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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คานา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายชัดเจนที่จะยกระดับคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
เพื่อให้สอดรับกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ที่มีเป้าหมาย “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย....” โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรพัฒนาและ
ประสบความสาเร็จ ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ในการ
ดาเนินการพัฒนาดังกล่าวสาหรับการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ
การจัดทารายงานประจาปีการประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(TQA) ประจาปีการศึกษา 2554 ของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ซึ่งครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่
1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 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
สิงหาคม 2555
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บทนำ
โครงร่ำงองค์กร
1. ลักษณะองค์กร
ก. สภำพแวดล้อมขององค์กร
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2517
โดยใช้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ ” ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็น
“โครงการจั ดตั้งสถาบั นศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งทบวงมหาวิทยาลั ยเห็ นชอบให้ บรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยรวมเนื้องานเดิมของโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษา
เกี่ยวกับภาคใต้ วิทยาเขตปัตตานี และโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตหาดใหญ่ไว้
ด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม” ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยได้ขอจัดตั้ง “สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษา” ในฐานะหน่วยงานสนั บสนุนเทียบเท่าคณะ โดยมีหน่วยงานหลักที่วิทยาเขตปัตตานีและมี
หน่วยงานย่อยในวิทยาเขตต่าง ๆ
ในปีพ.ศ. 2543 เป็นวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งสถาบันกัลยาณิวัฒนาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์การศึกษาวิจัยภาษา วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและจัดทา
ศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการ แต่เนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐต้องชะลอ
ไป อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายให้ยุบรวมหน่วยงานที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน มหาวิทยาลัย
เห็นว่าสถาบันกัลยาณิวัฒนาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์มีลักษณะงานใกล้เคียงกับสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษาจึงเห็นสมควรให้รวมกันเป็นหน่วยงานเดียวกัน และได้นาความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้า
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 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ประกาศจัดตั้ง สถาบันฯ
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

หน้ า 1 รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

1 ก (1) ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หลักและกลไกที่สถาบันฯ ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ผู้รับบริการ
สถ 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 ฐ า น ะ เที ย บเ ท่ าค ณ ะ ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตภัณฑ์หลักคือ เป็นแหล่งเรียนรู้และการบริการกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลั ย และชุมชนภายนอกในลั กษณะต่าง ๆ เช่น การรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พัฒ นา ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจลักของมหาวิทยาลัย การจัดแสดงผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินงาน
ในรูปของพิพิธภัณฑ์ และหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของสถาบันฯ ได้แก่
1.
แหล่ งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ (พระเทพฯ เรือนอามาตย์โทฯ ) หอศิล ป์
หอวัฒนธรรม งานข้อมูลทางวัฒนธรรม ห้องอินโดนีเซีย
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรม /โครงการ
3. ด้านบริการวิชาการ ได้แก่ กิจกรรม /โครงการที่นอกเหนือจากข้อ 2. เอกสารข้อมูล การให้
ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ บทวิทยุ จุลสาร เว็บไซต์ บทความทางวิชาการ การจัดอบรมสัมมนา
4. ด้านงานวิจัย การนาผลงานวิจัยสู่ชุมชน
กลไกทีส่ ถาบันฯ ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้รับบริการ มีดังนี้
1. การส่งมอบการบริการทางตรง เช่น การส่งเอกสารหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางระบบเครือข่าย
อิน เทอร์ เน็ ตผ่ านหน่ วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดฝึ กอบรมตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ การวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน เป็นต้น
2. การส่งมอบการบริการทางอ้ อม เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย
ร่วมกับสถาบันการศึกษาภาครั ฐและเอกชนในประเทศ รวมทั้งการบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมร่วมกับ
ต่างประเทศ
1 ก (2) วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ลั ก ษณะส าคั ญ ของวั ฒ นธรรมองค์ ก ร เจตจ านง ปณิ ธ าน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและความสามารถพิเศษ ที่ได้ประกาศไว้ ความสามารถพิเศษของสถาบันฯ และ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
เจตจำนง
1. เป็นแหล่งศึกษา วิจัย สะสมองค์ความรู้ รวบรวมข้อมูลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้าน
ทะนุบารุงและถ่ายทอดคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแหล่งให้บริการสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่
ทันสมัยแก่นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างรสนิยม
สุนทรียภาพและคุณภาพชีวิต
หน้ า 2 รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

3. เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใน
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ปณิธำน(จิตวิญญำณ)
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
“Our Soul is for the Benefit of Mankind”
วิสัยทัศน์
สถาบันฯ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

พันธกิจ
1. เทิดพระนามและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานกับคณะและวิทยาเขตรวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
4. ให้บริการสารสนเทศด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. เป็นแหล่งหลอมรวมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก
ค่ำนิยม
ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ควำมสำมำรถพิเศษ
ศูนย์กลางบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1 ก (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันฯ แบ่งออกเป็น
5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ (สายเชี่ยวชาญเฉพาะ) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) พนักงาน
ราชการ (สายสนับสนุน) และพนักงานเงินรายได้ (สายสนับสนุน) ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนของผู้บริหำร
ผู้บริหำร
จำนวน (คน)
ร้อยละ
1. ผู้อานวยการ
1
33.33
หน้ า 3 รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

2. รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
3. รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
รวม

1
1
3

33.33
33.33
100

ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนของบุคลำกรจำแนกตำมอำยุและวุฒิกำรศึกษำ
บุคลำกร
ข้าราชการ
(สายเชี่ยวชาญเฉพาะ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(สายสนับสนุน)
พนักงานราชการ
(สายสนับสนุน)
พนักงานเงินรายได้
(สายสนับสนุน)
รวม

จำนวน
(%)
3(15.79)

อำยุเฉลี่ย (ปี)
อำยุตัว (ปี)
อำยุงำน(ปี)
ต่ำกว่ำ
ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย ป.ตรี

วุฒิกำรศึกษำ (%)
ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

-

1(5.26)

44

51

47.5

17

28

22.5

-

2(10.53)

11(57.89) 29

44

36.5

3

8

5.5

-

4(21.05) 7(36.84)

-

2(10.53)

28

46

37

3

3

3

-

2(10.53)

-

-

3(15.79)

27

44 35.50

2

6

4

1(5.26) 2(10.53)

-

-

19(100)

คิดเป็นร้อยละ

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

ตำรำงที่ 3 แสดงจำนวนของบุคลำกรจำแนกตำมภำระหน้ำที่
บุคลำกร
ภำระหน้ำที่
วุฒิกำรศึกษำ จำนวน %
บุคลำกรฝ่ำยวิจัย พัฒนำ และ ศึกษา วิจัยงานทางด้านทานุบารุง
ปริญญาตรี/
11 57.89
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม และจัดทาเอกสารข้อมูล โท/เอก
ทางวัฒนธรรมเพื่อการค้นคว้า/จัดทา
- งานประสานวิจัย
ทะเบียนและคลังวัตถุ/อนุรักษ์และ
- งานศึกษาวิจัย
สงวนรักษาวัตถุ/บริการวิชาการแก่
- งานข้อมูลทางวัฒนธรรม
สังคม/จัดแสดงข้อมูลทางวัฒนธรรม/จัด
- งานทะเบียนและคลังวัตถุ
แสดงศิลปะร่วมสมัย
- งานอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุ
- งานบริการวิชาการแก่สังคม
- งานจัดแสดงข้อมูลทาง
วัฒนธรรม
- งานจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย
บุคลำกรฝ่ำยสนับสนุนบริหำร ดูแลงานต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ ปริญญาตรี/
8
42.11
หน้ า 4 รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

- งานบริหารและธุรการ
- งานคลังและพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศ
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานบริการและผลิตสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์

มอบหมายเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน เอก
ของสถาบันฯ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

รวม

19

100

1 ก (4) สินทรัพย์ สถาบันฯ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อให้บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
1. อาคารสถานที่ สถาบั นฯ มีอาคารสถานที่ให้ บริการวิชาการ ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวน 3 หลัง ดังนี้
- อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ประกอบด้วยหอศิลป์ภาคใต้ และหอวัฒนธรรมภาคใต้
- พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี
- พิพิธภัณฑ์เรือนอามาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันฯ มุ่งอานวยความสะดวก 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 ระบบอินเทอร์ เน็ ตส่ว นกลางของมหาวิทยาลัย มีเว็บไซต์ส าหรับการเข้าเยี่ยมชมและติดต่อโดยตรงที่
www.culture.pn.psu.ac.th มีร ะบบการสื บค้นฐานข้อมูล ทางศิล ปวัฒ นธรรม และมีบริการนวัตกรรมสื่ อ
มัลติมีเดีย เป็นต้น
- เทคโนโลยี เ พื่ อ การสื่ อ สารภายใน
สถาบั น ฯ มี ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-document; MIS/Intranet/E-mail) ระบบโทรศัพท์สาหรับติดต่อกับบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิ ทยาลั ย มีร ะบบโทรสาร (Fax) และมี กล้ อ งโทรทัศน์ ว งจรปิด ตามจุด ต่ าง ๆ เพื่ อความปลอดภัยแก่
บุคลากรและผู้รับบริการ
3. วัสดุอุปกรณ์ สถาบันฯ ได้จัดระบบงานพัสดุไว้บริการบุคลากรอย่างทั่วถึง ทั้งวัสดุสานักงาน
และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กล้องวิดีโอ เครื่องบันทึกเสียง และคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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4. สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องทางาน ห้องประชุม ห้องน้า ที่จอดรถ ทางลาดและห้องน้า
สาหรับผู้พิการ ฯลฯ
1 ก (5) กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ สถาบั น ฯ ด าเนิ น การภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ ม กฎข้ อ บั ง คั บ ด้ า น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับรองระบบงานการขึ้นทะเบียนหรือข้อกาหนดด้าน
การจดทะเบียนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมการเงินและผลิตภั ณฑ์ที่
บังคับใช้กับสถาบันฯ มีดังนี้
ตำรำงที่ 4 แสดงสภำพแวดล้อมและข้อกำหนด/เกณฑ์
สภำพแวดล้อม

ข้อกำหนด/เกณฑ์

ด้านการบริหาร

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับปรับปรุ ง
ล่าสุ ด)
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
5. พระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
7. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
8. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วา่ ด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พ.ศ. 2551 บังคับใช้เมื่อ วันที่ 22 มกราคม
2551
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2552

ด้านรับรองระบบงาน

1 ข้อบังคับ/ระเบียบ/การรับรองคุณภาพโดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย

