็นผู้เสียเปรียบ รวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
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การดําเนินงานของสถาบันฯ ยึดหลักธรรมาภิบาล กล่าวคือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ
การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามศีลธรรมและจริยธรรม และการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ
นําไปใช้ได้ทั้งระบบและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยการมอบอํานาจ การรายงาน การจัดทําขอตั้งงบประมาณ การบริหารจัดการอย่างมี
ระบบและคล่องตัว ลดขั้นตอนในการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยและมีระบบการประเมิน
การปฏิบัติงานแต่ละระดับ
1.2ก (2) การดําเนินการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นําระดับสูงซึ่งรวมถึงผู้นําสูงสุด มีวิธี
ประเมินผลดังนี้
1. บุคลากรในสถาบันฯ และหัวหน้าฝ่ายจะได้รับการประเมินผลงานโดยคณะกรรมการประเมิน
และมีการส่งผลการประเมินแจ้งกลับผู้รับการประเมิน
2. ผู้บริหารของสถาบันฯ ทั้งผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการจะได้รับการประเมินผลงานโดย
คณะกรรมการประเมินผู้บริหารระดับสูง ซึง่ จะใช้วิธีการประเมินระบบเดียวกัน
1.2 ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
1.2 ข(1) สถาบันฯ มีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลกระทบทางลบต่อสังคมเป็นสําคัญ ดังนี้
1. การดําเนินงานของสถาบันฯ กําหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ทั้งลักษณะของ
การให้บริการวิชาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ
ทั้งนี้ วิธีดําเนินการตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคาดการณ์ถึงความห่วงใยของสาธารณชนที่มีต่อการทํานุบํารุง
อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ให้มีความยั่งยืนและเข้มแข็ง
2. การดําเนินการคํา นึงถึงผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม โดยใช้วิธีดําเนินการในเชิงรุกทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
3. การจัดเตรียมป้องกันและแก้ไขผลกระทบในทางลบต่อสังคม เช่น การจัดฝึกอบรมทุกครั้งจะ
มีการประชุมวางแผนงาน ดําเนินงานตามแผน และนําผลการดําเนินงานมาประชุมร่วมกันเพื่อรับรู้ถึงความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ และกรณีที่การปฏิบัติงานอาจส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม จะ
มีการประชุมปรึกษาเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหานั้นไม่ให้เกิดซ้ํา
4. การจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและชุมชน
แบบให้เปล่า ทั้งยังมุ่งส่งเสริมการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนทุกระดับอายุ เช่น การอบรมเพื่อ
ส่งเสริมศิล ปวัฒ นธรรมไทย การจัด ค่า ยเยาวชนรัก ษ์ถิ่น โครงการพัฒ นาทัก ษะเพื่อเพิ่มมูล ค่า เพิ่มให้กั บ
หัตถกรรมท้องถิ่น เป็นต้น
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ตารางที่ 11 แสดงการดําเนินงานของสถาบันฯ
วิธีคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลกระทบทางลบ
วิธีเตรียมการเชิงรุกต่อผลกระทบทางลบ
1. การเปิดช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทั้งภายในและภายนอก โดย
ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ที่มีในพื้นที่อย่างหลากหลายและ
ของสถาบันฯ เช่น ใช้แบบประเมิน
คุ้มค่า
2. วิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลเบื้องต้น
2. การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหาและอุปสรรค
(แบบประเมิน)และข้อมูลย้อนหลัง
ของสถาบันฯ
3. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ แบบให้เปล่า
3. การกํากับ ดูแล และประชุมร่วมกันเพื่อกําหนด
แนวทางเตรียมการดําเนินงานครั้งต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ข(2) สถาบันฯ มีวิธีการส่งเสริมและทําให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกคนมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมใน
การปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี และทุกคนประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้สถาบันฯ มีวิธีใน
การติดตามและดําเนินการต่อพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจริยธรรม ดังนี้
1. สร้ า งค่ า นิ ย มที่ ดี ภ ายในสถาบัน ฯ
โดยยึ ด หลั กการดํ า เนิ น งานตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม ยุติธรรม และความเสมอภาค
2. อบรม ชี้แ จง ให้บุค ลากรทั้งเก่า และใหม่ ได้ รับ ทราบและมี ความเข้า ใจที่ ถูกต้อ งเกี่ ย วกั บ
จรรยาบรรณและการปฏิบัติงานในสถาบันฯ
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองอย่างเคร่งครัด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตบริการแก่ผู้รับบริการอย่างเต็มใจและเท่าเทียมกัน
5. ยกย่องชมเชยบุคลากรทีป่ ระพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ
6. มีขั้นตอนดําเนินการกับผู้ที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรม
1.2 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ
1.2 ค(1) สถาบันฯ มีภารกิจหลักด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้นจึงคํานึงถึงความ
ผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมในภาพใหญ่โดยกําหนดไว้เป็นพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อร่วม
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และปลูกจิตสํานึกให้ตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดขึ้นแก่วัฒนธรรมของชาติ
ซึ่งย่อมหมายรวมถึงผลกระทบโดยรวมของชุมชนด้วยเช่นกัน
1.2 ค (2) สถาบันฯ ดําเนินการเพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยมีโ ครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัยหลายโครงการซึ่งมุ่งเน้นการได้ผลของการทํา
โครงการและการวิจัยกลับคืนสู่ชุมชน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ มี
การสอบถาม สนทนาพบปะเพื่อประเมินความต้องการและรับรู้ปัญหาของชุมชนอย่างสม่ําเสมอ มีการสร้าง
เครือข่ายระหว่างสถาบันฯ กับชุมชนที่ เป็นต้น ผลที่ได้คือ ความไว้วางใจ ความเป็นกัลยาณมิตรของบุคลากร
ในสถาบันฯ กับชุมชน และจํานวนของผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น เพราะมีความเชื่อถือต่อสถาบันฯ
หมวดที่ 1 การนําองค์กร
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ตารางที่ 12 แสดงวิธีดําเนินงานของสถาบันฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

วิธีคัดเลือกชุมชน
1. มีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็ง

วิธีดําเนินการสนับสนุนชุมชน
1. ประเมินศักยภาพของชุมชน

การมีส่วนร่วมของสถาบันฯ
1. ให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชน และจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน
2. มีกลุ่มเป้าหมายรองรับชัดเจน 2. สํารวจความต้องการของชุมชน 2. ให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาชุมชน
3. มีการดําเนินงานด้านวัฒนธรรม 3. จัดเสวนา/พบปะพูดคุย/ลาน
3. สนับสนุนให้มีหน่วยงานภาครัฐ/
อย่างต่อเนื่อง
วัฒนธรรม
เอกชน และกลุ่มต่าง ๆ เข้าไป
ปฏิบัติงานในชุมชน
4. มีความขาดแคลนทรัพยากรที่ 4. สนับสนุนทรัพยากร เช่น
4. จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุน
จําเป็นต่อการดําเนินงาน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
ทรัพยากรแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง

หมวดที่ 1 การนําองค์กร
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หมวดที่ 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทํากลยุทธ์
2.1 ก. การจัดทํากลยุทธ์
2.1 ก (1) ผู้บริหารและบุคลากรได้ป ระชุมร่ว มกันระดมความคิด เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดย
พิจารณาปัจจัยประกอบทั้งภายนอกและภายใน เช่น ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย สภาพการแข่งขัน นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทางเทคโนโลยีและด้านอื่น ๆ ทรัพยากร
และความเสี่ยงด้านการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ เป็นต้น สถาบันฯใช้หลักการวิเคราะห์
SWOT เป็นกลไกสําคัญในการกําหนดทิศทางการวางแผนกลยุทธ์แบบระยะยาว 4 ปี และแผนระยะสั้น1ปี
(หรือแผนปฏิบัติการประจําปี) วิธีกําหนดกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นในรอบปี นับตามปีงบประมาณ
โดยมีความถี่ของการทบทวนและการปรับปรุงตลอดปี ส่วนกรอบเวลาของการกําหนดแผนระยะยาวเป็นไป
ตามวาระการดํารงตําแหน่งของผูบ้ ริหาร ทั้งนี้สถาบันฯ ได้ดําเนินการตามแผนฯ เป็นลําดับขั้นตอนดังนี้
1. การเตรียมแผน มีการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศึกษาสภาพการณ์จริงใน
ขณะนั้น เพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผน
2. การวางแผน มีการประชุมร่วมกันเพื่อยกร่างแผนและปรับปรุงแผน เสนอแผนฉบับร่างต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานขึ้นไปตามลําดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. การดําเนินงานตามแผน มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ แต่งตั้งคณะทํางาน ถ่ายทอดแผนสู่การ
ปฏิบัติ ถ่ายทอดตัวชี้วัด และโครงการต่าง ๆ ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง
4. การประเมินแผน คณะทํางานทําหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงาน รายงานผล
การดําเนินงานอย่างเป็นปัจจุบัน และสรุปผลให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน
ครั้งต่อไป
แผนภูมิที่ 2 แสดงการวางแผนเชิงกลยุทธ์
การทบทวนนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
คณะทํางาน
• ผู้บริหาร

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส

• คณะกรรมการ

• หัวหน้าฝ่าย
• บุคลากร

สู่การปฏิบัติ

วิสัยทัศน์/
พันธกิจ/
ภารกิจ

จุดแข็ง

ข้อจํากัด
จุดมุ่งหมาย
เป้าประสงค์
จุดอ่อน

แผน
กลยุทธ์
ระยะยาว
4 ปี

แผนปฏิบัติ
การประจําปี
• กิจกรรม
• เวลา
• ผู้รับผิดชอบ
• งบประมาณ
• ตัวชี้วัด

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การควบคุม ติดตามและประเมินผล
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2.1 ก (2) สถาบันฯ ได้นําหลักการ SWOT เข้ามาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอก สภาพแวดล้อม ข้อมูลสารสนเทศ มาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน อาทิ กิจกรรม โครงการ การ
บริการวิชาการ การวิจัย เป็นต้น ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

1.
2.
3.
4.

5.

ตารางที่ 13 แสดงปัจจัยประกอบการวางแผนและวิธีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ
ปัจจัยประกอบการวางแผน
วิธีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ
ความต้องการ/ความคาดหวังระยะสั้นและระยะ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ทิ ศ ทาง/นโยบาย/
ยาวของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่าง ๆ และ
องค์กรหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
บุคคลหรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง
สภาพการแข่งขันทั้งภายใน และภายนอกประเทศ รวบรวมข้อมูลของคู่แข่งขัน/คู่เปรียบเทียบทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และการ
ประชุม/ระดมความคิดเพื่อวางแผนเตรียมพร้อมกับ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการ
สภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ดําเนินงาน
จุดอ่อน จุดแข็ง ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากร รวบรวมข้อมูล การวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อมภายใน
อื่น ๆ ของสถาบันฯ
และภายนอก(SWOT) และข้อมูลทรัพยากรทั้งหมด
ของสถาบันฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการ
ดําเนินงาน
ผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ/การ
ปฏิบัติง านของบุคลากร และผลการตรวจประเมิ น
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

2.1 ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1 ข (1) สถาบันฯ กําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยใช้ประเด็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
มาเป็นกรอบกําหนดกลยุทธ์ที่สําคัญในแต่ละด้าน ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. แหล่งเรียนรูด้ ้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน
2. สร้างองค์ความรู้ วิจัย และพัฒนา
3. สร้างเครือข่ายวัฒนธรรม
4. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