ด้านการเงิน

1. ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
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2. ระเบียบสานักงบประมาณว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ. 2548
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการให้บริ การทางวิชาการ พ.ศ.
2551
4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึ กอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขปรับปรุ งเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2552
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2551
7. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร)
8. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เรื่ อง อัตราค่าตอบแทนวิทยากร
โครงการบริ การวิชาการ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการพัสดุ โดยใช้เงินรายได้ พ.ศ.
2542
10. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริ หารงาน
ของส่ วนราชการ พ.ศ. 2553
11. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2550
12. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
13. แนวปฏิบตั ิวา่ ด้วยการขออนุมตั ิโครงการนอกแผนปฏิบตั ิการและการขอ
อนุมตั ิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ด้านอาชีวอนามัยและ
1 ข้อกาหนดด้านอาชีวอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงาน
ความปลอดภัย
ด้านการบริหารงานบุคคล 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2550
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
3. พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553
4. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2553
5. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551
6. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2551
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7. พระราชบัญญัติขา้ ราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
8. ข้อบังคับว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
9. ข้อบังคับว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
10. ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
11. ระเบียบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
12. ข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
13. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554
(บาเหน็จตกทอด)
14. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
(บาเหน็จรายเดือน)
15. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519
1 ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร
1 ข (1) โครงสร้ำงองค์กร สถาบันฯ มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานและใช้ระบบธรรมาภิบาล
ในการกากับ ดูแลการปฏิบั ติงานด้านการทานุบารุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรม ดัง
แผนภูมิต่อไปนี้
ภำพที่ 1 แสดงควำมสัมพันธ์ระดับองค์กรของสถำบันฯ
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

คณะกรรมการประจา
สถาบันฯ

ผู้อานวยการ
สถาบันฯ

คณะกรรมการดาเนินงาน

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริหาร

หัวหน้าฝ่ายวิจัย พัฒนาและส่งเสริม
วัฒนธรรม

- งานบริหารและธุรการ
- งานประสานวิจัย
วัฒนา
งและพัสดุาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ
- งานศึ
กษาวิจัย
หน้-างานคลั
8 รายงานประจ
- งานนโยบายและแผน
- งานข้อมูลทางวัฒนธรรม

ความสัมพันธ์ระดับองค์กรของสถาบันฯ กาหนดทิศทางจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างดังนี้คือเส้นตรงที่ลากใน
แนวดิ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง อ านาจหน้ า ที่ ต ามสายงานหลั ก (Line)
ของสถาบั น ฯ ซึ่ ง มี อ ธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้ นาระดับสูง ทาหน้าที่กากับ ควบคุม
ดูแลการบริ หารจั ดการและการดาเนิ นงานของสถาบันฯ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการทั้งสองฝ่ายของสถาบันฯ เป็นคณะผู้บริหาร ทาหน้าที่รับ
แนวนโยบายจากมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วง
ส่วนเส้นตรงลากในแนวนอนแสดงอานาจหน้าที่ตามสายงานที่ปรึกษา (Staff) และสายงานที่ทาหน้าที่ด้าน
การสนั บสนุนสายงานหลัก กล่ าวคือ ผู้ อานวยการของสถาบันฯ เป็นผู้ มีสิ ทธิ์และอานาจในการบังคับบัญชา
สั่ งการ ควบคุ มการปฏิ บั ติ งาน และประเมินผลการปฏิบั ติ งานของสถาบั นฯ ให้ สอดคล้ องกั บนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และมีรองผู้อานวยการสถาบันฯ 2 ฝ่าย ได้แก่ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร และรองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิจั ยและพัฒนา ทาหน้าที่กากับดูแลงานฝ่ายต่าง ๆ มีหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริหารและหัวหน้าฝ่ ายวิจัย
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
ส่วนเส้นตรงลากในแนวนอนเส้นประแสดงว่า สถาบันฯ มีการแต่งตั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิ ทยาลั ยเป็ นคณะกรรมการประจ าสถาบั น ฯ (อยู่ ระหว่างการรอพิจารณาคั ดสรร) และคณะกรรมการ
ดาเนินงานซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินงานของสถาบันฯ
ระบบการบริหารงานของสถาบันฯ ยึดถือหลั กธรรมาภิบาล (good governance) โดยมุ่งเน้นการ
ดาเนินงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มุ่ง ส่งเสริมให้เกิดการ
ทางานที่เน้ นผลประโยชน์ของส่ วนรวมเป็นหลั ก มีการจัดล าดับความสาคัญของเป้าหมายการดาเนินงานไว้
ชัดเจนในแผนปฏิบัติงานประจาปีซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและกระจายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่บุคลากรทุก
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ฝ่าย มีการติดตามผลและประเมินผลการดาเนินงาน ตลอดจนเน้นการตอบสนองที่ทันการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจะได้นามาเป็นแนวทางพัฒนาการดาเนินงานในครั้งต่อไป
1 ข (2) ลู ก ค้ ำ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย สถาบัน ฯ มุ่ ง เน้ น การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย โดยมีกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้บริการ ความต้องการ
และความคาดหวังที่สาคัญต่อผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันดังนี้
ตำรำงที่ 5 แสดงกลุ่มผู้รับบริกำรและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุม่ ผู้รับบริกำร/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.นักเรียน/นักศึกษา/อาจารย์/
บุคลากรมหาวิทยาลัย

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง

แนวทำงและวิธีกำรสื่อสำร

1.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.มีพื้นที่จัดกิจกรรมด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่ง
อานวยความสะดวก
3. มีความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อและบริการ

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

2.บุคคลทั่วไปและหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย

1 .ได้เครือข่ายด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. สร้างองค์ความรู้และความ
เข้มแข็งให้แก่เครือข่ายด้านการ
วิจัยในพื้นที่ภาคใต้

3.เครือข่าย/ชุมชน/ปราชญ์
ท้องถิ่นและศิลปินสาขาต่าง ๆ

1. มีพื้นที่จัดกิจกรรมและสิ่ง
อานวยความสะดวกแก่ชุมชน
2. มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ปราชญ์ชาวบ้านและศิลปินสาขา
ต่าง ๆ

4. องค์กรภาครัฐเอกชน และ

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สร้าง

1.การพบปะพูดคุย
2.การจัดสนทนากลุ่ม
3.โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล/การติดต่อ
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.การทาสัญญาความร่วมมือ/
ข้อตกลง (MOU)
1.การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง/ลาน
วัฒนธรรมของชุมชน
2.การจัดงานเพื่อยกย่องและ เชิดชู
เกียรติปราชญ์ชาวบ้านและศิลปิน
สาขาต่าง ๆ
3.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
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บุคคลในประเทศเพื่อนบ้าน

ความเข้าใจอันดีต่อกัน
2. ได้เครือข่ายด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อน
บ้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การส่งจดหมายเชิญชวนเข้าร่วม
กิจกรรม
3. การจัดพื้นที่/ห้องแสดงผลงานด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้าน

1 ข (3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร ประเภทของผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและคู่ความ
ร่วมมืออย่ างไม่เป็น ทางการที่สาคัญที่สุด ของสถาบันฯ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปในชุมชน ทั้งนี้
สถาบันฯ ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน โดยมุ่งให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลั ย มีการประสานงานกับเครือข่าย ชุมชน และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูล
ข่าวสาร และส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน โดยใช้วิธีการสื่อสารที่หลากหลายทั้ งการเผยแพร่เอกสาร
และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail), อินเทอร์เน็ต
(Internet) ดังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

คู่ควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำร

ตำรำงที่ 6 แสดงประเภทคู่ควำมร่วมมือ ผู้ส่งมอบ บทบำทหน้ำที่และวิธีกำรสื่อสำร
ส่วนรำชกำร/
บทบำทหน้ำที่
ข้อกำหนดที่สำคัญ
วิธีกำรสื่อสำร
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรปฏิบัติงำน
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
1. มหาวิทยาลัย
- ประชุมชี้แจง
- การประชุม
- การประชุมแบบ
สงขลานครินทร์
นโยบายและ
- การได้ข้อมูลสารสนเทศ ทางการ/ไม่เป็น
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ ที่ถูกต้อง ทันสมัย
ทางการโดยเปิด
ใช้ประกอบการจัดทา
โอกาสให้มีการ
นโยบายด้านทานุบารุง
ซักถามและแสดง
ศิลปวัฒนธรรม
ความคิดเห็น
2.สถาบันการศึกษาและ - ส่งเสริมและสนับสนุน - การมีผลงานที่มีคุณภาพ ร่วมกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ การบริการด้านทานุ
ตรงตามความต้องการและ - การใช้นโยบาย
0pen-door เพื่อให้
ทางด้านทานุบารุง
บารุงศิลปวัฒนธรรม ทันต่อเหตุการณ์
บุคลากรเข้าถึง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
- การสร้างองค์ความรู้
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ผู้ส่งมอบ

และต่างประเทศ

และพัฒนาผลงานด้าน
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน

ผู้บริหารได้ง่าย
- การมอบหมาย
งาน การติดตาม
ประเมินผล และ
3. เครือข่าย/ชุมชนด้าน - การส่งต่อผลิตภัณฑ์ - เครือข่ายที่เป็นปราชญ์ การตรวจเยี่ยม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านทานุบารุง
ชาวบ้าน/ศิลปินที่มีความ - เอกสาร
หนังสือเวียน
ศิลปวัฒนธรรม
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ - สื่อสิ่งพิมพ์
- รายการวิทยุ
มีเพียงพอต่อการ
โทรทัศน์
ปฏิบัติงานและจัด
- โทรศัพท์/
กิจกรรม
โทรสาร/อีเมล
4. หน่วยงานภาครัฐ/
- การส่งมอบ
- การส่งมอบผลิตภัณฑ์
เอกชน/ชุมชน/บริษัท
ผลิตภัณฑ์และบริการ และบริการมีคุณภาพและ - กระดานข่าว
ห้างร้านต่าง ๆ
ด้านทานุบารุง
ตรงตามกรอบเวลาที่
ศิลปวัฒนธรรม
กาหนด
- การประสานความ - ระบบบริหารจัดการ
ร่วมมือในการจัดหา
เหมาะสม โปร่งใส
เครือข่ายด้านทานุ
ตรวจสอบได้
บารุงศิลปวัฒนธรรมใน - การมีส่วนร่วมใน
พื้นที่ภาคใต้
กิจกรรมต่าง ๆ

2. สภำวกำรณ์ขององค์กร
2 ก. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน
2 ก (1) ล ำดั บ ในกำรแข่ ง ขั น สถาบั น ฯ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ด าเนิ น งานด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีคู่แข่งขันและคู่เปรียบเทียบที่เป็นหน่วยงานอื่นซึ่งดาเนินงานด้านวัฒนธรรมในภาคใต้
ได้แก่ หน่วยงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจและพื้นที่เป้าหมายด้านศิลปวัฒนธรรมในภาคใต้ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 7 แสดงสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน
ผลกำร
ประเภท
คู่แข่ง
ประเด็นกำรแข่งขัน
ปัจจัยควำมสำเร็จ
ดำเนินงำน
1. งานทานุบารุง
หน่วยงานทั้งภายใน - หอศิลปวัฒนธรรม มีการจัด
-มีศิลปะโบราณวัตถุ
ศิลปวัฒนธรรม และภายนอก
นิทรรศการ
เฉพาะถิ่น เช่น
ภาคใต้
มหาวิทยาลัยใน
หมุนเวียนตลอด ธรรมจักรศิลาทราย
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พื้นที่ภาคใต้ เช่น
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม ม.อ.
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด, สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ทั้งปี และ
พุทธศตวรรษที่ 13
นิทรรศการถาวร
เช่น ห้อง
อินโดนีเซีย ห้อง
กัลยาณิวัฒนา
ห้องเหรียญตรา
ห้องเครื่องถ้วย
ห้องพระพุทธรูป
นิทรรศการศิลป
โบราณวัตถุร่วม
สมัย
2. งานบริการ
คณะ/สถาบัน
การจัดโครงการ -ความน่าเชื่อถือของ
- การบริการด้าน
วิชาการ
การศึกษาต่าง ๆ
บริการวิชาการ สถาบันฯ ซึ่งเป็น
ทานุบารุง
ด้านทานุบารุง หน่วยงานใน
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยของรัฐ
ของสถาบันฯ
-ความร่วมมือของ
ดาเนินต่อเนื่อง บุคลากรทั้งในและ
มาหลายปีและ นอกมหาวิทยาลัย
ผลการประเมิน - การบอกต่อ/การ
ความพึงพอใจ สร้างเครือข่าย
ของผู้เข้าร่วม
-การรักษาฐาน
โครงการอยู่ใน ผู้รับบริการเดิม
ระดับสูงอย่าง
สม่าเสมอ
3. งานวิจัย
คณะ/สถาบัน
บุคลากรที่มีตาแหน่ง สถาบันฯ มีทุน/ บุคลากรของสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ งานเป็นนักวิจัย
โครงการวิจัย
มีตาแหน่งงานเป็น
โดยเฉพาะ
อย่างต่อเนื่องและ นักวิจัยซึ่งมีความ
มีงบประมาณ เชี่ยวชาญเฉพาะ
สนับสนุนการทา สาขา
วิจัยทุกปี
2 ก (2) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ปัจจัยหลักที่กาหนดความสาเร็จของ
สถาบั น ฯ เมื่อเปรี ยบเทีย บกับ คู่แข่งปั จ จุบันมีการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญซึ่งมีผ ลต่อสถานะการแข่งขันของ
สถาบั น ฯ ได้แก่ พื้น ที่ ตั้งของสถาบั น ฯ มีลั ก ษณะสั งคมแบบพหุ วัฒ นธรรม ทาให้ ได้เปรียบในเรื่องของ
- พิพิธภัณฑ์
พระเทพญาณโมลี
- พิพิธภัณฑ์เรือน
อามาตย์โทพระยา
พิบูลพิทยาพรรค
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แหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภูมิภาค
ของประเทศ และมีอาคารใหญ่ จานวน 3 หลัง รวมทั้งบริเวณพื้นที่กว้างขวางสามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้จานวนมาก นอกจากนี้ยังมีบุคคลในท้องถิ่นเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือดูแลความปลอดภัย
ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ ได้เมื่อต้องออกปฏิบัติงานในพื้นที่ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ
ตำรำงที่ 8 แสดงปัจจัยกำหนดควำมสำเร็จและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถำนะกำรแข่งขัน
กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
ประเด็น
ปัจจัยกำหนดควำมสำเร็จ
สถำนะกำรแข่งขัน
ทานุบารุง
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความ
ศิลปวัฒนธรรม มุ่งมั่นและศักยภาพสูง
การบริการ
- บุคลากรและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จน - คู่เปรียบเทียบที่เป็นองค์กรด้าน
วิชาการ
สามารถสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็งได้ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมมีโอกาสสูง
อย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การวิจัย
- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความ
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งสู่
มุ่งมั่นและมีศักยภาพสูง สามารถสร้างผลงานวิจัย ความเป็นเลิศทางการวิจัย
ให้เป็นที่ประจักษ์
- การเพิ่มเงินทุนและแหล่งเงินทุนที่
- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานวิจัย
สนับสนุนการทาวิจัยด้านวัฒนธรรม
ให้แก่สาธารณชนอย่างสม่าเสมอ
- ทีมบุคลากรมีประสิทธิภาพด้านการทาวิจัยและ
การเก็บข้อมูลภาคสนาม
2 ก (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ สถาบันฯ ได้ดาเนินการในการขอความร่วมมือในการเป็นคู่
เทียบเคียง จาก 1 แหล่ง คือ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา โดยขอข้อมูลที่
ต้องการจากหน่วยงานโดยตรง เพื่อศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและนามาเปรียบเทียบและปรับปรุงงาน อย่างไรก็
ตามก็มีข้อจากัดในการค้นหาข้อมูลสาหรับคู่แข่งขันอื่น ๆ เนื่องจากบางหน่วยงานไม่สามารถให้ข้อมูลและ
เปิดเผยได้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลขาดความรู้ว่ามาจากแหล่งใดและข้อมูลที่ต้องการปิดเป็นความลับ
แหล่งข้อมูลสาคัญที่มีอยู่สาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเช่นเดียวกับสถาบันฯ ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งข้อจากัด
ในการได้ข้อมูล มีดังนี้
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ตำรำงที่ 9 แสดงแหล่งข้อมูลและข้อจำกัดในกำรได้ข้อมูล
ประเภท
แหล่งข้อมูล
ข้อจำกัดในกำรได้ข้อมูล
1. การแข่งขันภายในประเทศ - เว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ไม่ ได้ รั บ รา ยง าน ปร ะจ าปี ขอ ง
- รายงานประจาปีของหน่วยงาน หน่วยงาน
- ไม่ ส ามารถเข้ าถึ งข้ อมู ล เชิง ลึ ก ของ
- เอกสารสื่อ สิ่งพิมพ์
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ หน่วยงาน
2. การแข่งขันกับต่างประเทศ - เว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของ
- เอกสารสื่อ สิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน หน่วยงาน
- ขอข้อมูลที่ต้องการจากหน่วยงาน - ขาดความรู้เรื่องการหาแหล่งข้อมูล
ของบางหน่วยงาน
โดยตรง
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืนของสถาบันฯ คือการที่
สมเด็จ พระเจ้ าพี่น างเธอ เจ้ าฟ้ากัล ยาณิวัฒ นา กรมหลวงนราธิว าสราชนรินทร์ พระกรุณา ประนามของ
พระองค์มาเป็นชื่อสถาบันฯ ดังนั้นพันธกิจของสถาบันฯ จึงมุ่งดาเนินงานเพื่อให้สมพระเกียรติฯ อีกทั้งการที่
สถาบันฯ มีความพร้อมในเชิงทรัพยากรทางวัฒนธรรม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่ง
เป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมอันโดดเด่น รูปแบบของโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริม เผยแพร่ และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการ งานวิจัย เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าแก่นักเรียน นักศึกษา
และผู้ ส นใจทั่ว ไป จึ ง เป็ น ไปในลั ก ษณะของการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒ นธรรมได้อย่า งลงตั ว
โดยเฉพาะการมี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ และการจั ด กิ จ กรรมวั ฒ นธรรมสั ญ จรของ สถาบั น ฯ ซึ่ ง ได้ น า
ศิลปวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังปรากฏรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 10 แสดงควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบ
ควำมท้ำทำยเชิง
ยุทธศำสตร์
ด้านที่ตั้ง

ควำมได้เปรียบ
- สถาบันฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ อยู่ติดกับชายฝั่ง
ทะเลซึ่งมีทรัพยากรทางทะเลอันมหาศาล มีพื้นที่ป่าชายเลน พื้นทีช่ ุ่มน้าอันเป็นแหล่ง
อาหารอันอุดมของสิ่งมีชีวิต และเหมาะแก่การเกษตร
- เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นห้องปฏิบัติการชีวิตจริงซึ่งมี
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ด้านพันธกิจ

ด้านปฏิบัติการ

ด้านทรัพยากรบุคคล

โอกาสสูงในการหล่อหลอมกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้มีความหลากหลายและ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง
- ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้มีการรับนักศึกษาที่
เป็นผลิตผลของชุมชนในพื้นที่มากขึ้น ทาให้การดาเนินงานทางด้านวัฒนธรรมมุ่งเน้น
เพื่อชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสร้างเครือข่าย
จากคนในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งได้ในอนาคต
- การมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียและใกล้ชิดประเทศอินโดนีเซียและ
สิงคโปร์ ทาให้เป็นโอกาสสร้างให้เกิด Uniqueness ของมหาวิทยาลัย
- เป็นสถาบันฯ ที่ก่อตั้งมานาน มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ดี
- เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องกัลยาณิวัฒนา รวมถึงการ
จัดสร้างพระอนุสาวรีย์ซึ่งมีที่เดียวในภาคใต้
- มีการบริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน และมุ่งเน้นการสร้าง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ครอบคลุมและทั่วถึง
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
- มีผลลัพธ์ด้านการบริการและผลงานทางศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
- มีคู่ความร่วมมือทั้งในประเทศและแถบภูมิภาคอาเซียนโดยเป็นแหล่งพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
- มีการดาเนินกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์
ให้แก่ชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- เป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
- มุ่งเน้นการปฏิบัติงานแบบสหสถาบัน และสร้างงานวิจัยแบบ routine to research
- บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและตรงตามพันธกิจ
- บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นหนุ่มสาว มีพลังทุ่มเททางานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ กล้าคิด กล้าตัดสินใจและมีจิตบริการ (Service mind)
- บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย
- บุคลากรมีความสามารถด้านการใช้ภาษามลายูติดต่อสื่อสารกับคนในท้องถิ่น และ
กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
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ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
สถาบันฯ มีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงผลการดาเนินงาน รวมทั้งกระบวนการประเมินผล
กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสร้างนวัตกรรมซึ่งได้กระทามาอย่างต่อเนื่องดังนี้
1. การจัดประชุมแผนงานประจาปีเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และเพื่อ
เตรียมวางแผนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การกาหนดพัฒนาบุคลากร
3. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะทุก ๆ 6 เดือน และนาผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานมาสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน
4. การน าข้อ คิดเห็ น และข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณ ภาพของคณะกรรมการและจาก
ผู้ ป ฏิบั ติงานมาพิจ ารณาร่ ว มกัน ในที่ป ระชุม เพื่อนาผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางวางแผนรองรับการ
ประเมินครั้งต่อไป
5. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายใน/นอกมหาวิทยาลัย
6. การสนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้โดยการส่งไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
7. การนาความรู้ที่ได้จากอบรม/สัมมนาของบุคลากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างกัน
8. การจัดเสวนาและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้รูปแบบของลานวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่มี
ลักษณะงานเดียวกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน
9. การใช้ช่องทางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เว็บบอร์ด จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 1
กำรนำองค์กร
1.1 กำรนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
1.1ก. วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ
สถาบั น ฯ ดาเนิ น งานโดยมุ่ง เน้ น การพัฒ นาผลงาน และความเจริญก้าวหน้าต่า ง ๆ ให้ ทันต่ อ
สถานการณ์ ความก้าวหน้า รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตามแผนการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับ
โครงสร้างองค์กร และการปรับระบบการบริหารจัดการ โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การมีส่วนร่วมของบุคลากร รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติอยู่ในหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ คุณภาพและศักยภาพในการทางาน ทั้งในด้านการ
บริการวิชาการด้า นทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย และการศึกษาต่อ โดยกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
ของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ พันธกิจ และ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข องสถาบั น ฯ ภายใต้ แ นวความคิ ด ของการใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ย่ า งจ ากั ด ให้ มี
ประสิทธิภาพและมีความคุม้ ค่าสูงสุด
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1.1ก (1) วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ ได้จัดประชุมเพื่อ
กาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของสถาบันฯ ร่วมกัน จากนั้นได้มีการถ่ายทอดผลการประชุมไปยังบุคลากรและ
ก าหนดเป็ น ค่ า นิ ย มหลั ก ของสถาบั น ฯ โดยบู ร ณาการให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายและปณิ ธ านของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งพันธกิจของสถาบันฯ ซึ่งเป็นแหล่งบริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน
ภาคใต้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการมุ่งสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และประชาชนในชุมชนภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง
ในประเทศเพื่อนบ้านแถบภูมิภาคอาเซียน
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
ค่ำนิยม
สถาบั น ฯ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ใ นการให้ บ ริ ก ารด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นจึงมุ่งเน้นค่านิยมของสถาบันฯ ในการให้บริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แก่ผู้รับบริการทุกระดับอย่างเสมอภาค ด้วยความตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ และด้วยการมี
จิตบริการ และด้วยการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อก่อให้เกิด ความพึงพอใจสูงสุดแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้หวนกลับมาใช้บริการซ้าอีกอย่างต่อเนื่อง ดังค่านิยมของสถาบันฯ
ที่ว่า
“ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม”