22

2.1 ข (2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันฯ ตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์และโอกาสในการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติการและรูปแบบการดําเนินธุรกิจวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ให้ความสําคัญต่อความสามารถพิเศษของสถาบันฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตดังนี้
1. ด้านที่ตั้ง
สถาบันฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นสังคมแบบพหุ
วัฒนธรรม ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน จึงมีความได้เปรียบในเรื่องความหลากหลายของแหล่งข้อมูลทาง
วัฒนธรรม แหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุ รวมทั้งมีโอกาสสูงในการสร้างเครือข่ายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่และการเชื่อมโยงเครือข่ายกับประเทศเพื่อนบ้านแถบภูมิภาคอาเซียน
2. ด้านพันธกิจ สถาบันฯ มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันฯ เก่าแก่ซึ่งก่อตั้งมา
นาน มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน โดยเฉพาะมีความโดดเด่นในฐานะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านพระกรณียกิจของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องกัลยาณิวัฒนา รวมถึง
การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ซึ่งมีที่เดียวในภาคใต้
3. ด้านปฏิบัติการ สถาบันฯ มีผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งยังมีการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ให้แก่ชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
4. ด้านทรัพยากรบุคคล สถาบันฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและตรง
ตามพันธกิจ อีกทั้งยังเป็นบุคลากรรุ่นหนุ่มสาว มีพลังทุ่มเททํางานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีความ
รักความผูกพันต่อสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษามลายูถิ่นติดต่อสื่อสารกับคนใน
ชุมชน และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างคล่องแคล่ว
2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนําไปปฏิบัติ
2.2 ก.การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ
2.2 ก (1) สถาบันฯ มีแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันฯ
โดยที่แผนปฏิบัติการทําเป็นแผนงานจากงานนโยบายและแผนที่รับผิด ชอบ ซึ่ง ได้ป ระชุมร่ว มกัน ทบทวน
แผนงานไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผลการดําเนินงานได้มีการสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านทีป่ ระชุมแล้วจึงเรียบเรียงเป็นรูปเล่มเมื่อเสร็จสิ้นโครงการตามระยะเวลาที่ได้ตกลงนัดหมายกันไว้
งานนโยบายและแผน ฝ่ายสนับสนุนบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณประจําปี ทั้ง
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน รายได้ โดยผ่านเข้าสู่ที่ประชุมบุคลากร เพื่อให้บุคลากรรับทราบและ
ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว้ และเมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้วและกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีโดยมี
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน เมื่อทุกโครงการ/กิจกรรมได้ดําเนินการเสร็จสิ้นตาม
แผนที่วางไว้ ผู้รับผิดชอบจะมีการประเมินผล เสนอผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและที่
ประชุม เพื่อนํามาปรับปรุงการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไปให้ดยี ิ่งขึ้น
2.2 ก (2) สถาบันฯ มีการวางแผนโครงการ/กิจกรรมไว้ล่วงหน้า ซึ่งบุคลากรรับทราบจากการแจ้ง
เวียนข่าวสารดังกล่าวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-mail/e-document) และในที่ประชุมบุคลากร ส่วนการขอตั้ง
งบประมาณจัดทําโครงการ/กิจกรรมต้องกระทําล่วงหน้าก่อนวันดําเนินการ และมุ่งให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถาบันฯ เมื่อทราบผลการจัดสรรงบประมาณจากกองแผนงานแล้ว เจ้าของโครงการ/
กิจกรรมจะมีการประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้คณะทํางานได้รับทราบ
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2.2 ก (3) สถาบัน ฯ มีก ารจัด ทํา งบประมาณประจํา ปีเ พื่อให้มีส ถานะพร้ อมใช้ ใ นการสนับ สนุ น
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ โดยผ่านเข้าที่ประชุม
บุคลากรเพื่อรับทราบและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยมีงานการเงินและบัญชี
จัดทํารายงานรายรับ-รายจ่าย ทุกเดือน เพื่อประเมินสถานการณ์ความพร้อมด้านการเงิน และพร้อมติดตาม
ความเสี่ยงด้านบริหารการเงิน โดยรายงานให้ผู้อํานวยการทราบและนําเข้าที่ประชุมบุคลากร
2.2 ก (4) กรณีสถานการณ์เร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อแผนที่วางไว้ ผู้รับผิดชอบและคณะทํางานจะมี
การประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบปัญหา และระดมความคิด ความเห็นเพื่อปรับแผนปฏิบัติการใหม่โดยพยายาม
ไม่ให้กระทบต่อแผนเดิมที่วางไว้ หรือกระทบแผนเดิมน้อยที่สุด
2.2 ก (5) แผนด้านทรัพยากรบุคคลในระยะสั้น คือ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรประจําปีเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ และงบประมาณส่วนกลางที่จัดสรรให้บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาในโครงการ
ต่าง ๆ ตามงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้ในแต่ละปี
สิ่งสําคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ/ความเปลีย่ นแปลงที่สําคัญของแผนดังกล่าว คือ
1. การไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนที่กําหนดไว้
2. ความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องการดําเนินงาน
3. นโยบายของมหาวิทยาลัย
4. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถาบันฯ
2.2 ก (6) สถาบันฯ มีการกําหนดการประเมินผลการดําเนินงานโดยกําหนดตัวชี้วัด (KPIs) ของการ
ประกันคุณภาพที่ประเมินศักยภาพของสถาบันฯ เป็นประจําทุกปีในการวิเคราะห์ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งระบบประกันคุณภาพที่รับการประเมินเป็นระบบที่
เป็นมาตรฐานเดียวกับการรับการประเมินของมหาวิทยาลัยและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศที่เสริมสร้าง
ให้องค์กรมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และระบบดังกล่าวครอบคลุมถึงบุคคล หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น เนื่องจากเป็นการประเมินในทุกๆ มิติตามภารกิจของ
สถาบันฯ
2.2 ข. การคาดการณ์ผลการดําเนินการ
การคาดการณ์ผลการดําเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร
ตามตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญที่ระบุไว้ในข้อ 2.2ก.(6) โดยสถาบันฯ มีวิธีการคาดการณ์ ผล
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้
1. การคาดการณ์ผลก่อนการดําเนินการ ใช้วิธีศึกษาข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่เดิมนํามาใช้ในการ
เตรียมการ และวางแผนการดําเนินงาน โดยผู้บริหารใช้วิธีพูดคุยและสอบถามบุคลากรถึงปัญหา อุปสรรค
แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่ยังไม่เกิด หรืออาจเกิดซ้ํา
2. การคาดการณ์ผลขณะดําเนินการ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
ดําเนินงานมีการพบปะประชุมร่วมกันเพื่อตรวจสอบการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถ
คาดการณ์ความเป็นไปได้ของผลการดําเนินงาน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการดําเนินงานได้
อย่างทันท่วงที
3. การคาดการณ์ผลหลังการดําเนินการ ผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงคณะดําเนินงาน มีการสรุปและ
รายงานผลการดําเนินงานให้รับทราบ อภิปรายข้อดี-ข้อด้อย จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันคิด
หาแนวทางป้องกัน ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานไว้ล่วงหน้า
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
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หมวดที่ 3
การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
3.1 ความผูกพันของผู้รับบริการ
3.1 ก. ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนผู้รับบริการ
3.1 ก (1) สถาบันฯ ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อระดมความคิดเห็นในการพิจารณาจําแนกกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดตามพันธกิจ กิจกรรม และกระบวนการทํางานของสถาบันฯ จากนั้นได้นําความคิดเห็น
ดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางจําแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
ตารางที่ 14 แสดงการจําแนกและผลการจําแนกผู้รับบริการ
วิธีจําแนก
ผลการจําแนก
กลุ่มผู้รับบริการจําแนกตามลักษณะของงานที่
กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้รับบริการ ได้แก่ บุคคลและ
ให้บริการหรือการได้รับผลประโยชน์จากการ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 กลุ่ม
ดําเนินงาน
1. นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัย
2. บุคคลทั่วไป และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินสาขาต่างๆ
4. องค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จําแนกตามลักษณะการ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานที่สถาบันฯ
ได้รับผลจากการให้บริการ การดําเนินงานและ/หรือ เกี่ยวข้องโดยตรงในการดําเนินงาน
การมีคําสัง่
1. มหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง
3.1 ก (2) สถาบันฯ มีวิธีการสําคัญในการสนับสนุนผู้รับบริการ และมีกลไกที่สําคัญในการสื่อสารกับ
ผู้รับ บริการ โดยมีข้อกํา หนดซึ่งได้มาจากการระดมความคิด เห็น ร่ว มกัน จากบุคลากรในสถาบัน ฯ และได้
ถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับทราบและนํามาใช้ในการดําเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้สถาบันฯ มีวิธีการรับฟัง
คําแนะนําของผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และมีช่องทางประเมินการใช้บริการ
ซ้ําของกลุ่มผู้รับบริการเก่า-ใหม่ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 15 แสดงช่องทางการรับฟังเสียงของผู้รับบริการและการใช้ซ้ํา
วิธีรับฟังคําแนะนําของผู้รับบริการ
ช่องทางการประเมินการใช้บริการซ้ํา
1. แบบประเมิน
1. ฐานข้อมูลเครือข่าย
2. สมุดเซ็นเยี่ยม
2. การจัดโครงการต่อเนื่อง
3. เว็บบอร์ด
3. การจัดโครงการใหม่
4. การส่งหนังสือเชิญ

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นผูร้ ับบริการ
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ส่วนวิธีการสนับสนุนให้ผู้รับบริการมาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ สถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) โทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล ป้ายประชาสัมพันธ์ รถโฆษณา วิทยุ จุลสาร และหนังสือราชการ ประเภทหนังสือเชิญ เป็นต้น
แผนภูมทิ ี่ 3 แสดงวิธีการสนับสนุนให้ผู้รับบริการใช้ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ
ผลิตภัณฑ์ 1. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
2. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
3. บริการวิชาการ
4. ผลงานวิจัย
บริการแบบให้เปล่า
การประชาสัมพันธ์
สถาบันฯ

เว็บไซต์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)
โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
ป้ายประชาสัมพันธ์ รถโฆษณา วิทยุ
จุลสาร/สื่อสิ่งพิมพ์
หนังสือราชการ/หนังสือเชิญ

ผู้รับบริการ

3.1 ก (3) วิธีการทําให้ผลิตภัณฑ์และบริการทันต่อเหตุการณ์
สถาบันฯ จัดให้มีการประชุมบุคลากรเพื่อทบทวน วางแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี
เพื่อกําหนดเป้าหมายโดยมีโครงการ/กิจกรรม เป็นตัวเชื่อมให้ทันต่อทิศทางและความต้องการของผู้รับบริการ
(ผู้รับบริการ) โดยแบ่งการดําเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ โครงการเร่งด่วน และโครงการไม่เร่งด่วน มีการรายงาน
ผลในที่ประชุมตามวาระ
3.1 ข. การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ
3.1 ข (1) วิธีการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร สถาบันฯ น้อมนําพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาใช้เป็นหลักในการดําเนินการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อ
สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน คือ “ขอให้ถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ” โดยสถาบันฯมีค่านิยมที่สอดคล้อง “ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมี
คุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม”
กระบวนการทํางานของสถาบันฯ มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายมีจิต สาธารณะและจิตบริการ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับประโยชน์คุ้มค่า เกิดความพึงพอใจในการดําเนินงานของสถาบันฯ จนกลายเป็นความผูกพัน
ต่อสถาบันฯ เห็นได้จากการผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับสูง เฉลี่ยร้อยละ 80
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นผูร้ ับบริการ
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แผนภูมทิ ี่ 4 แสดงวิธีดําเนินงานที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ
การพัฒนา/
ปรับปรุง
การ
ดําเนินงาน

ผู้รับบริการ

บุคลากรมีจิต
บริการ
3.1 ข (2) วิธีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ สถาบันฯ มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยคํานึงถึงปัจจัย 4 ประการคือ การตอบสนองความคาดหวัง การสร้าง
ความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีภาพลักษณ์ที่ดี และการมีจํานวนผู้มาใช้บริการ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้สถาบันฯ มีวิธีการจัดระบบผู้รับบริการของสถาบันฯ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการจากทุกๆ ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล อินเทอร์เน็ต
ฯลฯ ข้อมูลที่รวบรวมไว้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการให้บริการ ความชอบ/พฤติกรรมการรับ
บริการ วันและเวลาทีผ่ ู้รับบริการสะดวกมาใช้บริการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่วิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีความจําเป็น
2. จัดกลุ่มผู้รับบริการเพื่อสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ โดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะ
ของผู้รับบริการ เช่น ประเภทของผู้รับบริการเก่า-ใหม่ ความชอบ ทัศนคติส่วนตัว ความผูกพัน ฯลฯ
3. วิเ คราะห์ข้อมูล ที่ ได้แยกตามกลุ่มผู้รับ บริการ เพื่อพิจารณาว่า อะไรเป็น สิ่งสํา คัญ สํา หรับ
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม และนํามาใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรม/โครงการให้เหมาะสมกับผู้รับบริการ เช่น
การจัดทํา
4. ประเมินผลผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม เพื่อจะได้ทราบว่าสถาบันฯ สามารถรักษาผู้รับบริการไว้ได้
มากน้อยเพียงใด และจะได้มุ่งไปที่การรักษาผู้รับบริการระยะยาวพร้อมกับสร้างคุณค่าเพิ่ม
วิธีการดังกล่าวส่งผลให้การดําเนินงานของสถาบันฯ ได้รับผลตอบสนองกลับจากผู้รับบริการด้วยดีเสมอ
มา เช่ น ด้ านการวิจั ย สถาบั นฯ มีที มนั กวิจั ยที่ เข้าถึงชุมชนและมี ปฏิ สัมพันธ์ อันดีกั บชาวบ้ านและชุมชน
นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการและสนองตอบความต้องการของ
ผู้รับบริการ ได้แก่ การอาศัยความสัมพันธ์ที่มีกับผู้รับบริการเก่าและสร้างผู้รับบริการใหม่โดยให้ผู้รับบริการเก่า
บอกต่อ เพื่อให้ได้ผู้รับบริการใหม่จากฐานผู้รับบริการเดิม สร้างเครือข่ายกับคนในชุมชนเพื่อเพิ่มความผูกพันกับ
สถาบันฯ การจัดกิจกรรม Road Show, Open House รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้รับบริการเก่า-ใหม่
ประเภท Festival ซึ่งวิธีการต่างๆ เหล่านี้เป็นกลยุทธ์สําคัญในการดําเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์ และทําให้ได้
ผู้รับบริการใหม่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็รักษาฐานผู้รับบริการเก่าเอาไว้อย่างต่อเนื่อง
3.1 ข (3) วิธีการที่สถาบันฯ ใช้เป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมทีม่ ุ่งเน้นผู้รับบริการและสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการทันต่อทิศทางและความต้องการของธุรกิจอยู่เสมอ ได้แก่ การใช้ประเด็นต่างๆ ของ
การให้บริการมาเป็นปัจจัยในการสร้างให้เกิดความแตกต่างของการให้บริการหรือการกําหนดลักษณะเด่นของ
การให้บริการของสถาบันฯ ดังนี้
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นผูร้ ับบริการ
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ตารางที1่ 6 แสดงวิธีการที่สถาบันฯใช้เป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ
-

ประเด็นของการให้บริการ
คุณภาพของสินค้า/บริการ
การบริการ (Services)
บุคลากร (Personal)
ตราสินค้า (Brand)

- ช่องทางที่ให้บริการ (Channels)
- ภาพลักษณ์ (Image)

การสร้างความแตกต่างของการให้บริการ
- มีคุณภาพ ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อถือได้
- มีการบริการแบบให้เปล่า
- มีจิตบริการ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- ชื่อสถาบันฯจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- มีความหลากหลายและทันสมัย
- ดี และได้รับการยอมรับในฐานะเป็นหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง

ทั้งนี้สถาบันฯ มีวิธีการรับทราบความต้องการของผู้รับบริการเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการดําเนินงานให้ทันต่อทิศทางและความต้องการของธุรกิจ โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 2 กลุ่ม
คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่สถาบันฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้ศึกษา ค้นคว้า และ
เก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการ ทัศนคติ ความคิดเห็น และข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้บริการ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลปัจจุบันที่ได้มาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้เก็บ
รวบรวม ค้น คว้าไว้แล้ว ในสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร เว็บไซต์ต่างๆ เช่น ข้อมูลคู่แข่งขัน หรือข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้รับบริการทั่วไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้พิจารณาถึงความทันสมัย และความสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นสําคัญ
3.2 เสียงของผู้รับบริการ
ก. การรับฟังผู้รับบริการ
(1) สถาบันฯ มีระบบการรับฟังเสียงจากผู้รับบริการ เพื่อให้ได้สารสนเทศและข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
ผลิต ภั ณฑ์แ ละการสนั บ สนุ น ผู้รับ บริก ารที่ส ามารถนํ า ไปใช้ต่อ ได้ โดยใช้เ ริ่ มมาจากการหาคํา ตอบในการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตามแนวคิด 6W, 1H ดังนี้
ตารางที่ 17 แสดงแบบการฟังเสียงของผู้รับบริการ
6W, 1H คําอธิบาย
Who
ผู้รบั บริการคือใคร อธิบายถึงคุณลักษณะของประชากรด้านเพศ อายุ รายได้ อาชีพ การศึกษา
เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของสถาบันฯ ว่าคือใคร(Occupants)
What ผู้รับบริการต้องการรับบริการหรือคาดหวังอะไรจากสถาบันฯ ของเรา
เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผรู้ ับบริการต้องการ (Object)
When ผู้รับบริการต้องการได้การบริการของสถาบันฯ เมื่อใด ณ โอกาสใด
เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับโอกาสในการรับบริการ (Occasion)
Where ผู้รับบริการใช้บริการของสถาบันฯ ที่ไหน ช่องทางใดบ้างที่จะเข้าถึงผู้รับบริการ
เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับช่องทางในการใช้บริการ (Outlet)
Whom ใครมีอิทธิพลต่อการใช้บริการของผู้รับบริการ
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นผูร้ ับบริการ
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6W, 1H คําอธิบาย
เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มที่มีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการใช้บริการ (Organization)
Why
ทําไมผู้รับบริการต้องการใช้บริการของสถาบันฯ ด้วยมูลเหตุจูงใจอะไรบ้าง
เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการรับบริการ (Objective)
How
ผู้รับบริการใช้บริการของสถาบันฯ อย่างไร เงื่อนไขในการใช้บริการคืออะไร
เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับขั้นตอนในการตัดสินใจรับบริการ (Operation)
ผลการพิจารณาดังกล่าว สถาบันฯ ได้นํามาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยจําแนกตามความแตกต่างของกลุ่มผ่านการใช้ช่องทางดังต่อไปนี้
1. การรับฟังเสียงจากผู้รับบริการ ใช้ทุกวิธีที่สามารถสื่อสารได้ เช่น การหาโอกาสพบปะพูดคุยเพื่อรับ
ฟังข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ และทุกครั้งที่มีการให้บริการจะมีแบบสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการ โดยทางสถาบันฯ ได้กําหนดให้บุคลากรสรุปรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของ
ผู้ รั บบริ การ เพื่ อนํ ามาพิ จารณาเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ ไขการบริ การได้ ตรงตามความต้ องการของ
ผู้รับบริการ
2. การรับ ฟังเสียงจากผู้ที่เ คยใช้บริการ(ผู้รับ บริการในอดีต ) และผู้ที่ไม่เคยเข้า ใช้บ ริการ
(ผู้รับบริการในอนาคต) พิจารณาจากช่องทางการแสดงความคิดเห็น บันทึกข้อความ อีเมล์ เว็บบอร์ด ฯลฯ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการได้เพิ่มขึ้น
3. การรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารของสถาบันฯ มีการประชุมพบปะกับผู้นํา
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย และ/หรือนําผลการดําเนินงานเสนอรายงานไปตามลําดับขั้นตอน หากผลการ
ดําเนินงานมีข้อติดขัดเรื่องกฎระเบียบ ผู้บริการก็จะรายงานให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
วิธีดําเนินการดังกล่า วนี้เป็น ผลดีต่อการดํา เนิน งานของสถาบัน ฯ ในแง่ของการให้บ ริการที่มีความชัด เจน
สอดคล้องกับกฎระเบียบ และช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และความผูกพันให้แก่ผู้รับบริการของ
สถาบันฯ มาโดยตลอด
3.2 ก (2) สถาบันฯ มีวธิ ีการรับฟังผู้รับบริการในอดีต และผู้รับบริการในอนาคต เพื่อให้ได้สารสนเทศ
ที่สามารถนําไปใช้ต่อได้ และเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนผู้รับบริการ โดย
การกําหนดจุดมุ่งหมายในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการไว้ 3 ประการคือ
1. แจ้งข้อมูลข่าวสาร (Inform) เพื่อให้ผู้รับบริการทราบเรื่องราวและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการต่างๆ เช่น ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ สถานที่ทจี่ ัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
2. เชิญชวน (Persuade) เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการของสถาบันฯ จน
เกิดความต้องการมาใช้บริการ และรับทราบถึงประโยชน์และคุณค่าของการจัดกิจกรรม/โครงการ
3. ย้ําเตือน (Remind) เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดการระลึกและจดจํากิจกรรมของสถาบันฯ ได้อย่าง
แม่นยํา และตั้งใจมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
ส่ว นวิธี ก ารรั บ ฟั ง ผู้รั บ บริ ก ารกลุ่ม ต่ า งๆ เพื่ อให้ ได้ ข้ อมู ล ป้อ นกลั บ เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ สถาบั น ฯ
ดําเนินการต่อไปนี้
1. การวิจัยอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Survey) ได้แก่ การพบปะพูดคุยกับผู้รับบริการ
อย่างกันเอง การร่วมกิจกรรมต่างๆ กับผู้รับบริการ ฯลฯ การรับฟังข้อมูลจากผู้รับบริการด้วยวิธีนี้ แม้ว่าจะไม่
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นผูร้ ับบริการ
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สามารถวัดได้ในเชิงสถิติ แต่ก็ทําให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบและไม่ชอบ และทัศนคติต่างๆ ของ
ผู้รับบริการได้มากกว่าการตอบในแบบสอบถาม
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ สถาบันฯ มีแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ซึ่งจัด วางไว้บ ริเ วณพื้น ที่ที่มีก ารให้ บ ริการ เช่ น พิพิ ธ ภัณฑ์ เว็บ ไซต์ และทุกครั้ งที่มีก ารจัด กิจ กรรมหรื อ
โครงการต่างๆ วิธนี ี้ทําให้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากผู้รับบริการได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
3. การหาข้อมูลจากกลุ่มย่อย (Focus Group) วิธีนี้ใช้การสุ่มเชิญผู้รับบริการประมาณ 5 -10
คนซึ่งเต็มใจที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและต้องการให้ข้อมูลต่างๆ แก่สถาบันฯ การประชุมดังกล่าว
อาจใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง และดําเนินการประชุมโดยบุคลากรของสถาบันฯ ซึ่งจะทําหน้าที่สรุปผลลัพธ์และ
ข้อคิดเห็นต่างๆ จากการประชุมเก็บไว้เพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
4. การใช้ช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิธีการรับฟังข้อมูลข่าวสารจากผู้รับบริการและผู้
มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเ ล็กทรอนิกส์ (E-mail) และเว็บ บอร์ด ฯลฯ เพื่อให้
ผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคลากรในสถาบันฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
3.2 ก (3) การจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ กรณีที่ผู้รับบริการมีข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยต่อ
การดําเนินงานของสถาบันฯ ทางสถาบันฯ ได้กําหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนไว้ดังนี้
1. กําหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย เช่น มีกล่องรับฟังความคิดเห็น มีเว็บบอร์ด
รับทราบจากการโทรศัพท์ อีเมล จดหมาย และรับทราบด้วยวาจา เสียงบ่น ข่าวลือ เป็นต้น
2. จําแนกข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย ออกเป็นแต่ละประเภท และตามระดับความสําคัญ
3. รายงานผู้บริหารให้รับทราบ
4. ประชุมปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย ตรวจสอบหาสาเหตุ และแนวทาง
แก้ไข
5. กรณีที่ข้อร้องเรียนต้องแก้ไขโดยอาศัยกฎ ระเบียบ สถาบันฯ จะส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการ
ของวิทยาเขตได้ดําเนินการต่อไป
6. กําหนดระยะเวลาตอบกลับให้แก่ผู้ร้องเรียนในแต่ละช่วงของการรับข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย
และการดําเนินการแก้ไข
แผนภูมทิ ี่ 5 แสดงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
รับทราบข้อร้องเรียน

รายงานผู้บริหาร

นําเข้าที่ประชุม

แก้ได้

แจ้งกลับไปยังผูร้ ้องเรียน

แก้ไม่ได้

เสนอวิทยาเขตพิจารณา

สรุปผล
นําผลมาปรับปรุงการ
ให้บริการ
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นผูร้ ับบริการ
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วิธีการดังกล่าวทําให้การดําเนินงานของสถาบันฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ รวมทั้ง
สร้างเสริมความพึงพอใจและความผูกพันให้แก่ผู้รับบริการ โดยไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการเลย
3.2 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ
3.2 ข (1) สถาบันฯ มีวิธีประเมินคุณภาพของการบริการโดยวัดด้วย “ความประทับใจ” หรือ
“ความสุขใจ” ของผู้รับบริการเบื้องต้น และวัดเป็นตัวเลขได้ เรียกว่า “ดัชนีชี้วัดความพอใจของผู้รับบริการ”
หรือ ค่า CSI: Customer Satisfaction Index โดยเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างการบริการที่ผู้รับบริการได้รับ
จริง กับความคาดหวังในบริการที่ได้รับดังนี้
CSI =

ความรู้สึกที่ได้รับจากการบริการ
ความคาดหวังของผู้รับบริการ

---> คุณภาพบริการ

3.2 ข (2) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาและใช้สารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อองค์กรเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผู้รับบริการของตนที่มีต่อคู่แข่ง องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
เสาะหาและใช้สารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์กรเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการอื่นที่มีต่อองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือกับระดับเทียบเคียงของอุตสาหกรรม (*)
3.2 ข (3) สถาบันฯ มีวิธปี ระเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ โดยมอบหมายให้บุคลากรฝ่าย
ประกันคุณภาพจัดทําแบบสอบถามขึ้น ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้การประเมินทุกครั้งมีความชัดเจนว่าต้องการได้รับผลการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป รวมถึงการใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับพัฒนาเป็นดัชนี
ความพึงพอใจเพื่อเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน และเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
2. กําหนดปัจจัยที่จะใช้วัดความพึงพอใจ โดยกําหนดว่าจะใช้ปัจจัยใดบ้างมาเป็นตัวชี้วัดคะแนน
ความพึงพอใจโดยรวมและควรให้น้ําหนักแต่ละปัจจัยเท่าไร เช่น การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
สถานที่ ด้านวิธีจัดกิจกรรม ด้านการให้บริการ เป็นต้น
3. กําหนดเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการวัด โดยการให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละปัจจัยด้วย
สเกลจาก 1 ถึง 5 ดังนี้
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