พันธกิจ
1. เทิดพระนามและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานกับคณะและวิทยาเขตรวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
4. ให้บริการสารสนเทศด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. เป็นแหล่งหลอมรวมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก
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1.1ก (2) กำรส่งเสริมกำรประพฤติตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม ผู้บริหารและบุคลากรของ
สถาบันฯ ได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศเพื่อ กระตุ้น สนับสนุนและส่งเสริมให้มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และจริยธรรม โดยได้นาหลักธรรมาภิบาลมาเป็นกรอบในการนาองค์กร กล่าวคือ มีการสร้างบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน การตัดสินใจการเปลี่ยนแปลง และริเริ่มการดาเนินการใหม่ ๆ โดยความเห็นชอบและเต็มใจ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีส่วนร่วม และกาหนดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเป็นประจา มีการ
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ความรู้ สร้างความสามัคคีปรองดอง ตลอดจนการสนับสนุนให้บุคลากรคิดดี
พูดดี และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร
ในกรณีที่บุคลากรไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ผู้บริหารและบุคลากรก็ได้มีการตกลง
ร่วมกันให้ มีการลงโทษตามขั้น ตอนอย่างมีระบบ โดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบ
ข้อเท็จจริงและรายงานตามลาดับขั้นจนถึงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีระบบการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมถึง
การประเมินทางด้านจริยธรรมของบุคลากรทุกรอบ 6 เดือน
ผลการดาเนินงานดังกล่าวของสถาบันฯ ส่งผลให้ บุคลากรทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและจริยธรรมอันดีงามที่พึงปฏิบัติสืบกันมา
1.1 ก (3) กำรสร้ำงองค์กรที่ยั่งยืน ผู้บริหารของสถาบันฯ ได้ดาเนินการหลากหลายวิธีในการสร้าง
ความยั่งยืนให้แก่สถาบันฯ เริ่มด้วยการกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้นาและบุคลากร และกาหนดแผนกลยุทธ์
ที่ชัดเจน โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การประชุมตกลงร่วมกันเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม
2. การมอบหมายงานแก่บุคลากร ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจาอย่างไม่เป็นทางการ
3. การกระจายอ านาจการตั ด สิ น ใจอยู่ ภ ายในขอบเขตที่ ไ ด้ ต กลงไว้ เ พื่ อ ความคล่ อ งตั ว ในการ
ปฏิบัติงาน
4. การมอบหมายให้รองผู้อานวยการและหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ติดตามงาน/และประเมินผลงานเป็น
ระยะ ๆ
5. การมีระบบพี่เลี้ยงในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อให้การทางานดาเนินไปอย่างราบรื่น ในกรณีที่บุคลากร
ต้องปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งงานในช่วงเวลาเดียวกัน หรือเมื่อบุคลากรประจาฝ่ายนั้น ๆ มีเหตุจาเป็นต้องลางาน
ก็สามารถมีผู้รับผิดชอบทางานแทนได้
6. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้รับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรมทั้ง
ระบบ Software Hardware และระบบการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูล
7. การมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถาบันฯ เช่น มีกล้องทีวีวงจรปิด สัญญาณเตือนภัย
8. มีการประกันชีวิตให้บุคลากร และเงินค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่
9. การวางแผนสื บ ทอดต าแหน่ ง และการให้ โ อกาสบุ ค ลากรได้ พั ฒ นาความเชี่ ย วชาญในฝ่ า ยที่
รับผิดชอบ เพื่อสามารถเลื่อนระดับขึ้นมาเป็นหัวหน้าฝ่ายในอนาคต โดยมีระบบพี่เลี้ยงคอยส่งเสริม สนับสนุน
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และให้คาปรึกษาแนะนาบุคลากรได้เตรียมพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/
อบรมการพัฒนางานด้านบริหาร โดยมิได้ระบุกาหนดเป็นผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการเฉพาะ
1.1ข. กำรสื่อสำรและผลกำรดำเนินกำรขององค์กร
1.1ข (1) กำรสื่อสำร การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทุกคนทั่วทั้งสถาบันฯ ผู้บริหาร
ได้กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะสองทิศทางระหว่างผู้อานวยการ ผู้บริหาร
ระดับต่าง ๆ กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายของสถาบันฯ ดังนี้
1. การประชุมชี้แจงและร่วมกันอภิปรายประเด็นความคิดเห็นบางประการเพื่อผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมดาเนินการตามวาระและโอกาสต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- การประชุมผู้บริหาร
- การประชุมผู้บริหารและหัวหน้างาน
- การประชุมบุคลากร
- การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
2. การเผยแพร่เอกสารในรูปเอกสาร/รายงานการประชุม ประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
และหนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บุคลากรได้ รับ
รู้และติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบันฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
3. การสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ จากสถานการณ์จริง
(Knowledge Management in Real Time) เพื่อมุ่งเน้นการทางานเป็นทีม การมีส่วนร่วม และการสร้าง
โอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้งานบริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมหรือการจัด
โครงการในมิติต่าง ๆ เช่น การจัดการโครงการ การจัดการธุรการ การเงินและพัสดุ ทั้งนี้ส่งผลให้บุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เกิดจิตสานึกของภาวะผู้นา ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในการทางานโดย
ยึดถือค่านิยมหลัก (Core Values) ในการทางานของสถาบันฯ
4. การให้รางวัลและการยกย่องชมเชย ผู้บริหารของสถาบันฯ มีบทบาทสาคัญดังนี้
1. ใช้ว าระที่ มีการประชุมร่ ว มกัน กล่ า วยกย่องชมเชยบุค ลากรผู้ เป็ นตัว อย่างที่ดีใ นการ
ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีการกล่าว
ตักเตือนผู้ที่ย่อหย่อน หรือละเลยต่อหน้าที่ของตนเอง
2. มีการส่ งเสริ มและสนั บสนุนให้ บุ คลากรมีค วามก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ เช่น การ
กระตุ้นให้เกิดโครงการ การจัดกิจกรรมในฝ่ายของตน การส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงาน และศึกษา
ต่อในระดับสูงขึ้น ตลอดจนบ่มเพาะและพัฒนาให้บุคลากรก้าวสู่ตาแหน่งหัวหน้าและผู้นาในอนาคต
3. มีการสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากร เช่น มีการคัดเลือกและยกย่องบุคลากรดีเด่น
สนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานสุขภาพ มีการจัดสรรเครื่องแต่งกายเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันของบุคลากร
ตลอดจนดูแลเอาใจใส่ครอบครัวของบุคลากร เป็นต้น
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สรุปได้ว่าสถาบันฯ มิได้ชี้นาโดยคณะผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว แต่มีการคิด ริเริ่ม วางแผนและตัดสินใจ
อย่างมีส่วนร่วมจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดการทุกระดับ และมีการกระตุ้น
ให้เกิดการปฏิบัติการ แบ่งปันผลประโยชน์และความภาคภูมิใจร่วมกัน รวมทั้งยังมีการติดตามและประเมินผล
ร่วมกันเพื่อความยั่งยืนของสถาบันฯ อันเป็นวิธีการสื่อสารและการสร้างความผูกพัน (Engagement) ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง
1.1 ข (2) กำรทำให้เกิดกำรปฏิบัติกำรอย่ำงจริงจัง การดาเนินงานของสถาบันฯ ผู้บริหารและ
บุคลากรได้มกี ารกาหนดเป้าหมายการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างจริงจัง มีการ
ปรับปรุงผลการดาเนินการและการติดตาม กากับและทบทวนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ มีการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด มีตัววัดผลในการดาเนินการดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และจุดเน้นในรอบปีที่ได้กาหนดไว้ ผู้บริหาร
ของสถาบันฯ นามาถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติในการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
2. การดาเนินงานทุกโครงการ/ทุกกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี มีการทบทวน
และประเมิน ผลอย่ างสม่าเสมอ โดยมีผู้ รั บผิ ดชอบเสนอรายงานขึ้นไปตามล าดับ และได้มีการนาเข้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในที่ประชุม
3. สถาบันฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของบุคคลทั่วไปและองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้ง ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
4. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจและความสุขในการทางาน สถิติการลาออกและการลา
ป่วยน้อย
5. บุคลากรมีทักษะการจัดการและทางานเป็นทีม
6. ผู้รับบริการในระดับชาติ จังหวัด อาเภอ และท้องถิ่นเพิ่มขึ้นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
หน่วยงานจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน
1.2 กำรกำกับดูแลและควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ำง
1.2 ก. กำรกำกับดูแลองค์กร
1.2ก (1) ระบบก ำกั บ ดู แ ลองค์ ก ร สถาบั น ฯ ด าเนิ น การในการทบทวนและท าให้ ป ระสบ
ความสาเร็จในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ โดยมุ่งเน้นการกากับดูแลสถาบันฯ ด้วยระบบธรรมาภิบาลในประเด็น
ต่อไปนี้
1. ความรับผิดชอบต่อการจัดการของผู้บริหาร เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ มีการประชุม
เพื่อมอบหมายงาน กาหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ ตลอดจนมีการควบคุม
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทุกครั้ง เพื่อนาผลสรุปมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
2. ความรับผิดชอบด้านการเงิน มีการจัดเก็บ และรักษา และจัดส่งเงินรายได้ตามระเบียบงาน
ราชการ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดซื้อ
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จัดจ้าง มีการตรวจสอบภายในและภายนอกอย่างเป็นอิสระ เช่น การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน
และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
3. การปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการตามความเหมาะสม เช่น มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา การดาเนิน การตามนโยบายของมหาวิทยาลั ยเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตามพันธกิจ มีระบบการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และอาจมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขสัญญาในส่วน
ที่ราชการจะเป็นผู้เสียเปรียบ รวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
การดาเนินงานของสถาบันฯ ยึดหลักธรรมาภิบาล กล่าวคือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ
การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามศีลธรรมและจริย ธรรม และการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ
นาไปใช้ได้ทั้งระบบและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยการมอบอานาจ การรายงาน การจัดทาขอตั้งงบประมาณ การบริหารจัดการอย่างมี
ระบบและคล่องตัว ลดขั้นตอนในการทางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยและมีระบบการประเมิน
การปฏิบัติงานแต่ละระดับ
1.2ก (2) กำรประเมินผลกำรดำเนินกำร การดาเนินการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นา
ระดับสูงซึ่งรวมถึงผู้นาสูงสุด มีวิธีประเมินผลดังนี้
1. บุคลากรในสถาบันฯ และหัวหน้าฝ่ายจะได้รับการประเมินผลงานโดยคณะกรรมการประเมิน
และมีการส่งผลการประเมินแจ้งกลับผู้รับการประเมิน
2. ผู้บริหารของสถาบันฯ ทั้งผู้อานวยการและรองผู้อานวยการจะได้รับการประเมินผลงานโดย
คณะกรรมการประเมินผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะใช้วิธีการประเมินระบบเดียวกัน
1.2 ข. กำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและมีจริยธรรม
1.2 ข(1) กำรประพฤติ ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ สถาบันฯ มีการดาเนินงานโดยคานึงถึง
ผลกระทบทางลบต่อสังคมเป็นสาคัญ ดังนี้
1. การดาเนินงานของสถาบันฯ กาหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ทั้งลักษณะของ
การให้บริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ
ทั้งนี้ วิธีดาเนินการตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคาดการณ์ถึงความห่วงใยของสาธารณชนที่มีต่อการทานุบารุง
อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ให้มีความยั่งยืนและเข้มแข็ง
2. การดาเนิ นการคานึงถึงผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม โดยใช้วิธีดาเนินการในเชิงรุก ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
3. การจัดเตรียมป้องกันและแก้ไขผลกระทบในทางลบต่อสังคม เช่น การจัดฝึกอบรมทุกครั้งจะ
มีการประชุมวางแผนงาน ดาเนินงานตามแผน และนาผลการดาเนินงานมาประชุมร่วมกันเพื่อรับรู้ถึงความพึง
หน้ า 23 รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ และกรณีที่การปฏิบัติงานอาจส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม จะ
มีการประชุมปรึกษาเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหานั้นไม่ให้เกิดซ้า
4. การจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและชุมชน
แบบให้เปล่า ทั้งยังมุ่งส่งเสริมการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนทุกระดับอายุ เช่น การอบรมเพื่อ
ส่ งเสริ มศิล ปวัฒ นธรรมไทย การจั ดค่ายเยาวชนรัก ษ์ถิ่น โครงการพัฒ นาทัก ษะเพื่อเพิ่มมูล ค่าเพิ่มให้ กั บ
หัตถกรรมท้องถิ่น เป็นต้น

ตำรำงที่ 11 แสดงกำรดำเนินงำนของสถำบันฯ
วิธีคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึงผลกระทบทำงลบ
วิธีเตรียมกำรเชิงรุกต่อผลกระทบทำงลบ
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. การกากับ ดูแล และประชุมร่วมกันเพื่อกาหนด
แนวทางเตรียมการดาเนินงานครั้งต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ข(2) กำรประพฤติ ปฏิบัติอย่ำ งมีจริยธรรม สถาบันฯ มีวิธีการส่ งเสริมและทาให้มั่นใจได้ว่า
บุคลากรทุกคนมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี และทุกคนประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนีส้ ถาบันฯ มีวิธีในการติดตามและดาเนินการต่อพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจริยธรรม ดังนี้
1. สร้ างค่ านิ ย มที่ ดี ภ ายในสถาบัน ฯ
โดยยึ ดหลั กการด าเนิ น งานตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม ยุติธรรม และความเสมอภาค
2. อบรม ชี้แ จง ให้ บุ ค ลากรทั้งเก่าและใหม่ได้ รับทราบและมี ความเข้า ใจที่ ถูกต้อ งเกี่ ยวกั บ
จรรยาบรรณและการปฏิบัติงานในสถาบันฯ
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3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองอย่างเคร่งครัด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตบริการแก่ผู้รับบริการอย่างเต็มใจและเท่าเทียมกัน
5. ยกย่องชมเชยบุคลากรที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ
6. มีขั้นตอนดาเนินการกับผู้ที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรม
1.2 ค. ควำมรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้ำงและกำรสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ
1.2 ค(1) ควำมผำสุกของสังคมใสวงกว้ำง สถาบันฯ มีภารกิจหลักด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ดังนั้นจึงคานึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมในภาพใหญ่ โดยกาหนดไว้เป็นพันธกิจและ
แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และปลูกจิตสานึกให้ตระหนักถึงผลกระทบอัน
จะเกิดขึ้นแก่วัฒนธรรมของชาติ ซึ่งย่อมหมายรวมถึงผลกระทบโดยรวมของชุมชนด้วยเช่นกัน
1.2 ค (2) กำรสนับสนุนชุมชน สถาบันฯ ดาเนินการเพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีโครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัยหลายโครงการซึ่งมุ่งเน้นการ
ได้ผลของการทาโครงการและการวิจัยกลับคืนสู่ชุมชน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ มีการสอบถาม สนทนาพบปะเพื่อประเมินความต้องการและรับรู้ปัญหาของชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ มีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันฯ กับชุมชนที่ เป็นต้น ผลที่ได้คือ ความไว้วางใจ ความเป็น
กัลยาณมิตรของบุคลากรในสถาบันฯ กับชุมชน และจานวนของผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น เพราะมี ความเชื่อถือ
ต่อสถาบันฯ
ตำรำงที่ 12 แสดงวิธีดำเนินงำนของสถำบันฯ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
วิธีคัดเลือกชุมชน
1. มีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง

วิธีดำเนินกำรสนับสนุนชุมชน
1. ประเมินศักยภาพของชุมชน

กำรมีส่วนร่วมของสถำบันฯ
1. ให้ความรู้แก่ผู้นาชุมชน และจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชน
2. มีกลุ่มเป้าหมายรองรับชัดเจน 2. สารวจความต้องการของชุมชน 2. ให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาชุมชน
3. มีการดาเนินงานด้านวัฒนธรรม 3. จัดเสวนา/พบปะพูดคุย/ลาน
3. สนับสนุนให้มีหน่วยงานภาครัฐ/
อย่างต่อเนื่อง
วัฒนธรรม
เอกชน และกลุ่มต่าง ๆ เข้าไป
ปฏิบัติงานในชุมชน
4. มีความขาดแคลนทรั พยากรที่ 4. สนับสนุนทรัพยากร เช่น
4. จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุน
จาเป็นต่อการดาเนินงาน
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง
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หมวดที่ 2
กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 กำรจัดทำกลยุทธ์
2.1 ก. กำรจัดทำกลยุทธ์
2.1 ก (1) กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารและบุคลากรได้ประชุมร่วมกันระดมความคิดเพื่อ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาปัจจัยประกอบทั้งภายนอกและภายใน เช่น ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาพการแข่งขัน นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทางเทคโนโลยี
และด้า นอื่น ๆ ทรั พยากร และความเสี่ ย งด้านการเงิน สั งคมและจริ ยธรรม กฎหมาย ข้อ บังคับ เป็นต้ น
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สถาบันฯ ใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT เป็นกลไกสาคัญในการกาหนดทิศทางการวางแผนกลยุทธ์แบบระยะ
ยาว 4 ปี และแผนระยะสั้น1ปี (หรือแผนปฏิบัติการประจาปี) วิธี กาหนดกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้น
ในรอบปี นับตามปีงบประมาณ โดยมีความถี่ของการทบทวนและการปรับปรุงตลอดปี ส่วนกรอบเวลาของ
การกาหนดแผนระยะยาวเป็นไปตามวาระการดารงตาแหน่งของผู้บริหาร ทั้งนี้สถาบันฯ ได้ดาเนินการตามแผน
เป็นลาดับขั้นตอนดังนี้
1. การเตรียมแผน มีการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศึกษาสภาพการณ์จริง
ในขณะนั้น เพื่อนามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
2. การวางแผน มีการประชุมร่วมกันเพื่อยกร่างแผนและปรับปรุงแผน เสนอแผนฉบับร่าง
ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานขึ้นไปตามลาดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. การดาเนินงานตามแผน มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ แต่งตั้งคณะทางาน ถ่ายทอดแผนสู่
การปฏิบัติ ถ่ายทอดตัวชี้วัด และโครงการต่าง ๆ ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง
4. การประเมินแผน คณะทางานทาหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงาน รายงานผล
การดาเนินงานอย่างเป็นปัจจุบัน และสรุปผลให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการดาเนินงาน
ครัง้ ต่อไป
ภำพที่ 2 แสดงกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์

กำรทบทวนนโยบำย/แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
คณะทำงำน
ผู้บริหาร
คณะกรรมการ

หัวหน้าฝ่าย
บุคลากร

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
โอกาส
สู่การปฏิบัติ

วิสัยทัศน์/
พันธกิจ/
ภำรกิจ

ข้อจากัด
จุดมุ่งหมำย
เป้ำประสงค์

แผน
กลยุทธ์
ระยะยำว
4 ปี

แผนปฏิบัติ
กำร
ประจำปี
 กิจกรรม
 เวลา

 ผู้รับผิดชอบ

จุดแข็ง

จุดอ่อน

 งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
2.1 ก (2) กำรวิเครำะห์แกำรควบคุ
ละกำรกำหนดกลยุ
ทธ์ สถาบันฯผล ได้นาหลักการ SWOT เข้ามาเป็น
ม ติดตำมและประเมิ
เครื่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอก
สภาพแวดล้อม ข้อมูลสารสนเทศ มาเป็น ส่ว นหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการกาหนดทิศ
ทางการดาเนินงาน อาทิ กิจกรรม โครงการ การบริการวิชาการ การวิจัย เป็นต้น ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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1.

2.
3.

4.

5.

ตำรำงที่ 13 แสดงปัจจัยประกอบกำรวำงแผนและวิธีกำรรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศ
ปัจจัยประกอบกำรวำงแผน
วิธีกำรรวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศ
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
ดาเนินงาน
จุดอ่อน จุดแข็ง ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากร รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายใน
อื่น ๆ ของสถาบันฯ
และภายนอก(SWOT) และข้อมูลทรัพยากรทั้งหมด
ของสถาบันฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการ
ดาเนินงาน
ผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/การ
ปฏิบัติง านของบุคลากร และผลการตรวจประเมิ น
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