5
4
3
2
1

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ระดับพอใจมากที่สุด
ระดับพอใจมาก
ระดับพอใจปานกลาง
ระดับพอใจน้อย
ระดับพอใจน้อยที่สุด

4. กํา หนดขนาดตัวอย่างและวิธีการเก็บ ข้อมูล การสํา รวจของสถาบัน ฯ มีการกําหนดขนาด
ตัว อย่า งโดยคํา นึงถึงความเหมาะสมและการมีนัย สําคัญ ทางสถิติ ส่วนวิธีการเก็บข้อมูลนั้น มีการพัฒ นา
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นผูร้ ับบริการ
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เครื่องมือในรูปของแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้การสํารวจโดยกําหนดวิธีส่งไว้ 2 วิธีคือ ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่งโดยตรง และส่งผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ
5. การปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูล สถาบันฯ ได้กําหนดจุดที่เก็บข้อมูล ณ สถานที่ต่างๆ หรือจุด
ให้บริการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ เรือนอํามาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ และบริเวณที่
มีการจัดกิจกรรม ทั้งนีส้ ถาบันฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของบุคคลและเครื่องมือในการเก็บข้อมูลซึ่ง
ได้กําหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งงบประมาณและเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
6. การวิเคราะห์และจัดทํารายงานนําเสนอ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นลงแล้ว บุคลากรที่
รับผิดชอบจะประชุมนัดหมายกันเพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ของระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการรายงานผลส่งให้ผู้บริหารและที่ประชุมรับทราบเพื่อนําไป
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
อนึ่ง สถาบันฯ ไม่มีวิธีการประเมินความไม่พึงพอใจอย่างชัดเจน แต่ใช้วิธีการคาดคะเนผลการตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นคะแนนระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด เป็นแนวทางในการรับทราบผลการประเมินความ
ไม่พึงพอใจ ทั้งนี้การวัดดังกล่าวสามารถนําไปใช้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและทําให้เหนือกว่า
ความคาดหวังในอนาคตของผู้รับบริการได้ในเบือ้ งต้น
3.2 ค. การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลผู้รับบริการ
3.2 ค (1) สถาบันฯ กําหนดกลุ่มผู้รับบริการตามภารกิจของสถาบันฯ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ
และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
รูปแบบการเชิญชวนได้แก่ การจัดทํา ส่ง ส.ค.ส. แบบปฏิทินปีใหม่ เว็บไซต์ การจัด Road Show
การจัด Festival และการพบปะพูดคุยสอบถามกันโดยตรง แบบตัวต่อตัว(one by one) สถาบันฯ เสนอนํา
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลุ่มผู้รับบริการ สามารถเลือกรับบริการได้ตามความต้องการ
3.2 ค (2) สถาบันฯ เน้นการให้เชิงวิชาการบริการแบบให้เปล่า เพื่อสร้างความรู้สึกแบ่งปันความรู้ให้
เกิดขึ้นกับผู้รับบริการเป็นความสัมพัน ธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้น และใช้เป็นช่องทางในการสร้า งเครือข่า ยเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
3.2 ค (3) สถาบันฯ มีการเก็บ/รวบรวมสรุปโครงการ พร้อมแบบประเมิน เพื่อสามารถเทียบเคียง
ความต้องการของผู้รับบริการ (3ปีย้อนหลัง) เพื่อนํามากําหนดทิศทางการให้บริการที่มีคุณภาพ หรือการสร้าง
นวัตกรรมการบริการในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่มีลักษณะ/รูปแบบเฉพาะของสถาบันฯ
คือ การให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า
3.2 ค (4) ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ มีการกําหนดระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล/สารสนเทศ
เกี่ยวกับการรับฟังผู้รับบริการ, การประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการ ตามข้อตกลงของ
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อนําข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเข้าที่ประชุม ร่วมกันสรุปผลการดําเนินงาน
ในแง่ มุ ม ต่ า งๆ โดยมี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบจาก (ที่ ป ระชุ ม ) ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร และนั ด หมายให้ ผู้
ดําเนินงานส่งผลการดําเนินงาน ภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดโครงการ นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้ใช้ผลจากการ
ประเมินคุณภาพภายในเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ทันต่อทิศทางและ
ความต้องการของผู้รับบริการอยู่เสมอ
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หมวดที่ 4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ในหมวดนี้มุ่งการตรวจประเมินว่าสถาบันฯ มีการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร และจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศนี้อย่างไร รวมทั้งตรวจประเมิน
ว่าสถาบันฯ มีวิธีการทบทวนและใช้ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการอย่างไร
4.1 ก. การวัดผลการดําเนินการ
4.1 ก (1) สถาบันฯ มีวิธีการเลือกและรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ โดยมุ่งใช้
หลักความสอดคล้องและการบูรณาการ เพื่อติดตามการปฏิบัติการประจําวัน และเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินการโดยรวมของสถาบันฯ ดังนี้
1. กํา หนดกลุ่ ม /ฝ่า ยที่ รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อทํ า หน้า ที่ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มูล และสารสนเทศต่ า ง ๆ ที่
เกีย่ วข้องทั้งหมด โดยมีการศึกษา แยกแยะ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันฯ
เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี รวมทั้งตัวชี้วัดต่าง ๆ ใน TOR
และ ตัวชี้วัดและดัชนีชี้วัด (KPI) ของสถาบันฯ
2. นัดหมายประชุม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในสถาบันฯ
3. มีการรายงานผลการประชุมถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง
4. มีการกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยผู้บริหารระดับสูงมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินบุคลากรตามภาระงาน ให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และแนวทางการเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรในรอบ 6 เดือน โดยรวบรวมผลการประเมินรายบุคคลมาเป็นฐานข้อมูลสําหรับปรับปรุงและ
วางแผนงานของสถาบันฯ ต่อไป
ตารางที่ 18 แสดงการแบ่งส่วนงานและผู้เกี่ยวข้อง
ข้อมูลและสารสนเทศ
วิธีเลือก/รวบรวม
วิธีใช้
ด้านการบริการวิชาการ - ข้อมูล หน่ว ยงานและ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด
แก่สังคม
ผู้ใช้บริการ
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม /
- ข้อมูลการจัด
ฝึกอบรม ใช้สนับสนุนการ
กิจกรรม/โครงการ/
ตั ด สิ น ใจ หรื อ เพื่ อ เพิ่ ม
ฝึกอบรม/สัมมนา
ปริมาณการให้บริการ
ด้านการวิจัย
- ข้อมูลแหล่งทุน/
ผู้รับ ผิดชอบโครงการวิจัย
งบประมาณการวิจัย
ใช้ ข้ อ มู ล ด้ า นการวิ จั ย ใน
- ข้อมูลผลงานวิจัย
การตัดสินใจ/วางแผนการ
- ข้อมูลการเผยแพร่
จัด การ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
งานวิจัย
ห รื อ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
- ข้อมูลการได้รับรางวัล นั ก วิ จั ย /ผลการวิ จั ย ให้
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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ความถี่ในการใช้
ใช้ ในการปรับแผนปฏิบัติ
การประจํ า ปี ราวเดื อ น
ตุลาคมของทุกปี
ใช้ ในการปรับแผนปฏิบัติ
การประจํ า ปี ราวเดื อ น
ตุลาคมของทุกปี
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4.1 ก (2) สถาบันฯ มีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ตาม
ผลสําเร็จโดยมีข้อมูลและสารสนเทศเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ ซึ่งผู้บริหารได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายเป็นผู้
เก็บรวบรวมข้อมูล เช่น งานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานสนับสนุนต่าง ๆ เช่น งานบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นปัจจุบันและเป็นระบบ เพื่อสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการใช้ประกอบ
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เมื่อต้องการพิจารณาทบทวนการประเมินและปรับปรุงผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีของสถาบันฯ
4.1 ก (3) สถาบันฯ มีวิธีการทําให้ระบบการวัดผลการดําเนินการทันกับความต้องการและทิศทาง
ของธุรกิจอยู่เสมอ และทําให้มั่นใจได้ว่าระบบการวัดผลการดําเนินการไวต่อความเปลี่ยนแปลงภายในหรือ
ภายนอกที่รวดเร็วหรือไม่ได้คาดคิด ดังนี้
1. มีการจัด ระบบข้อมูลและสารสนเทศไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อให้บุคลากรสามารถ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ได้ โ ดยสะดวก และมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ มู ล ให้ ทั น สมั ย อยู่ เ สมอ โดยทางสถาบั น ฯ มี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความชํานาญเป็นผู้ดูแลระบบโดยตรง ทําให้ข้อมูลและสารสนเทศที่สําคัญมีความ
ปลอดภัย และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
2. มีการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและฝ่ายต่าง ๆ กําหนดนัดหมายให้รายงานผลเป็น
ประจําทุก 6 เดือน โดยใช้การเทียบกับเป้าหมายที่ต้องดําเนินการผ่านระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย แล้ว
ประมวลสรุปเสนอคณะผู้บริหารของสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามงานและรับทราบปัญหาอุปสรรค
ของการปฏิบัติงาน
3. มีการแจ้งเตือนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้ข้อมูลที่สถาบันฯ ได้รับ
เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนมากที่สุด รวมทั้งสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรได้ในมิติเชิงเวลาอันเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเร่งรัดการจัดทํารายงานผลส่งให้ทันภายในกําหนด
4. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เพื่อรับทราบประเด็นปัญ หา วิธีปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ และมุมมองของผู้ปฏิบัติ โดยจะได้นํามา
ทบทวน วิเคราะห์ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปีให้การดําเนินงานสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ตารางที่ 19 แสดงแผนการดําเนินงานตามพันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ประจําปี พ.ศ. 2553
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ กระบวนการทํางาน
การวัดผล
และ
และแหล่งข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
- เทิด พระนามและพระกรณีย กิ จ ของสมเด็ จ กลุ่มงานส่งเสริม ห้องการเรีย นรู้ และ - ห้องเรียนรู้
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม ฯ
โครงการจัดกิจกรรม - ประเมินผลฯ
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันกัลยาณิวัฒนา
- สรุ ป รายงาน
ผลฯ
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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- รวบรวมข้ อ มู ล ศึ ก ษาวิ จั ย พั ฒ นาและ ก ลุ่ ม ง า น วิ จั ย - ผลงานวิจัยทาง
ถ่า ยทอดศิล ปวัฒ นธรรมตามภารกิจ หลักของ และกลุ่มส่งเสริม วัฒนธรรมเฉพาะ
มหาวิทยาลัย
เรื่อง
- หนังสือรวบรวม
ผลงานทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
- โครงการทางด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
- ประสานงานกั บ คณะและวิ ท ยาเขตรวมทั้ ง กลุ่ ม สํ า นั ก งาน,
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย กลุ่มงานส่งเสริม
เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาแหล่ ง ฯ และกลุ่มวิจัย
เรียนรู้และจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

- จํานวน
ผลงานวิจัยต่อปี
- การตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารที่ได้รับ
ความเชื่อถือ
- รูปเล่มหนังสือ
- จํานวน
กิจกรรม และ
โครงการแต่ละปี
- จํ า น ว น ค รั้ ง
การร่วมมือ