2.1 ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1 ข (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ สถาบันฯ กาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยใช้
ประเด็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม มาเป็นกรอบกาหนดกลยุทธ์ที่สาคัญในแต่ละด้าน ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. แหล่งเรียนรู้ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน
2. สร้างองค์ความรู้ วิจัย และพัฒนา
3. สร้างเครือข่ายวัฒนธรรม
4. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
2.1 ข (2) กำรพิจำรณำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันฯ ตอบสนอง
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสในการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติการ
และรูปแบบการดาเนินธุรกิจวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้ความสาคัญต่อความสามารถพิเศษของสถาบันฯ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตดังนี้
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1. ด้านที่ตั้ง
สถาบั น ฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ส ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นสั งคมแบบ
พหุวัฒนธรรม ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน จึงมีความได้เปรียบในเรื่องความหลากหลายของแหล่งข้อมูล
ทางวัฒนธรรม แหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุ รวมทั้งมีโอกาสสูงในการสร้างเครือข่ายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่และการเชื่อมโยงเครือข่ายกับประเทศเพื่อนบ้านแถบภูมิภาคอาเซียน
2. ด้านพันธกิจ สถาบันฯ มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็น สถาบันฯ เก่าแก่ซึ่งก่อตั้งมา
นาน มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน โดยเฉพาะมีความโดดเด่นในฐานะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านพระกรณียกิจของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องกัลยาณิ วัฒนา รวมถึง
การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ซึ่งมีที่เดียวในภาคใต้
3. ด้านปฏิบัติการ สถาบันฯ มีผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางทั้งใน
ระดั บ ประเทศและต่า งประเทศ รวมทั้งยั งมี ก ารด าเนิ น งานด้า นทานุบ ารุง ศิล ปวัฒ นธรรมเพื่ อเสริมสร้า ง
ความสมานฉันท์ให้แก่ชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ
4. ด้านทรัพยากรบุคคล สถาบันฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและตรง
ตามพันธกิจ อีกทั้งยังเป็นบุคลากรรุ่นหนุ่มสาว มีพลังทุ่มเททางานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีความ
รักความผูกพันต่อสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษามลายูถิ่นติดต่อสื่อสารกับคนใน
ชุมชน และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างคล่องแคล่ว
2.2 กำรนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
2.2 ก.กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรและกำรถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบัติ
2.2 ก (1) กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร สถาบันฯ มีแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายของสถาบันฯ โดยที่แผนปฏิบัติการทาเป็นแผนงานจากงานนโยบายและแผนที่รับผิดชอบ ซึ่ง ได้
ประชุมร่วมกันทบทวนแผนงานไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผลการดาเนินงานได้มีการสรุป
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านที่ประชุมแล้วจึงเรียบเรียงเป็นรูปเล่มเมื่อเสร็จสิ้นโครงการตามระยะเวลาที่ ได้ตกลง
นัดหมายกันไว้
งานนโยบายและแผน ฝ่ายสนับสนุนบริหารเป็นผู้รับผิ ดชอบในการจัดทางบประมาณประจาปี ทั้ง
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน รายได้ โดยผ่านเข้าสู่ที่ประชุมบุคลากร เพื่อให้บุคลากรรับทราบและ
ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้ และเมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้วและกาหนดเป็นแผนปฏิบัติ การประจาปีโดยมี
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการดาเนินการที่ชัดเจน เมื่อทุกโครงการ/กิจกรรมได้ดาเนินการเสร็จสิ้นตาม
แผนที่วางไว้ ผู้รับผิดชอบจะมีการประเมินผล เสนอผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและที่
ประชุม เพื่อนามาปรับปรุงการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
2.2 ก (2) กำรนำแผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติ สถาบันฯ มีการวางแผนโครงการ/กิจกรรมไว้ล่วงหน้า
ซึ่งบุคลากรรับทราบจากการแจ้งเวียนข่าวสารดังกล่าวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-mail/e-document) และ
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ในที่ประชุมบุคลากร ส่วนการขอตั้งงบประมาณจัดทาโครงการ/กิจกรรมต้องกระทาล่วงหน้าก่อนวันดาเนินการ
และมุ่ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของสถาบั น ฯ เมื่ อ ทราบผลการจั ด สรรงบประมาณจาก
กองแผนงานแล้ว เจ้าของโครงการ/กิจกรรมจะมีการประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้
คณะทางานได้รับทราบ
2.2 ก (3) กำรจัดสรรทรัพยำกร สถาบันฯ มีการจัดทางบประมาณประจาปีเพื่อให้มีสถานะพร้อม
ใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ โดย
ผ่านเข้าที่ประชุมบุคลากรเพื่อรับทราบและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยมีงาน
การเงินและบัญชีจัดทารายงานรายรับ -รายจ่าย ทุกเดือน เพื่อประเมินสถานการณ์ความพร้อมด้านการเงิน
และพร้อมติดตามความเสี่ยงด้านบริหารการเงิน โดยรายงานให้ผู้อานวยการทราบและนาเข้าที่ประชุมบุคลากร
2.2 ก (4) แผนด้ำนบุคลำกร แผนด้านทรัพยากรบุคคลในระยะสั้น คือ การเข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรประจาปีเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และงบประมาณส่วนกลางที่จัดสรรให้บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนาในโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้ในแต่ละปี
2.2 ก (5) ตัววัดผลกำรดำเนินงำน สถาบันฯ มีการกาหนดการประเมินผลการดาเนินงานโดย
กาหนดตัวชี้วัด (KPIs) ของการประกันคุณภาพที่ประเมินศักยภาพของสถาบันฯ เป็นประจาทุกปีในการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันฯ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งระบบประกัน
คุณภาพที่รับการประเมินเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกับการรับการประเมินของมหาวิทยาลัยและเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศที่เสริมสร้างให้องค์กรมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และระบบ
ดังกล่าวครอบคลุมถึงบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น เนื่องจากเป็น
การประเมินในทุกๆ มิติตามภารกิจของสถาบันฯ
2.2 ก (6) กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร กรณีสถานการณ์เร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อแผนที่วางไว้
ผู้รับผิดชอบและคณะทางานจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบปัญหา และระดมความคิด ความเห็นเพื่อ ปรับ
แผนปฏิบัติการใหม่โดยพยายามไม่ให้กระทบต่อแผนเดิมที่วางไว้ หรือกระทบแผนเดิมน้อยที่สุด
สิ่งสาคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของแผนดังกล่าว คือ
1. การไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนที่กาหนดไว้
2. ความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องการดาเนินงาน
3. นโยบายของมหาวิทยาลัย
4. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถาบันฯ
2.2 ข. กำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำร
การคาดการณ์ผลการดาเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร
ตามตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญที่ระบุไว้ในข้อ 2.2ก.(5) โดยสถาบันฯ มีวิธีการคาดการณ์
ผลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้

หน้ า 30 รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

1. การคาดการณ์ผลก่อนการดาเนินการ ใช้วิธีศึ กษาข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่เดิมนามาใช้ในการ
เตรียมการ และวางแผนการดาเนินงาน โดยผู้บริหารใช้วิธีพูดคุยและสอบถามบุคลากรถึงปัญหา อุปสรรค
แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่ยังไม่เกิด หรืออาจเกิดซ้า
2. การคาดการณ์ผลขณะดาเนินการ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย รวมทั้งผู้ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ดาเนินงานมีการพบปะประชุมร่วมกันเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ สามารถ
คาดการณ์ความเป็นไปได้ของผลการดาเนินงาน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการดาเนินงานได้
อย่างทันท่วงที
3. การคาดการณ์ผลหลังการดาเนินการ ผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงคณะดาเนินงาน มีการสรุปและ
รายงานผลการดาเนินงานให้รับทราบ อภิปรายข้อดี-ข้อด้อย จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันคิด
หาแนวทางป้องกัน ปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินงานไว้ล่วงหน้า
หมวดที่ 3
กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ
3.1 เสียงของลูกค้ำ
ก. กำรรับฟังลูกค้ำ
3.1 ก (1) กำรรับฟังลูกค้ำในปัจจุบัน สถาบันฯ มีค่านิยมว่า “ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมี
คุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม” โดยได้นามาเชื่อมโยงกับการดาเนินงานสถาบันฯ อย่างจริงจังและเป็นระบบ
มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และกาหนดวิธีการรับฟัง
ลูกค้า เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้
1. วิธีการรับ ฟังลู กค้า สถาบั น ฯ มีการรับฟังลู กค้าหลากหลายรูปแบบตามกลุ่มของผู้ รับบริการ
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักที่มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- การประเมินและสารวจความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ ฯลฯ โดยติดตั้ง
แบบสอบถามออนไลน์ไว้หน้าเว็บไซต์ของสถาบันฯ สรุปและรวบรวมผลที่ได้นามาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล และ
ใช้เป็นปัจจัยนาเข้าในการกาหนดแผนระยะสั้นและระยะยาวของสถาบันฯ
- กาหนดวิธีการรับ ฟังลูกค้าไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี โดยให้ผู้ รับผิ ดชอบทุกโครงการ/
กิจกรรมออกแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการไว้อย่างเป็นปัจจุบัน มีการสรุป -รายงานผลให้ผู้บริหาร
รับทราบ พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบนามาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของสถาบันฯ เพื่อนามาประกอบการ
พิจารณาวางแผนดาเนินงานในรอบปีถัดไป
- กาหนดหลักปฏิบัติในการรับข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการได้ข้อมูลป้อนกลับด้วย
วาจาจากผู้รับบริการ และ/หรือจากการสื่อสารผ่านช่ องทางสื่อสารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต เช่น E-mail
Facebook Web board รวมทั้งการพบปะสนทนากับเครือข่ายชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ ข้อมูลเหล่านี้
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
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- กาหนดแนวทางการดาเนินงานของสถาบันฯ ในการใช้ข้อมูลป้อนกลับที่รับฟังจากลู กค้า
นามาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
- ในกรณีเร่งด่วนขณะดาเนินงาน หากมีข้อมูลป้อนกลับที่รับฟังจากลูกค้าและอาจส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อการให้บริการ สถาบันฯ เปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบ/
กิจกรรมของงานนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม
- กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า และระวังไม่ให้การให้บริการเกิดความผิดพลาดซ้าซ้อน
2. การจาแนกลูกค้า กลุ่มลูกค้าหรือส่วนตลาด สถาบันฯ ดาเนินการดังนี้
- ใช้เทคนิค “6 W 1 H” ในการทาความรู้จักและเข้าใจลูกค้า โดยกาหนดกลุ่มลูกค้าที่มี
คุณลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกันไว้ด้วยกันเพื่อศึกษาหาความรู้ในด้านความต้องการ ความคาดหวังซึ่ง
แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งทาให้รู้
ว่าควรปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างไร เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจในการใช้สินค้าและ
บริการของลูกค้าได้สูงสุด
ภำพที่ 3 เทคนิค 6 W 1 H ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำหรือส่วนแบ่งตลำด

Who

What

When

Why

Whom

How

ใครคือลูกค้า
ของเรา

ลูกค้า
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ต่อการใช้
บริการของ
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ลูกค้าใช้
บริการ
อย่างไร

- ประชุมวางแผนกาหนดวิธีการให้บริการลูกค้าและส่วนแบ่งตลาดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี

โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและกลุ่มลูกค้านามาร่วมกันทบทวน วิเคราะห์ และพิจารณาควบคู่กับภารกิจหลัก
และพันธกิจของสถาบันฯ เพื่อได้ข้อสรุปในการให้บริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
- มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการ และรวบรวมผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลลูกค้า กลุ่มลูกค้า
หรือส่วนแบ่งตลาด นาเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อร่วมกันสรุปบทเรียนการให้บริการที่ควรดาเนินการต่อไป
และป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้าซ้อน
- กาหนดเป้าหมายการปรับปรุงกระบวนการทางานไว้ในแผนงานรอบปีถัดไป โดยใช้ข้อมูลจาก
การตรวจสอบความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน นามาเปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วง 3 ปีย้อนหลังของการ
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ให้บริการ เพื่อทานายแนวโน้มของลูกค้า กลุ่มลูกค้าหรือส่วนแบ่งตลาดในอนาคต จากนั้นจึงกาหนดวิธี การ
ปรับปรุงกระบวนการทางานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามมา
3. วิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีบนเว็บเพื่อรับฟังลูกค้า สถาบันฯ ได้ดาเนินการดังนี้
- กาหนดแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรงจานวน 1 คน พร้อมทีมงาน ทาหน้าที่ดูแลระบบให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและฉับไว เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในโลกสังคมออนไลน์
- เปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถริเริ่ม สร้างสรรค์ และวิเคราะห์
งาน โดยใช้ข้อมูลจากการรับฟังลูกค้าในอดีต และลูกค้าปัจจุบัน นามาปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีข้อมูล
อย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อให้บริการไว้หน้าเว็บไซต์ของสถาบันฯ
- ประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดกรอบมาตรฐานของการดาเนินงานด้านการให้บริการผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ กาหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการในเว็บไซต์มีคุณภาพ สร้างความ
น่าเชื่อถือ และสามารถสร้างความได้เปรียบด้านการตลาดเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะการดาเนินงาน
คล้ายคลึงกัน
- สร้างนวัตกรรมในกระบวนการทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การสร้าง Facebook
Web board ไว้หน้าเว็บไซต์ของสถาบันฯ และจัดทาฐานข้อมูลสารองเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลสาคัญ
ที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยผ่านระบบออนไลน์
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรอบเดือน เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงวิธีการทางานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสื่อสังคมออนไลน์
ตำรำงที่ 14 แผนงำนและตัวชี้วัดด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แผนงำน
ตัวชี้วัด
จานวนครั้งเฉลี่ยต่อเดือนในการนาเข้า/ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ บน
ระบบ Internet/Intranet ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถ
สืบค้นหรือขอข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
การดูแล-การบริการ
ร้อยละของจานวนครั้งที่จัดทา Story board เผยแพร่เว็บไซต์ได้ภายใน 7 วัน
จานวนครั้งในการจัดอบรมความรู้ด้าน IT ให้แก่บุคลากร
จานวนครั้งของความสาเร็จในการจัดทาระบบการจัดการถาม-ตอบทางเว็บไซต์
ระยะเวลาที่ Web site ใหม่ของสถาบันฯ สามารถใช้งานได้
ร้อยละของปริมาณความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต
การแก้ไข-ปรับปรุง
จานวนลูกค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์นับจากเวลาที่ได้รับ
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การพัฒนา

จากทางหน่วยงานต่างๆ
จานวนวันที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม นับจากวันที่ได้รับมอบหมายงาน
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสานักงาน (Intranet)
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์สถาบันฯ

4. วิธีการติดตามความคิดเห็นของลูกค้าในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนลูกค้า และการ
ทาธุรกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับอย่างทันท่วงทีและสามารถนาไปใช้ต่อได้
สถาบันฯ มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าบนพื้นฐานของความเข้าใจ เข้าถึงความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และมีการพัฒนา โดยใช้กระบวนการศึกษาเรียนรู้ถึงความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ ใช้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่ อให้เหมาะสม
กับกลุ่มผู้รับบริการ กาหนดช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถตอบรับหรือแสดงความเห็นกลับมาได้ เช่น โทรศัพท์
โทรสาร จดหมาย E-mail Face book ฯลฯ และเน้นการสื่อสารแบบสองทางกับลูกค้า กลุ่มลูกค้า และผู้มี
ส่วนได้ส่ วนเสีย ตลอดจนมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกับเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ วิธีการต่างๆ
เหล่านี้ทาให้สถาบันฯ สามารถติดตาม สอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างฉับไว
และนามาเป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงการวางแผนดาเนินการให้บริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า
5. วิธีการรับฟังที่แตกต่างกันภายในวงจรชีวิตของการเป็นลูกค้า
สถาบันฯ มีกลุ่มลูกค้าที่สาคัญ 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มลูกค้าภายในและกลุ่มลูกค้าภายนอก มีการติดต่อ
สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ สถาบันฯ มีเว็บไซท์
อย่างเป็นทางการ ที่ www.culture.pn.psu.ac.th ซึ่งสร้าง application เอาไว้ติดต่อกับลูกค้าที่สามารถใช้
อินเตอร์เน็ตได้หลายทาง เช่น ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Fax ที่สามารถติดต่อกับ
สถาบันฯ ได้ การส่ง E-mail มีเว็บบอร์ด กระดานข่าว รวมถึงแบบสอบถาม การประเมินความพึงพอใจใน
รูปแบบต่างๆ
ปัจจุบัน ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ก้าวเข้ามา สถาบันฯ ได้สร้างหน้า Facebook
เอาไว้ จานวน 4 หน้า ได้แก่
1. สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2. หอศิลป์ภาคใต้
3. พิพิธภัณฑ์เรือนอามาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค
4. พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี
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การแบ่งตามภารกิจของสถาบันฯ เพื่อรับฟังลูกค้าอย่างไม่เป็นทางการ วิธีรับฟัง ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มลูกค้า วงจรชีวิตของลูกค้าภายใน เช่น นักศึกษา การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และให้เยี่ยมชม
สถาบันฯ ใช้สถาบันฯ ในการเรียนการสอน พิพิธภัณฑ์ การสืบค้นข้อมูล ด้านการวิจัย
บุคลากร สถาบันฯให้บริการด้านเอกสารข้อมูล ลูกค้าภายนอก เช่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์จาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ บุคคลทั่วไปรับบริการข้อมูล
การรับรู้ข่าวสาร สังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ จุลสารข่าว เป็นต้น
การติดตามความคิดเห็นของลูกค้า ลูกค้าในอดีต โครงการต่อเนื่อง เช่น งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
ที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง งานวันกัลยาณิวัฒนา งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
3.1 ก (2) กำรรับฟังลูกค้ำในอนำคต
สถาบันฯ มีการรับฟังเสียงของลูกค้าในอดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยการประชาสัมพันธ์ การเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ แนะนาประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมนิทรรศการของสถาบันฯ
ร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ลูกค้าในอดีตและอนาคตจากโครงการต่าง
ๆ ที่สถาบันฯ ได้จัดขึ้นในแต่ละปี เช่น มหกรรมศิลปวัฒนธรรม โครงการวัฒนธรรมสัญจร (MOU)
โครงการทักษะการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น
ข กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของลูกค้ำ
3.1 ข (1) ควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน สถาบันฯ มีวิธีการประเมินความพึงพอใจและความ
ผูกพันของลูกค้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. สารวจภารกิจและพันธกิจของสถาบันฯ เพื่อระบุผลผลิตและการให้บริการที่ต้องการวัดความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจ
2. กาหนดวิธีการและเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจให้สอดคล้องกับผลผลิต และ
การให้บริการแต่ละประเภท รวมทั้งการระบุกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ดาเนินการสารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนงาน
4. สรุปผล ประมวลผล และเสนอให้ผู้บริหารลงนามรับทราบ จากนั้นจึงมอบให้ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ
ไว้ในฐานข้อมูลของสถาบันฯ
5. นาข้อมูลที่ได้จากการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการมาใช้เป็นปัจจัยนาเข้าใน
การวางแผนยุทธศาสตร์และจัดลาดับความสาคัญของการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปี
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ออกแบบกระบวนการทางานเพื่อสร้างหรือปรับปรุงผลผลิตและการให้บริการ รวมทั้งการนามาใช้เป็นโอกาสใน
การพัฒนาผลผลิตและการให้บริการที่พึงจะมีในอนาคต ตลอดจนเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและเพิ่ม
ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
3 ระดับแห่งควำมพึงพอใจ

ปฏิกิริยำของผู้รับบริกำร

ตื้นตันใจ

จะเป็นพวกและปกป้อง

ประทับใจ

จะช่วยบอกต่อ

พึงพอใจ

จะกลับมาใช้ซ้า

ภำพที่ 4 กำรวัดระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
การตอบสนองเหนือความต้องการของลูกค้า ลูกค้ากลุ่มเดิมต้องการอะไร เราก็จัดกิจกรรมนั้นให้
เช่น การเพิ่มมูลค่าเพิ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน ลูกค้าเดิมเป็นการประเมินความผูกพันได้ ผลการประเมินมา
ดาเนินการต่อเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เหนือความต้องการ คือ มาตรฐานสูง มาสู่ลูกค้า เช่น
ผลิตภัณฑ์ การหาตลาด
3.1 ข (2) ควำมพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง สถาบันฯ เป็นหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ให้บริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดดาเนินงานใน
ลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน วิธีการเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสถาบันฯ จึง
หาคู่เปรี ย บเทีย บกับ ความพึงพอใจของลู กค้าอื่นที่มีต่อองค์กรที่มีผ ลิ ตภัณฑ์ที่คล้ ายคลึงกัน สถาบันฯ ได้
ดาเนินการดังนี้
1. วางแผนในการเลือกคู่เปรียบเทียบ โดยการกาหนดขอบเขตพื้นที่ในการดาเนินงาน จัดระดับ
ความสาคัญของการดาเนินงานที่ต้องการนามาเปรียบเทียบ
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่กาหนดไว้เป็นคู่เปรียบเทียบ เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกใน
การปฏิบัติงานหรือการจัดกระบวนการทางานของหน่วยงานที่เป็นคู่เปรียบเทียบ
3. จั ดโครงการพบปะแลกเปลี่ ย นเรียนรู้กั บหน่ว ยงานที่ เป็นคู่เปรียบเทียบ เพื่อร่ ว มกันกาหนด
เป้าหมายที่ต้องการ
4. ประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกเป้าหมายการดาเนินงานด้านการให้บริการที่ต้องการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการกับหน่วยงานคู่เปรียบเทียบในรอบปี 2555 รวม 3 ด้าน คือ
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ประกอบด้วยประเด็นความสะดวกรวดเร็วของ
หน้ า 36 รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