- ขอความร่วมมือ
เป็นคณะกรรมการ
จัดงานด้าน
วัฒนธรรมประจําปี
- สร้างเครือข่าย
ทํางานร่วมกับชุมชน
- ใ ห้ บ ริ ก า ร ส า ร ส น เ ท ศ ด้ า น ทํ า นุ บํ า รุ ง กลุ่มงานบริหาร, - ห้องสมุดสถาบันฯ - จํ า น ว น ค รั้ ง
ศิล ปวัฒ นธรรมและส่ง เสริมการเรีย นรู้ต ลอด เจ้าหน้าที่
- เว็บไซต์สถาบัน
ผู้รับบริการ
ชีวิต
สารสนเทศ และ - แผ่นซีดี
- การสืบค้น
ห้องสมุด
- ภาพถ่าย
ข้อมูลเป็น
- ห้องศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบัน
แสดงวัตถุโบราณ
- ห้องแสดง
ศิลปกรรม
- เรือนพระเทพฯ
- เรือนอํามาตย์ ฯ
- โครงการด้าน
- จํานวน
- เป็ น แหล่ ง หลอมรวมกิ จ กรรมทางด้ า น สถาบันฯ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก
ประเพณีและ
โครงการ
วัฒนธรรมประจําปี ประจําปีฯ
- งานมหกรรม
- จํานวน
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการจัด
- โครงการส่งเสริม
ต่อเนื่องหลายปี
มูลค่าเพิ่ม
4.1 ข. การวิเคราะห์ การทบทวน และการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบันฯ
4.1 ข (1) สถาบันฯ นําเครื่องมือวัดผลความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานประจําปี คือ ผลการประเมินภายในและภายนอก (SAR) และผลการประเมินภาระงานของบุคลากร ตาม
ระบบ TOR โดยกําหนดเป้าหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัดและดัชนีชี้วัด KPI ของสถาบันฯ โดยผู้บริหาร
ระดับสูง ใช้การประชุมบุคลากรทุก ๆ 2 เดือน ร่วมกันวิเคราะห์ตามหลักการของ SWOT
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
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ผลการวิเคราะห์/ทบทวน จะนําเข้าในที่ประชุมตามวาระการประชุมบุคลากร เพื่อกําหนดทิศทางการ
รายงานผล TOR ของบุคลากรเพื่อบรรลุความสําเร็จตามตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดของแต่ละกลุ่มงานซึ่งเป็นการตอบ
โจทย์ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัด KPI โดยรวมของสถาบันฯ ตามแผนปฏิบัติงานประจําปี ซึ่งบุคลากรต้องเพิ่มศักยภาพ
ของตนเองตามแผนการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ โดยวิธีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์การ
ทํางานของคู่แข่งและคู่เปรียบเทียบในการเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพ เพื่อจะได้กําหนดยุทธศาสตร์ทิศ
ทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี ให้ได้บรรลุเป้าหมาย KPI ของสถาบันฯ
4.1 ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ
สถาบันฯ โดยผู้บริหารระดับสูงได้นําผลการประเมินประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก, ระบบ
การการประเมิน TOR ของบุคลากร, ข้อมูลสารสนเทศ อาทิ เว็บบอร์ด, สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม สมุดเซ็นเยี่ยม และ
ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมประจําปี มาเป็นตัววัดผลการดําเนินงานโดยรวมขององค์กรแต่ละปี โดยใช้
การประชุมบุคลากรทุก ๆ 2 เดือน ร่วมกันวิเคราะห์ตามหลักการของ SWOT เพื่อนํามาปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ซึ่งหัวหน้างานแต่ละฝ่ายได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ปฏิบัติการแต่ละ
กลุ่มงาน เพื่อดําเนินการให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีการดําเนินงานตามหลักการของ PDCA และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระบบ KM
ทํ าให้ ร ะบบการทํ า งานและการวั ดผลความสํ าเร็ จมี ความสอดคล้ องไปในแนวทางเดี ยวกั น และนํ า ผลงาน
ความสําเร็จแต่ละโครงการ/กิจกรรม, ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุด เผยแพร่
ข้อมูลทางเว็บไซต์ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ได้บูรณาการข้อมูลด้านเอกสารและข้อมูลข่าวสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
เข้ามาเป็นตัววัดความสําเร็จและความความก้าวหน้าขององค์กรเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการขององค์กร รวมถึงตัวชี้วัดด้านการเงินที่มีการสรุปเพื่อการวางแผนการดําเนินงานทุกเดือน, ทุก
ไตรมาส และประจําปี นอกจากนั้น มีการสรุปผลการดําเนินการงานโดยรวมขององค์กรประจําทุกปี
4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้
4.2 ก. การจัดการแหล่งสารสนเทศ
4.2 ก (1) สถาบันฯ มีการจัดเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลที่เป็นความลับทางราชการ มีเจ้าหน้าที่แต่
ละฝ่ายเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล โดยผู้เข้าถึงข้อมูลมีเฉพาะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
ส่วนข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ได้ เป็นข้อมูลการประสานสัมพันธ์ และผลสําเร็จในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร เป็นต้น
ความแม่นยํา เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามกรอบงานซึ่งตรงกับคุณวุฒิ
การประกอบอาชีพแต่ละสาขานั้น ๆ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศดําเนินตามหลักวิชาการเฉพาะทาง เช่น ฐานข้อมูล
ทะเบียนโบราณวัตถุ มีนักโบราณคดีเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ฐานข้อมูลหนังสือห้องสมุด มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็น
ผู้ดูแล งานวิชาการ มีเจ้าหน้าที่นักวิชาการและนักวิจัย เป็นผู้ดูแลและผลงานที่นําขึ้นสู่เว็บไซต์จะได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ
ทันกาล สถาบันฯ เป็นหน่วยงานหลักในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จึงมีโครงการ/กิจกรรม
ประจําปี ซึ่งกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
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ปลอดภัยและเป็นความลับ ข้อมูลความลับมีการกําหนดผู้เข้าถึงข้อมูลไว้เป็นการเฉพาะ ส่วนข้อมูลที่
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ มีทั้งการสืบค้นได้โดยเปิดเผยและการใช้ระบบ Login
4.2 ก (2) สถาบันฯ มีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ในระบบเว็บไซต์ของสถาบันฯ มีเจ้าหน้าที่ชํานาญการเฉพาะทาง คอยกลั่นกรองข้อมูลที่จัดเก็บ
โดยแยกประเภทข้อมูลที่ไม่ต้องการเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกและข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก
4.2 ก (3) การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร สถาบันฯ มีการดําเนินการให้บุคลากรทุก
ฝ่ายได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามภาระงานของตนเองตามระบบ KM (Knowledge Management)
การถ่ายทอดความรู้ ผู้บริหารมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายกระจายงานไปให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละ
กลุ่มงานจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวกับภาระงานของตนเอง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ระหว่าง
องค์กรกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือ จะมีเว็บบอร์ด, สมุดเซ็นเยี่ยม เพื่อเปิด
พื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เขียนบันทึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากร นอกจากนั้น แหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมยังเปิดให้เยี่ยมชมได้ตลอดช่วงเวลาราชการ และมีวิทยากรประจําสถาบันฯ ให้ความรู้ทางวิชาการ
ตอบข้อซักถามการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความรวดเร็วในการค้นหา ระบุ แบ่งปัน และนําวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดําเนินการนั้น สถาบันฯ มี
การจัดทําฐานข้อมูลโบราณวัตถุ, ฐานข้อมูลหนังสือห้องสมุด, บทความวิชาการ, งานวิจัย, ข่าวประชาสัมพันธ์,
ภาพการเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรม เป็นต้น ที่สามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ นอกจากนั้น มี
ภาพถ่าย, แผ่นซีดีงานวิจัยและซีดีศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้บริการให้ผู้สนใจได้
เข้ามาศึกษาและอ้างอิงเป็นหลักฐานทางวิชาการได้
การรวบรวมความรู้และถ่า ยทอดความรู้ที่เ ป็น ประโยชน์ไปใช้ ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
สถาบันฯ ใช้เกณฑ์ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่สะท้อนกลับมาจาก สมุดเซ็นเยี่ยม, ผลการประเมินโครงการ/
กิจกรรม สถิติการเข้าชมแหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์ จํานวนหนังสือ ผลงานวิจัย และจํานวนบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารที่ผู้ส นใจนําไปใช้ประโยชน์อ้างอิงเป็นหลักฐานทางวิชาการได้ เพื่อนําสิ่งเหล่านี้มาวางแผนในการ
ดําเนินการเชิงกลยุทธ์ไปสู่การยอมรับระดับสากล
4.2 ข. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 ข (1) สถาบันฯ มีการจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานการใช้งานแต่ละกลุ่มงาน
การจัดซื้อจะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ วิทยาเขตปัตตานี ให้คําแนะนําและกําหนดเกณฑ์มาตรฐานการใช้
งาน ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับตามระเบียบราชการ โดยมีบุคลากรที่มีความชํานาญคอมพิวเตอร์
ของสถาบันฯ ตรวจเช็คมาตรฐานตามการจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
4.2 ข (2) สถาบันฯ มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตําแหน่ง ซึ่งจะให้ข้อเสนอแนะ คําแนะนําต่าง ๆ
ในการทําให้กลไกความพร้อมใช้งานของข้อมูล สารสนเทศ รวมถึงระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทันต่อความ
ต้องการและทิศทางของการบริการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมของการ
ปฏิบัติการอยู่เสมอ
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หมวดที่ 5
การมุ่งเน้นบุคลากร
5.1 ความผูกพันของบุคลากร
5.1 ก. การเพิ่มคุณค่าแก่บุคลากร
5.1 ก (1) สถาบันฯ ได้กําหนดปัจจัยที่มีต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรโดยเฉพาะ
การสร้างความเข้าใจให้บุคลากรสํานึกและตระหนักในภารกิจการหลักในการให้บริการของสถาบันฯ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ มีการมอบหมายและกระจายงาน สร้างความมีส่วนร่วมให้บุคลากรทุกคน
ในฐานะเป็นเจ้าภาพร่วมรับผิดชอบงานทุกฝ่ายและทุกกิจกรรม ทําให้บุคลากรมีความผูกพันต่องาน เมื่อ
ภารกิจสิ้นสุดได้มีการประเมินความสําเร็จของงาน จึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
5.1 ก (2) สถาบันฯ ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นการทํางานเป็นทีม การ
เคารพเสียงผู้รับ บริการและได้ให้ โอกาสบุคลากรทุกระดับ ได้มีส่ว นร่วมในการวางแผนด้านการจัด สรร
งบประมาณ และด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือเป็นหัวหน้า
โครงการ ตามลักษณะของงาน เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถทํางานได้ตรงตามศักยภาพ
หรือความสามารถพิเศษของตน ทําให้การบริหารจัดการแต่ละภารกิจนั้น ๆ ประสบผลสําเร็จ
แนวทางการดําเนินงานของสถาบันฯ มุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ แก่บุคลากรดังนี้
1. การทํางานเป็นทีม
2. การเคารพเสียงส่วนใหญ่
3. การเสียสละ อุทิศเวลาในการทํางาน โดยมุ่งผลงานมากกว่าค่าตอบแทน
4. การให้ความเคารพตามลําดับอาวุโส
5. การแต่งกายที่พร้อมเพรียง
6. การมุ่งเน้นจิตบริการ และคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
7. การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีดังกล่าวช่วยให้บุคลากรมีผลการดําเนินการที่ดีและมีแรงจูงใจ เพื่อบรรลุสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ความร่วมมือ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล และการแบ่งปันทักษะของบุคลากร ทั้งภายใน
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงานมหาวิทยาลัย
2. การถ่ายทอดสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลและการสื่อสารแบบสองทิศทาง ระหว่างผู้บริหาร
กับหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรทุกฝ่าย เช่น การจัดการประชุม การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. การตั้งเป้าประสงค์ระดับบุคคล การให้อํานาจในการตัดสินใจ และความคิดริเริ่ม เช่น การ
ทํางานเป็นทีม
4. การสร้างนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมของการทํางาน เช่น การแต่งกายที่พร้อมเพรียงกัน
5. ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความคิด วัฒนธรรม และความคิดเห็นที่หลากหลายของ
บุคลากร เช่น การเคารพเสียงส่วนใหญ่
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5.1 ก (3) ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้มีการทํางานที่ให้ผลการ
ดําเนินการที่ดีและความผูกพันของบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการ
สร้างแรงจูงใจอย่างไร รวมทั้งเสริมสร้างการมุ่งเน้นผู้รับบริการและธุรกิจ และการบรรลุผลสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการสถาบันฯ ได้ดําเนินการ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ายต่าง ๆ โดยการจัดประชุมแผนปฏิบัติการประจําปี
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน และประเมินการจ้างต่อ หรือการ
เพิ่มค่าจ้าง และเงินเดือน ทุก ๆ 6 เดือน โดยมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน หรือข้อควรปรับปรุงแก้ไข
3. มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการประเมินรายบุคคลเพื่อดึงศักยภาพ และ
มอบหมายงานพิเศษ
4. มีการกล่าวยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือมีผลงานดีเด่นให้ทุกคนรับทราบ
5.1 ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นํา
5.1 ข (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสําหรับบุคลากรและผู้นําของสถาบันฯ มีดังนี้
1. มีการตั้งงบประมาณอย่างเพียงพอเพื่อการพัฒนาและการทําวิจัย
2. บุคลากรทุกระดับต้องได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา
3. มีระบบพี่เลี้ยงทําหน้าที่สอนและถ่ายทอดงานให้แก่บุคลากรใหม่
4. มีการทํางานแทนกันได้กรณีผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่อยู่
5. บุคลากรคนหนึ่งต้องสามารถทํางานได้มากกว่า 2 งานขึ้นไป
6. กรณีบุคลากรลาออกต้องมีการส่งมอบงาน และถ่ายทอดงานต่อไปยังผู้รับผิดชอบตามลําดับ
7.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุม
5.1 ข (2) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสําหรับบุคลากร สถาบันฯ มีงบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาคุณสมบัติของการเป็นผู้นําเฉพาะบุคคลอย่างเพียงพอ โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในระดับผู้นําของ
มหาวิทยาลัย และการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งผู้นํามีโอกาสที่จะแสวงหาความรู้
จากประสบการณ์จากเครือข่ายที่ดําเนินงานร่วมด้วย
5.1 ข (3) สถาบันฯ มีวิธีประเมินประสิทธิผลประเมินผลโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
และการทํางานร่วมกันเป็นทีม โดยวัดได้จากจํานวนบุคลากรในสถาบันฯ มีความรู้ใหม่เพิ่มเติมมากขึ้น ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานสําเร็จราบรื่นอย่างรวดเร็ว
5.1 ข (4) สถาบันฯ มีวิธีการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิผล มีการวางแผนการสืบทอดตําแหน่งของตําแหน่งผู้บริหารและผู้นําอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติและการให้โอกาสของนักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร
ระดับผู้นําที่รับผิดชอบสูงทั้งในและนอกสถาบันฯ เพื่อให้เกิดความเป็นผู้นําที่มีความพร้อมด้วยศักยภาพ และ
เจตนารมณ์อย่างเป็นธรรมชาติ โดยมิได้ระบุกําหนดเป็นผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการเฉพาะ

หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

39

2. สนับสนุนและส่งเสริม ให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างทั่วถึง โดยการ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน มีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรทุกคน มีการกระจายงาน
เพื่อให้บุคลากรมีความรอบรู้และเพิ่มความชํานาญงาน และเพื่อเปิดโอกาสบุคลากรรุ่นใหม่ได้บ่มเพาะและ
ก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ มีงบประมาณสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัยด้านวัฒนธรรม เพิ่มพูนความรู้ และ
ศึกษาต่อ
5.1 ค. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
5.1 ค (1) สถาบันฯ มีวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โดยมีสถิติการลาออกของบุคลากร และการลาป่วยเป็นตัววัดความผูกพันต่อสถาบันฯ ส่วนการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรเพื่อให้อยู่ในระบบของสถาบันฯ อย่างยาวนาน มีวิธีดําเนินการดังนี้
1. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ายต่าง ๆ โดยการจัดประชุมแผนงานประจําปี
2. ประเมินผลการดําเนินงานเป็นระยะทุก ๆ 6 เดือน และนําผลการประเมินการปฏิบัติงานมา
ปรับปรุงแก้ไข
3. มีการสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากร เช่น มีการคัดเลือกและยกย่องบุคลากรดีเด่น
สนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานสุขภาพ มีการจัดสรรเครื่องแต่งกายเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันของบุคลากร
ตลอดจนดูแลเอาใจใส่ครอบครัวของบุคลากร เป็นต้น
5.1 ค (2) สถาบันฯ มีวิธีการนําผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทาง
ธุรกิจที่สําคัญที่รายงานในหมวด 7 เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ์ทาง
ธุรกิจดังนี้
1. นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพ TQA และระบบ TOR และจาก
ผู้ปฏิบัติงานมาพิจารณาร่วมกันในที่ประชุม เพื่อได้ข้อสรุปและแนวทางปรับปรุงและวางแผนการประเมินครั้ง
ต่อไป
2. นําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นํามาปรับปรุงการทํางาน
เช่น งานบริการวิชาการนําผลจากการตอบแบบสอบถามการจัดฝึกอบรม มาปรับปรุงกิจกรรม สถานที่ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
3. ปรับปรุงสถานที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. ปรับปรุงบรรยากาศห้องทํางานของบุคลากรให้เอื้อต่อการทํางาน
5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
5.2 ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร
สถาบั น ฯ
มี ก ารประเมิ น ความจํ า เป็ น ด้ า นขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรโดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการประเมินซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายของผู้รับการประเมิน โดยใช้
เครื่องมือ ดังนี้
1. แบบฟอร์มที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย
2. ประเมินจากผลสําเร็จของงาน/ โครงการ และผลสะท้อนกลับจากผู้รับบริการ
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5.2 ก (2) สถาบันฯ ได้ดําเนินการสรรหาบุคลากรตามกระบวนการและระเบียบของมหาวิทยาลัย
โดยมีการประกาศรับสมัครบุคลากรตามความสามารถและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีการเผยแพร่
ประกาศรับสมัครให้บุคคลที่สนใจได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สื่อมวลชนต่าง ๆ
วิธีการ ว่าจ้าง วางตําแหน่ง และเก็บรักษาพนักงานใหม่ และทําให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถเป็น
ตัวแทนของสถาบันฯ ได้นั้นได้ดําเนินการตามกระบวนการ ดังนี้
1. การว่าจ้างพนักงานใหม่ดําเนินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และมีการประเมินขีด
ความสามารถของพนักงาน 2 ครั้ง ต่อปี เพื่อพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง
และต่อสัญญาจ้าง
2. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อภารกิจของสถาบันฯ
3. มอบหมายงานให้ตามความรับผิดชอบ และกระจายอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่
กําหนด
5.2 ก (3) วิธีการบริหารและจัดโครงสร้างของบุคลากรเพื่อให้งานของสถาบันฯ บรรลุผล เพื่อใช้
ประโยชน์จากความสามารถพิเศษขององค์กร เพื่อเสริมสร้างการมุ่งเน้นผู้รับบริการและธุรกิจ เพื่อให้มีผลการ
ดําเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวที่จะตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สถาบันฯ ได้ดําเนินการ
ดังนี้
1. มอบหมายงาน และจัดบุคลากรให้ตรงกับลักษณะงาน และศักยภาพของบุคลากร
2. สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรได้ตระหนัก และธํารงไว้ซึ่งจุดแข็ง หรือความสามารถพิเศษของ
สถาบันฯ ให้มั่นคง และยั่งยืนต่อไป เช่น การให้บริการด้วยไมตรีจิต ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เลือกปฏิบัติ ทุ่มเท และ
และมุ่งมั่นทํางานด้วยความตั้งใจและจริงใจ เป็นต้น
5.2 ก (4) สถาบันฯ มีวิธีในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านขีดความสามารถ
และอัตรากําลังบุคลากร ดังนี้
1. บุคลากรทุกคนต้องพัฒ นาตนเองตลอดเวลาในทุกด้า น เพื่อให้ส ามารถรู้เ ท่า ทัน การ
เปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ โดยเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Organization)
2. มอบหมายงานให้บุคลากร 1 คน ทํางานได้ 2-3 งานเป็นอย่างน้อย เพื่อบริหารอัตรากําลังให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
5.2 ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร
5.2 ข (1) สถาบันฯ ดําเนินการเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อสร้าง
ความมั่นใจและปรับปรุงสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุคลากร ดังนี้
- ด้านความปลอดภัย มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ เช่น มีกล้องทีวีวงจรปิด
สัญญาณเตือนภัย
- ด้านความสะอาด สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม
เช่น รณรงค์การปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และมีผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด
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5.2 ข (2) สถาบันฯ มีนโยบายในการสนับสนุน และมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรทุกระดับ
ดังนี้
1. มีการจัดสรรเครื่องแต่งกาย
2. มีการส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจําปี
3. มีการพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
4. มีการพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
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หมวดที่ 6
การจัดการกระบวนการ
ระบบงาน
สถาบันฯ มีการออกแบบระบบงานซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการทํางานที่ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมแก่
ผู้รับบริการ สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเชื่อมโยงงานทางวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ มีการให้บริการ
สารสนเทศและแหล่ ง การเรี ย นรู้ ด้ า นวั ฒ นธรรมแก่ นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ ตลอดจนบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชุมชนภาคใต้โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

6.1

6.1 ก. การออกแบบระบบงาน
6.1 ก (1) สถาบันฯ มีวิธีการที่ใช้ตัดสินว่ากระบวนการที่ใช้ในระบบงานโดยรวมเป็นกระบวนการทั้ง
ภายในองค์กร และกระบวนการที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอก ได้แก่ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และ
บรรยากาศการแข่งขัน ดังนี้
ตารางที่ 20 แสดงการอธิบายความสัมพันธ์ของการออกแบบระบบงาน
ความสามารถพิเศษ
ศูนย์กลางบริการวิชาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดภาคใต้
พันธกิจ
เป็นแหล่งหลอมรวมกิจกรรมทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
และชุมชนในพื้นที่ภาคใต้
แผนกลยุทธ์
มุ่งเน้นการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนเป็นศูนย์กลาง
การสร้างเครือข่ายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
บรรยากาศการแข่งขัน ที่ ตั้ ง ของสถาบั น ฯ อยู่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ปั ต ตานี ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น สั ง คมแบบพหุ
วัฒ นธรรม จึงมี ความได้เ ปรีย บในฐานะเป็ น แหล่ง หลอมรวมความหลากหลาย
ทางด้ า นวั ฒ นธรรมภาคใต้ และยั ง สามารถเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยด้ า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านแถบภูมิภาคอาเซียน
6.1 ก (2) ระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญของสถาบันฯ มีความสัมพันธ์และใช้ประโยชน์
จากความสามารถพิเศษของสถาบันฯ โดยพิจารณาจากแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ครอบคลุม
ทั้งทางด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่ ความรู้ทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
6.1 ข. กระบวนการทํางานที่สําคัญ
6.1 ข (1) กระบวนการทํางานที่สําคัญของสถาบันฯ ได้แก่ การให้บริการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ชุมชนทั้งในระดับองค์กรและบุคคล กระบวนการทํางานที่สําคัญเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายของ
สถาบันฯ ดําเนินงานตรงตามแผนที่กําหนดไว้ และเน้นการสร้างคุณค่าของผลงานให้ตรงตามความต้องการของ
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ผู้รับบริการ ส่งเสริมความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีอันส่งผลให้สถาบันฯ ประสบความสําเร็จและ
ยั่งยืน
ตารางที่ 21 แสดงแสดงกระบวนการทํางานที่สําคัญของสถาบันฯ
กระบวนการสร้างคุณค่าที่สําคัญ
1. การบริการวิชาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

- กระบวนการให้บริการวิชาการแก่ผู้รับบริการ
- กระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ
- กระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน
2. การวิจัย

- กระบวนการแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
- กระบวนการจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง
- กระบวนการตีพิมพ์ เผยแพร่ และนําเสนอผลงาน
ระดับชาติ/นานาชาติ
- กระบวนการจัดระบบฐานข้อมูลวิจัย

วิธีการกําหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า
- การพิจารณาจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ
- การพิจารณาความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม/
โครงการ
- การพิจารณาความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
- การพิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ
- การพิจารณาสถานการณ์และความต้องการของ
ตลาดวิชาการด้านการวิจัยและความต้องการของ
ผู้รับบริการและ/หรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
- การพิจารณาช่องทางการได้รับข้อมูลและวิธี
คัดเลือก จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลวิจัย

กระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวนี้เป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่าให้แก่สถาบันฯ ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการ
เกี่ย วกับผลการดําเนินการที่ให้ความสําคัญแก่การให้บ ริการวิชาการด้า นวัฒนธรรมแก่ชุมชน โดยเฉพาะ
ทางด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การเผยแพร่ อนุรักษ์ และการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมกับองค์กรต่าง ๆ
อย่างหลากหลาย เป็น ระบบและต่อเนื่อง การจัด กระบวนการต่าง ๆ เหล่า นี้ส อดคล้องกับ ตัว ชี้วัด ผลการ
ดําเนินงานหลัก (KPI) จึงช่วยให้สถาบันฯ สามารถบรรลุข้อกําหนดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
6.1 ข (2) การจัดทําข้อกําหนดของกระบวนการทํางานที่สําคัญ สถาบันฯ ใช้ข้อมูลจากผู้รับบริการ
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ดังนี้
1. ผู้รับผิดชอบในกระบวนงานนั้นๆ ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลในระดับนโยบาย
ระเบียบ การปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ หรือผู้ที่รับบริการ ผลการสํารวจความพึงพอใจ
2. เสนอผู้บริหารที่กํากับดูแล เพื่อพิจารณากระบวนการที่สําคัญ และพิจารณาหาข้อกําหนดที่
สําคัญที่มีผลต่อการดําเนินงานในกระบวนงานนั้นๆ
3. มีการจัดประชุมระดมแนวคิดจากบุคลากรในสถาบันฯ เพื่อร่วมพิจารณาข้อกําหนดต่าง ๆ ให้
ครอบคลุมและครบถ้วนตามเป้าหมายที่วางไว้
สถาบันฯ ได้ใช้ข้อกําหนดดังกล่าวมาดําเนินการด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม การจัดค่าย
เยาชนรักษ์ถิ่น การจัดโครงการพัฒนาทักษะเพื่อมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ทั้งนี้สถาบันฯ ได้สํารวจความต้องการของ
ผู้รั บ บริก าร เช่ น นัก เรี ย น นัก ศึก ษาที่ จ ะเข้ า มาร่ว มโครงการ ความต้ องการของชุ มชน ความพร้อ มของ
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วิทยากร/ปราชญ์ช าวบ้า น ซึ่งมีห น้า ที่ส อน แสดง หรือถ่า ยทอดความรู้นั้น ๆ ฯลฯ เพื่อนํามาประกอบการ
พิจารณาออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน วิธีการจัดการฝึกอบรม การให้ความรู้ สืบทอด สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และงาน
อื่น ๆ ในการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภารกิจของสถาบันฯ
6.1 ข (3) การนํานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เช่น การนํา
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) มาแสดงผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของสถาบันฯ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ เพื่อเก็บรวบรวมความรู้ที่สําคัญทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้เอาไว้อย่างหลากหลาย
รวมถึงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมชายแดน
ภาคใต้ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมโครงการตามระดับความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง รวมไปถึงการจัด
ประกวด เพื่อทดสอบและพัฒนาผู้เรียน และให้ผู้เรียนในชุมชนมีเวทีสําหรับทดสอบและแสดงผลงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคมในวงกว้าง
การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ดังกล่าวสถาบันฯ คํานึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้รับบริการจะ
เข้ารับบริการ หรือจัดตามที่ผู้รับบริการร้องขอ เช่นการจัดอบรมให้แก่นักเรียนในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และมี
การควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณ หรือแหล่งทุนที่ได้รับ โดยยึดถือหลักความประหยัด แต่ให้ได้ผลงาน
ที่มปี ระสิทธิภาพสูงสูด
6.1 ค. การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
สถาบันฯ ได้มีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ โดยวางแผนรองรับกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินตาม
การกําหนดของมหาวิทยาลัยซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อุบัติเหตุ
โจรกรรม วินาศกรรม การคุกคามทางเพศ อัคคีภัย และอื่น ๆ ไว้ดังนี้
แผนภูมิที่ 6 การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
เกิดเหตุการณ์
บุคคลแรกรับรู้

แจ้งผู้บริหาร

แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์

แจ้งเจ้าหน้าที่จัดการภาวะฉุกเฉิน
แผนภาวะฉุกเฉินทํางาน
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6.2 กระบวนการทํางาน
6.2 ก. การออกแบบกระบวนการทํางาน
6.2 ก (1) การออกแบบและสร้างนวัตกรรมของกระบวนการทํางาน สถาบันฯ เน้นความถูกต้องตรงตาม
ขนบธรรมเนียม จารีตการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีการศึกษา ค้นคว้า สืบค้น วิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณีที่
ถูกต้องเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเผยแพร่ต่อไป
6.2 ก (2) การนําปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ สถาบันฯ มีการออกแบบ
กระบวนการทํางานโดยมุ่งให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย พันธกิจของสถาบันฯ และความ
ต้องการของผู้รับบริการหรือผู้รับบริการเป็นสําคัญ จากนั้นจึงนํามากําหนดเป้าหมายของการกระบวนการ
ทํางาน กําหนดตัวชี้วัดของผลผลิตและผลลัพธ์ ดําเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ มีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน เพื่อนําผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

กระบวนการ

ผู้รับบริการ

เป้าหมาย

แผนภูมทิ ี่ 7 แสดงกระบวนการทํางานของสถาบันฯ
มีโครงการของชุมชน
มีการวางแผนของชุมชน

มีระบบสนับสนุนชุมชน

กระทรวง/มหาวิทยาลัย

ชุมชนใน/นอกพื้นที่

สถาบันฯ

จัดระบบสื่อสาร
เทคโนโลยีขององค์กร

สร้างระบบสนับสนุน/บริการ

สร้างและบริหารเครือข่าย

สมรรถนะขององค์กร

บรรยากาศที่เอื้ออํานวย
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6.2 ข. การจัดการกระบวนการทํางาน
6.2 ข (1) การนํากระบวนการไปปฏิบัติให้ได้ผลตามข้อกําหนดของการออกแบบ สถาบันฯ มีการ
ประเมินผลการปฏิ บัติงานตามกิจกรรม/โครงการต่า ง ๆ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่ว ม
กิจกรรม/โครงการ และการประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของคณะทํางานเพื่อสรุปผลการดําเนินการ
ข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อเสีย เพื่อการปรับปรุงการดําเนินการในครั้งต่อๆ ไป
เมื่ อโครงการสิ้ นสุ ด จะมีการสรุ ปผลการดํา เนิน งานโครงการทั้ งด้า นจํา นวนผลงาน ผู้เ ข้ าร่ ว ม
โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ ว่าเป็นไปตามโครงการที่วางไว้หรือไม่
การปฏิบัติงานปกติประจําวันตามกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรจะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริม
ทํานุบํารุง สืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
6.2 ข (2) ตัววัด ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน สถาบันฯ กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานด้านการทํานุ
บํารุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของภาคใต้ โดยเน้นให้มีการสืบทอดอย่างยั่งยืน การจัด
โครงการต่าง ๆ มุ่งให้คนในชุมชนได้นําไปเป็นแบบอย่าง และทบทวนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องของชุมชน
โดยมีการจัดประชุมรายงานและสรุปผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับตัวชี้วัดเป้าหมาย ซึ่ง
พิจารณาจากความต้องการของผู้รับบริการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงาน เพื่อนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ
นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้สร้างกระบวนการปฏิบัติงานภายในให้ดําเนินไปในลักษณะของการขยายขอบเขตการ
ทํานุบํารุง อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตการปฏิบัติที่ถูกต้องให้เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวาง
6.2 ข (3) การควบคุมต้นทุนโดยรวม สถาบันฯ คํานึงถึงการลดต้นทุนการตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดําเนินการ โดยมีการหาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อให้ ได้รูปแบบที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการก่อนการ
ดําเนินงาน และดําเนินงานไปตามแผนงานที่วางไว้ จนเกิดเป็นผลงานที่ตรงตามเป้าหมายที่กําหนด จน
สามารถลดต้นทุนในการตรวจสอบลงได้
นอกจากนี้ในการทํางานได้แบ่งออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและภาระ
งานของบุ ค ลากรเป็ น หลั ก โดยเฉพาะงานในลั ก ษณะกิ จ กรรม/โครงการได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งาน/
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบงาน มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามการปฏิบัติงานใน
แต่ละขั้นตอน ซึ่งเป็นการป้องกันและลดปัญหาความบกพร่องและการทํางานซ้ําซ้อน
6.2 ค. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
สถาบันฯ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อบรรลุผลการดําเนินการที่ดีขึ้น ลดความแปรปรวน
ของกระบวนการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น รวมทั้งทําให้กระบวนการเหล่านี้ทันกับความต้องการและทิศทาง
ของธุรกิจอยู่เสมอ วิธีการทีส่ ถาบันฯ ได้กระทําคือ
6.2 ค (1) การทบทวนการดําเนินการของสถาบันฯ ได้มีการประเมินและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
ทุก 6 เดือน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น
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6.2 ค (2) สถาบัน ฯ ได้ ใช้วิ ธีการในการแบ่งปัน ข้อมูล การปรับ ปรุงและบทเรีย นที่ ได้ รับ ระหว่า ง
หน่วยงานและกระบวนการอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในองค์กร อีก
ทั้งยังมีการติดตามความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกับองค์กรอื่น ๆ อยู่เสมอ
แผนภูมทิ ี่ 8 แสดงการจัดการและปรับปรุงกระบวนการทํางานตามหลักการ ADLI
Integration (I)
มีการบูรณาการเพื่อให้จัดการ
และปรับปรุงกระบวนการ
สอดคล้องกับทิศทางของสถาบัน
Approach (A)
มีแนวทาง/ขั้นตอนการจัดการ
และปรับปรุงกระบวนการทํางาน
อย่างเป็นระบบ

การจัดการและปรับปรุง
กระบวนการทํางาน

Learning (L)
จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการจัดการและปรับปรุง
กระบวนการทํางาน

Deployment (D)
มีการถ่ายทอดให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบและนําไป
ปฏิบัติ

การออกแบบระบบงานตาม ADLI ที่สถาบันฯ นํามาใช้ในการออกแบบ จัดการและปรับปรุง
กระบวนการทํางานเริ่มจากแนวทาง Approach (A) คือการมีแนวทางขั้นตอนวิธีการ ในการออกแบบ
ระบบงานที่ชัดเจนและเป็นระบบตอบสนองข้อกําหนดหัวข้อต่าง ๆในการออกแบบระบบงาน จากนั้นจึงได้มี
การถ่ายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ Deployment (D) ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติโดยมีการเรียนรู้ Learning
(L) ให้ทุกฝ่ายมีการออกความคิดเห็น แบ่งปันความรู้จากการปรับปรุงที่ดีขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง
แนวทางให้ดีขึ้นโดยให้เกิดการ บูรณาการ Integration (I) ซึ่งทุกฝ่ายนํามาปฏิบัติให้สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน
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หมวดที่ 7
ผลลัพธ์
สถาบันฯ มีภารกิจหลักด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ลักษณะการดําเนินงานมีมีทั้งการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการส่
การส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู
อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านและเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนภาคใต้
ชน
สืบทอด
เอาไว้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบั
ลากรของ
นฯ ได้ทุ่มเททํทํางานอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ
เพื่อให้ผลการดํ
ผลการดําเนินงานบรรลุตามภารกิ
าม
จหลักที่กําหนดไว้ โดยยึดถือปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ให้ถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นหลักชัยในการดําเนินงานอันจะช่วยธํธํารงรักษาชื่อเสียงและความ
น่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็
เป็นที่ยอมรับมายาวนานกว่า 40 ปี
ผลการดําเนินงานของสถาบันฯ จําแนกออกเป็นด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ผลลัลัพธ์ของการดําเนินงานด้านผลิต ภัณฑ์ของสถาบันฯ แบ่งออกเป็น 3 ด้า นคื
น อ ด้า นการบริการ
วิชาการ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านผลงานวิชาการ โดยแสดงผลรวมตามงบประมาณปี
ดยแสดงผลรวมตามงบประมาณปี พ.ศ.
พ
2551 – 2553 ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิแสดงผลลัพธ์ของโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการ
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แผนภูมิข้างต้นแสดงผลลัพธ์การดําเนินงานของสถาบันฯ ด้านการบริการวิชาการ โดยกําหนดเป็น
โครงการ/กิกิจกรรมที่มีการดําเนินงานต่อเนื่องกันมาหลายปี (ในที
ในที่นี้คิดเฉพาะช่วงปีที่รายงานฯ)
ายงานฯ และการจัด
โครงการ/กิกิจกรรมที่มีการดําเนินงานเฉพาะปีใดปีหนึ่ง จะเห็นว่า โครงการ/กิ
โครงการ กิจกรรมที่มีการจัดต่อเนื่องมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเกือบร้อยละ 70 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นได้อีกในอนาคต ส่วนโครงการที่จัดเฉพาะ
ปีมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับน้อย ผลลัพธ์ดังกล่าวบ่งชี้ถึงความสําเร็จของการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการของ
สถาบันฯ ซึ่ง ได้รับ การตอบรับจากผู้รับ บริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการเกิด ความพึงพอใจและความผูกพัน ต่อ
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สถาบันฯ จึงต้องการใช้บริการซ้ําในอัตราที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผลความสําเร็จดังกล่
งกล่าวบรรลุเป้าหมายที่สถาบันฯ
กําหนดไว้ตาม KPI
แผนภูมิแสดงผลลัพธ์ของผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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แผนภูมิข้างต้นแสดงผลลัพธ์การดําเนินงานของสถาบันฯ ด้านการทํ
นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเภท
นธรรม
ต่างๆ ได้แก่ หนังสือ งานวิจัย บทความวิทยุ และจุลสาร จะเห็นว่าผลงานวิชาการที่มีผลลัพธ์อยู่ในระดับ
สูงสุด โดยภาพรวมมากกว่าร้อยละ 75 ได้แก่ บทความวิทยุ ส่วนผลงานวิช าการประเภทอื่นๆ แม้ว่าจะมี
ผลลัพธ์ไม่ถึงร้อยละ 20 แต่มีการเผยแพร่อย่างสม่ําเสมอทุกประเภท ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานของ
สถาบันฯ สอดคล้องกับพันธกิจในแง่ของการเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมสู่
ชุมชน ส่งผลให้ผู้รับบริการมีมีข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทันสมัยและเชื่อถือได้ อันเป็นการกระตุ้น
และส่งเสริมให้ผู้รับบริการเกิดความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการเรี
ของ
ยนรู้ตลอดชีวิต
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แผนภูมิแสดงผลลัพธ์งานส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม
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ผลลัพธ์งานส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม ได้แก่การปรับปรุงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์และหอ
วัฒนธรรมภาคใต้ การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ และการให้บริการเยี่ยมชม เมื่อเปรียบเทียบอัตราร้อยละตาม
จํานวนโครงการและกิจกรรมตามแผนภู
แผนภูมิแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการจัดนิทรรศการมีจํานวนสูงกว่ากิจกรรม
ที่มีการปรับ ปรุ งและการบริ การเยี่ย มชม ซึ่งเป็น ไปตามเป้า หมายการดํา เนิน งานของสถาบัน ฯ ที่ ได้เ น้ น
กิจกรรมการจัดนิทรรศการหมุนเวียนและถาวรเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวิต

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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7.2 ผลลัพธ์ด้านมุ่งเน้นผู้รับบริการ
ผู้รับ บริการของสถาบัน ฯ ได้แก่ นักเรีย น นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงบุคลากรฝ่า ยต่า งๆ ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกครั้งที่มีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ สถาบันฯ ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากกลุ่มผู้รับ บริการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเป็นผลรวมความพึ
ความพึงพอใจในการดํา เนินงานของสถาบัน ฯ อยู่ใน
ระดับสูงถึงร้อยละ 80
แผนภูมิแสดงความพึ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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แผนภูมิข้างต้นแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดําเนินงานของสถาบันฯ โดย
สรุปภาพรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2553 ความพึงพอใจของกลุ
ใจของกลุ่มผู้รับบริการโดยภาพรวมมี
ารโดยภาพรวม อัตราค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในแต่ละปีแสดงให้เห็นว่า ผลการดําเนินงาน
ของสถาบันฯ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการอยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์
มาตรฐานเกณฑ์ซึ่งสถาบันฯ ได้กําหนดไว้ที่ร้อยละ 80

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
งบประมาณที่สถาบันฯ ได้รับในแต่ละปีงบประมาณได้รับการจัดสรรมาจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ เงิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินรายได้สะสมสถาบันฯ ซึ่งรวมถึงเงินเดือนบุคลากร
สถาบันฯ ได้ดําเนินจัดสรรเงินดังกล่าวเพื่อใช้จ่ายในการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ และ
แผนการปฏิบัติงานประจําปี เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
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แผนภูมิข้างต้นแสดงจํจํานวนเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย และเงิน
รายได้สะสม ซึ่งแสดงโดยสรุ
สรุปภาพรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2553 จะเห็นได้ว่าในในภาพรวมแต่ละปี
สถาบันฯ มีเงินรายได้เพิ่มขึ้น แสดงถึงความมั่นคงและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของหน่วยงาน

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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แผนภูมิแสดงเงินเดือนของบุคลากร
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ลากร
แผนภูมิข้า งต้น แสดงจํจํา นวนเงิน เดือนบุคคลากรของสถาบัน ฯ ซึ่งสถาบัน ฯ มีบุคลากรประเภท
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานเงินรายได้ โดยภาพรวมเมื
โดยภาพรวม ่อเปรียบเทียบ
เงิน เดือนของบุ คลากรแต่ล ะปี จ ะเห็น ได้ว่า เงิน เดือนบุบุคลากรที่เ ป็น พนักงานมหาวิทยาลัย มีมากที่สุด ซึ่ ง
สอดคล้องกั
องกับนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยที่ลดอัตรากําลังประเภทข้าราชการ

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
บุคลากรถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งในการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
สถาบันฯ ปัจจุบันมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่หลากหลายประเภทข้
ลากหลายประเภทข้าราชการ(สายเชี
ราชการ
่ยวชาญเฉพาะ)
พนัก งานมหาวิท ยาลั ย (สายสนั
สายสนั บ สนุ น ) พนักงานราชการ(สายสนับ สนุน ) และพนั กงานเงิน รายได้( สาย
สนับสนุน) และสําเร็จการศึศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ตามตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า
สถาบันฯ มีความพร้อมที่จะผลิตงานทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ซึ่งสถาบันฯ สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แผนภูมิแสดงบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
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พ
แผนภูมิข้างต้นแสดงบุบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ.2551
– 2553 จะเห็นได้ว่า จํา นวนบุคลากรซึ่งแยกตามตําแหน่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ และพนักงานเงินรายได้ มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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แผนภูมิแสดงผลลัพธ์การเผยแพร่
ารเผยแ ผลงานของบุคลากร
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ของบุคลากรได้แบ่งออกเป็น การนําเสนอ
แผนภูมขิ ้างต้นแสดงผลงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุ
ผลงานวิจัยระดับชาติ และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการ โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วน การนําเสนอ
ผลงานวิจัยตามจํานวนนักวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการตามจํานวนนักวิชาการและนั
าการ
กวิจัย ในช่วงปี
พ.ศ. 2551 – 2553

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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แผนภูมิแสดงการจํจํานวนครั้งของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
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ของ คลากรที่ได้รับการพัฒนา ซึ่งสถาบันฯ สนับสนุนให้ไปเป็น
แผนภูมิข้างต้นแสดงจํจํานวนครั้งของบุ
วิทยากร ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและศึกษาต่อ ระหว่างปี พ.ศ.2551
2551 – 2553 จะเห็นได้ว่า
บุคลากรสถาบันฯ ได้รับการประชุม อบรม สัมมนา มากที่สุดในปี พ.ศ.2552
พ
แผนภูมิแสดงจํจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
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แผนภูมิข้างต้น แสดงจํจํานวนบุคลากรของสถาบันฯ ซึ่งสนับสนุนให้เป็
เป็นวิทยากร ประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานและศึ
และศึกษาต่อ ระหว่างปี พ.ศ.2551
พ
– 2553 จะเห็นได้ไว้ในปี พ.ศ.2551
พ
และ 2552
จํานวนบุคลากรได้รับการพัฒนาสูง
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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แผนภูมิแสดงผลลัพธ์ด้านแหล่
น งเงินทุนอุดหนุนการทําวิจัย

 19  #<)*%%<%$8

5
4
+"!6 (

3

+"!6 
2
1
0
2551

2552

2553

แหล่งเงินทุนอุดหนุนการทําวิจัยที่บุคลากรสถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนจาก
แผนภูมิข้างต้นแสดงแหล่
แหล่งเงินทุนภายในมหาวิทยาลัยฯ และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างปี พ.ศ.2551
พ 2551 – 2553 จะเห็นได้ว่า
แหล่งเงินทุนวิจัยที่บุคลากรสถาบันฯ ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ มากกว่าภายนอก
ภา
ซึ่งได้แก่เงิน
รายได้สถาบันฯ เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ และเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผ่านมหาวิทยาลัยฯ

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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7.5 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
ความสําเร็จของผลงานของสถาบันฯ เกิดความความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของบุคลากรที
ลากร ่มี
ความมุ่งมั่นและมุมานะรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงาน ทําให้สถาบันฯ จึง
ทําให้สถาบันฯ บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์ และแผนงานที่ได้กําหนดไว้
ความสําเร็จของการรักษาผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของสถาบันฯ ซึ่งได้ดําเนิน
สําเร็จลุล่วงตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม งานด้านบริการวิชาการ และงานด้านวิจัย ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 20 – 22
แผนภูภูมิแสดงความสําเร็จด้านงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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แผนภูมิข้างต้นแสดงความสํ
ความสําเร็จของการรักษาผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ ด้านงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างปี พ.ศ.2551
พ
– 2553 แสดงจํานวนโครงการ และจํานวนผู้รับบริการที่เข้า
ร่วมโครงการ กิจกรรม ตลอดถึงการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันฯ ได้จัดขึ้น

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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แผนภูมิแสดงความสําเร็จด้านงานบริการวิชาการ
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ความสําเร็จของการรักษาผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ ด้านงาน
แผนภูมิข้างต้นแสดงความสํ
บริการวิชาการ ระหว่างปี พ.ศ.2551
2551 – 2553 แสดงจํานวนโครงการ และจํานวนผู้รับบริการที่เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม ตลอดถึงการบริการ ที่สถาบันฯ ได้จัดขึ้น

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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แผนภูมิแสดงความสําเร็จด้านงานวิจัย
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ความสําเร็จของการรักษาผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
แผนภูมิข้างต้นแสดงความสํ
ผลงานวิจัย แสดงจํานวนงานวิจัยที่ทําสําเร็จในแต่ละปีและได้เผยแพร่ ระหว่างปี พ.ศ.2551
2551 – 2553

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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ด้าน

แผนภูมิแสดงจํานวนบุบุคลากรที่ได้รับรางวัล/การยกย่อง
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ผลภูมิข้างต้นแสดงความสําเร็จของบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากการได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานการดําเนินงานด้านบุคลากรของสถาบันฯ ระหว่างปี
พ.ศ. 2551 - 2553 ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 บุคลากรได้รับรางวัลและยกย่อง จํานวน 4 คน ได้แก่
ผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นผู้มีผลงานทางวัฒนธรรมใน
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ สาขาทัศนศิลป์ และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรดีเด่นระดับหน่วยงาน
จํานวน 3 คน ประเภทข้
เภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

62

7.6 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร
ความสําเร็จของสถาบันฯ คือการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งได้กําหนดไว้
การดําเนินการตามระบบประกันประกันคุณภาพ ตลอดถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ที่จัดให้
บุคลากรร่วมกับกับชุมชน และการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนแบบให้เปล่า และสนับสนุนเงินต่อ
ชุมชน
แผนภูมิแสดงความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์
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แผนภูมิข้า งต้น แสดงความสํ
ความสํา เร็จของการบรรลุ
ของการ บรรลุเ ป้า หมายตัว บ่งชี้ต ามแผนกลยุทธ์ แสดงจํา นวน
โครงการต่อประเด็นยุทธศาสตร์ ในปี พ.ศ.2553
พ
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่
ได้มาตรฐาน การสร้างเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรม และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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แผนภูมิแสดงการบรรลุแผนการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
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การบรรลุแผนการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ ระหว่างปี พ.ศ.2550
พ
–
แผนภูมิข้างต้นแสดงการบรรลุ
2552 เป็นร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้เมื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนทั้งสามปี
ได้ในระดับร้อยละ 90

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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แผนภูมิแสดงโครงการ กิจกรรม บริการวิชาการแบบให้เปล่า
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แผนภูมิข้างต้นแสดงจํจํานวนโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการของสถาบันฯ แบบให้เปล่า ทั้ง
ทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านบริการวิชาการ ต่อชุมชนและสังคม ระหว่างปี พ.ศ.2551
พ
2553

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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แผนภูมิแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
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แผนภูมิข้างต้นแสดงจํจํานวนการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ระหว่างปี พ.ศ.2551
2553 เป็นการบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน เช่น บุคลากรสถาบันฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน งานทอดกฐินสามัคคี เป็นต้น

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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แผนภูมิแสดงเงินรายได้ทีท่สี ถาบันฯ สนับสนุนสังคมและชุมชน
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พ
– 2553
แผนภูมิข้างต้นแสดงเงิเงินรายได้ที่สถาบันฯ สนับสนุนสังคมและชุมชน ระหว่างปี พ.ศ.2551
ซึ่งสถาบันฯ ได้สมทบเงินรายได้สถาบันฯ ในการทอดกฐินสามัคคีประจําปี ของทุกปี

หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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อภิธานศัพท์และคําย่อ

คําศัพท์
มหาวิทยาลัยฯ
สถาบันฯ
ADLI
Best Practice
CSI
KM
KPI
PDCA
QMR
SWOT
TQA
TOR

คําอธิบาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
หลักการจัดการและปรับปรุงกระบวนการทํางาน
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ดัชนีชี้วัดความพอใจของลูกค้า
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
วงจรการบริหารงานคุณภาพ (P=Plan, D=Do, C=Check, A=Action)
Self Assessment Report
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award)
ข้อตกลงภาระงาน

สรุปผลการดาเนินงาน ตามแผน ระหว่างปี 2552 – 2554
ดัชนีชี้วัด

แผนและผล 2 ปี
ย้อนหลัง

2552
2553
2554
ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์
1.1 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณต่าจานวน แผน
100
50
50
นักวิจัยทั้งหมด
ผล
50
50
50
1.2 จานวนสื่อและมัลติมีเดียที่เผยแพร่สู่ชุมชน(ชิ้นงาน)
แผน
3
4
ผล
7
7
10
1.3 จานวนนิทรรศการและกิจกรรมที่เผยแพร่สู่ชุมชน
แผน
20
20
ผล
25
23
21
1.4 จานวนโครงการที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งเสริม
แผน
4
4
เผยแพร่วัฒนธรรมชายแดนภาคใต้
ผล
7
4
4
ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ
2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แผน
92
80
80
ผล
93.3
88
85.23
2.2 จานวนผู้เข้ารับบริการ
แผน
30,000 30,000
ผล 209707 231,476 250,000
ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและกำรตลำด

แผนดำเนินกำรระยะยำว
2555

2556

2557

75

75

75

5

6

7

22

22

24

5

5

6

82

82

84

35000

35000

40000

3.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

แผน
7
7
ผล
7
7
ผลลัพธ์ด้ำนบุคลำกร
4.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทาง
แผน
100
100
วิชาชีพ
ผล
100
100
4.2 ร้อยละความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
แผน
80
ผล
4.3 จานวนครั้งของบุคลากรที่เป็นวิทยากรและประสานความ
แผน
10
ร่วมมือทางวิชาการ
ผล
9
13
ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำร
5.1 จานวนแหล่งให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรม
แผน
5
5
ผล
5
6
5.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ
แผน
80
ผล
5.3 ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมงานทางวัฒนธรรม
แผน
5
ผล
10
10
ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กร
6.1 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผน
แผน
4
5
มหาวิทยาลัย
ผล
4
5

7
7

7

7

7

100
100
80
63.4
10
15

100

100

100

80

80

80

10

10

10

5
5
80
5
10

5

6

7

80

80

80

5

5

5

5

5

5

5
5