การให้บริการ ให้บริการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน มีความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น การให้บริการ
ตามลาดับคิว มีการติดประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการไว้ชัดเจน
2) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ประกอบด้วยประเด็น ความสุภาพเรียบร้อยในการพูดจา ความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ ความเอาใจใส่ในการให้บริการ การให้ข้อมูลและการตอบข้อซักถามของ
ผู้รับบริการ ความซื่อสัตย์สุจริต
3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ประกอบด้วยประเด็นสถานที่นั่งรอรับบริการเพียงพอ ความ
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ โอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการโดยผ่าน
ช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น จดหมาย โทรศัพท์ E-mail Face book ฯลฯ
5. สรุ ป ผลและเก็บ รวบรวมข้อมูล ที่ได้ จากคู่เปรี ย บเทียบ วิเ คราะห์ ห าปั จจัยความส าเร็จของคู่
เปรี ยบเทีย บ และน าผลจากการวิเคราะห์ มาวางแผนปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการเพิ่มขึ้น
6. กาหนดแผนงานการหาคู่เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการกับหน่วยงานในเขตพื้นที่อื่นที่
มีการดาเนินงานในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับสถาบันฯ
3.1 ข (3) ควำมไม่พึงพอใจ สถาบันฯ กาหนดเป็นแผนการดาเนินงานของทุกโครงการ/กิจกรรม
โดยผู้ รั บ ผิ ด ชอบจะต้ อ งออกแบบสอบถามวั ด ประเมิน ความไม่ พึ ง พอใจของลู ก ค้ า ทุ ก กลุ่ ม ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร
ตลอดจนมีการสังเกต สอบถาม และพบปะพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ เพื่อวัดระดับความไม่พอใจใน
ประเด็นต่างๆ ทั้งในช่วงการจัดเตรียมงาน ระหว่างการดาเนินงาน และหลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินงาน ทั้งนี้
หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในการให้บริการแก่ลูกค้า ผู้รับผิดชอบจะนัดหมายประชุม
ปรึกษาหารือกับผู้บริหารและคณะทางานในทีม เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือรายละเอียดในแผนงาน
ตามที่ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสร้าง
ความแตกต่างของการให้บริการ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การเยี่ยมเยียน การโทรศัพท์ติดต่อ การทบทวนข้อมูล
เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะ เพื่อแสดงถึงการให้ความสาคัญแก่กลุ่มผู้รับบริการ เป็น
การลดความไม่พึงพอใจลงได้
3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ:
ก. ผลิตภัณฑ์และกำรสนับสนุนลูกค้ำ
3.2 ก. (1) ผลิตภัณฑ์ สถาบันฯ ดาเนินการดังนี้
1. การกาหนดความต้องการของลู กค้าและตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ สถาบันฯ กาหนด
ขั้นตอนในการดาเนินงานไว้ 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนการดาเนินงาน ระหว่างดาเนินงาน และหลังเสร็จสิ้นการ
ดาเนินงาน โดยทุกระยะมีการสารวจและสอบถามความต้องการของลูกค้าทั้งแบบไม่เป็นทางการและแบบเป็น
ทางการ โดยใช้แบบสอบถามประเมินความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบจะต้อง
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลของสถาบัน รวมทั้งจากแหล่งต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์หาแนวทาง
ดาเนินงานที่รอบคอบและรัดกุม เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรือป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้า
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ส่วนระบบการทางานใช้การทางานเป็นทีม และทีมแบบข้ามสายงาน จึงทาให้การให้บริการแก่ ลูกค้าดาเนินไป
ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
สถาบันฯ เน้นกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อให้สามารถรับฟังความคิดเห็นและรับทราบความต้องการหรือความคาดหวังของลู กค้าได้อย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยกาหนดวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ผู้รับบริการ ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นหน่วยงานใช้บริการตามกรอบมาตรฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงาน
นั้นกาหนดไว้ ส่วนลูกค้าเครือข่ายที่เป็นรายบุคคลใช้การติดต่อสื่อสารทางจดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท์
การส่งโทรสาร ฯลฯ กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้รับบริการโดยทั่วไป ใช้ช่องทางการติดต่อผ่านสื่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์
ของสถาบันฯ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย จุลสารข่าว รายการวิทยุ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ E-mail
Facebook Web board โดยทุกช่องทางการสื่อสารมีรายละเอียดต่างๆ ของการจัดกิจกรรมไว้อย่าง
ครบถ้วนสวยงามและทันสมัย นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้จัดทาแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ตาม
จุ ด ส าคั ญต่ า งๆ 3 แห่ ง เพื่ อ ให้ ก ารสื่ อสารระหว่ า งสถาบั น ฯ กั บ ผู้ รับ บริ ก ารมี ค วามทั่ ว ถึ ง และเน้ น ย้ าถึ ง
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องสถาบั น ฯ ในฐานะองค์ ก รของรั ฐ ซึ่ ง เป็ น เป็ น ต้ น แบบของการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม
2. การกาหนดและสร้างนวัตกรรมให้ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการและทาให้เหนือกว่าความ
คาดหวั ง ของกลุ่ ม ลู กค้ า และส่ ว นตลาด (ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นโครงร่า งองค์ กร) รวมทั้ง วิ ธีก ารค้น หาและสร้ า ง
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์
กับลูกค้าในปัจจุบัน การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้ทราบความต้องการของลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าต้องการ
เช่น การจัดทา MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ การสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
ดิจิทอลมิวเซี่ยม การตรวจสอบนับจานวนการเข้า Web การมีลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามาด้วย การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารใน Face book และจุลสาร
3.2 ก. (2) กำรสนับสนุนลูกค้ำ
เพื่อเป็ นการสนับสนุนลูกค้า ดังนั้นสถาบันฯ จึงกาหนดการดาเนิ นการเพิ่มช่องทางให้ผรู ้ ับบริ การ
ในการเข้าถึงกิจกรรมของหน่วยงานให้มากขึ้น เช่น การเข้ารับบริ การที่จุดบริ การพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณ
โมลี พิพิธภัณฑ์เรื อนอามาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค หอศิลป์ ภาคใต้ และศูนย์ขอ้ มูลทางวัฒนธรรม ซึ่ ง
ลูกค้าสามารถเข้ามารับบริ การได้ง่าย เข้าถึงหน่วยงานได้โดยตรง นอกจากนั้นมีช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
สาหรับผูร้ ับบริ การได้หลายช่ องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ อีเมล์ Facebook การพบปะ
หน่วยงานที่รับบริ การ การจัดส่ งหนังสื อ ประชาสัมพันธ์ เอกสารสื่ อสิ่ งพิมพ์เผยแพร่ ของสานักส่ งเสริ มฯ
รวมทั้งช่องทางการตรวจสอบ ข้อมูลการจัด กิจกรรม/โครงการ รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์
ของสถาบันฯ ทาให้ลูกค้าสามารถสื บค้นข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ทาให้ได้รับทราบข้อมูลได้ตลอดเวลา ทา
ให้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการโทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูล สาหรับกลุ่มผูร้ ับบริ การที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ต สามารถสื่ อสารและประสานงานผ่านช่องทางที่ได้รับความสะดวก หลากหลายช่องทาง กลไก
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การปฏิ บตั ิงานด้านการสื่ อสารในการสนับสนุ นลู กค้า ได้มีการถ่ ายทอดให้เป็ นที่รับทราบและเป็ นแนว
ปฏิบตั ิทุกฝ่ าย/งาน/โดยผ่านการประชุมบุคลากร
3.2 ก. (3) กำรจำแนกลูกค้ำ
สถาบันฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า ตลาด และผลิตภัณฑ์ไว้ในระบบฐานข้อมูลที่อยู่ในรูป
เอกสารสิ่งพิมพ์ และระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ นาข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้มาวิเคราะห์จาแนกลูกค้า กลุ่มลูกค้า
และส่วนตลาดในปัจจุบันและในอนาคต โดยกาหนดเป็นกลุ่มต่างๆ ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ให้บริการ การสร้าง
รายได้ให้แก่สถาบันฯ และค่าความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า ดังนี้

ตำรำงที่ 15. กำรจำแนกลูกค้ำ กลุ่มลูกค้ำ และตัววัดควำมสัมพันธ์
วิธีจำแนก
ผลกำรจำแนก
ตัววัดควำมสัมพันธ์
กลุ่มลูกค้าจาแนกตาม
กลุ่มลูกค้า ได้แก่ บุคคลและหน่วยงาน
ความพึงพอใจและความผูกพันร้อยละ 90
ลักษณะของงานที่
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4 กลุ่ม ความพึงพอใจและความผูกพันร้อยละ 80
ให้บริการหรือการได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ความพึงพอใจและความผูกพันร้อยละ 70
ผลประโยชน์จากการ
ภายในมหาวิทยาลัย
ความพึงพอใจและความผูกพันร้อยละ 60
ดาเนินงาน
2. บุคคลทั่วไป และหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินสาขา
ต่างๆ
4. องค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศ
เพื่อนบ้าน
นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้ดาเนิน การหาคู่เปรียบเทียบอย่างเป็นทางการ โดยจัดโครงการพบปะและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เพื่อทาความตกลงร่วมกัน
ในการแบ่งปันข้อมูลด้านต่างๆ โดยวางแผนนาข้อมูลลูกค้าของคู่เปรียบเทียบมาประกอบการพิจารณากาหนด
กลุ่มลูกค้า และส่วนแบ่งตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวม 8 ด้านคือ
1. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณต่อจานวนนักวิจัยทั้งหมด
2. จานวนสื่อและมัลติมีเดียที่เผยแพร่สู่ชุมชน
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
ร้อยละความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมงานทางวัฒนธรรม
การกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย
การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่าร้อยละ 80

3.2 ก. (4) กำรใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำ สถาบันฯ เก็บรวบรวมข้อมูลผูร้ ับบริ การทุกฝ่ าย/งาน ใช้
ข้อมูลสารสนเทศของผูร้ ับบริ การ จากข้อมูลบนเว็บไซต์ แยกประเภทตามลักษณะการรับบริ การ จากข้อมูล
สารสนเทศดังกล่าวได้นาเข้าการประชุมของฝ่ าย/งาน เพื่อปรับปรุ งพัฒนางานบริ การวิชาการ นามาใช้เป็ น
แนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเพิม่ จานวนผูร้ ับบริ การที่มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ทวั่ ถึงในกลุ่มที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้าในอนาคต และ
แนวทางดังกล่าวผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบันฯ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาการบริ การด้านวัฒนธรรมและ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

ข. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ
3.2 ข. (1) กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ สถาบันฯ มีวิธีการทาตลาด สร้าง และจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
เพื่อให้บรรลุสิ่งต่อไปนี้
1. วิธีการได้ลูกค้าใหม่และเพิ่มส่วนแบ่งตลาด สถาบันฯ มุ่งให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยคานึงถึงคุณค่าที่ลูกค้าต้องการเป็นหลัก ดังนั้นจึ งให้ความสาคัญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไว้
ล่วงหน้า เพื่อให้ก้าวทันต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มีการวางแผนการเตรียมความพร้อม
ในการให้บริการแก่ลูกค้าเก่าที่มีอยู่ไว้ในแผนระยะสั้นและระยะยาว รวมไปถึงการสร้างลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งให้แก่การดาเนินงานของสถาบันฯ ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
- กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น โดยใช้ฐานข้อมูลของลูกค้าเก่า
ลูกค้าปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย และข้อมูลที่สืบค้นได้จากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
สร้างสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าใหม่
- มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบวางแผนดาเนินงาน โดยระบุลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แยก
ประเภทของลูกค้าเพื่อจัดวางรูปแบบการรักษาลูกค้า และการให้บริการได้อย่างเหมาะสม กาหนดระยะเวลาใน
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การติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้าใหม่ และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสถาบันฯ ไปให้ลูกค้าใหม่ โดยผ่านช่องทางการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่อง
- กาหนดแผนงานที่เหมาะสมกับการได้ลูกค้าใหม่และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดไว้ในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าใหม่
- ดาเนินการโดยใช้วิธีการให้บริการที่หลากหลายและสามารถครอบคลุมลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทั้ง
ลูกค้าเก่า ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ รวมถึงการเตรียมบุคลากรให้มีทักษะและศักยภาพเพียงพอต่อการ
ดาเนินการ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรใน
สถาบันฯ และต่างหน่วยงาน เป็นต้น
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โดยใช้ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 80 เป็นเกณฑ์
ประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งนาข้อเสนอแนะและ/หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้ามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการทางานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ภำพที่ 5 กลยุทธ์กำรแสวงหำลูกค้ำใหม่และเพิ่มส่วนแบ่งตลำด
สร้ำง
ควำมสัมพันธ์

รักษำลูกค้ำ

วัดควำมพึง
พอใจ

ปรับปรุง
แก้ไข

2. การรักษาลูกค้า ตอบสนองความต้องการ และทาให้เหนือกว่าความคาดหวังในแต่ละขั้นตอน
ของวงจรชีวิตของการเป็นลูกค้า
3. เพิ่มความผูกพันกับองค์กร สถาบันฯ มุ่งเน้นระบบการทางานเป็นทีม โดยเฉพาะการปลูกฝัง
ให้บุคลากรมีจิตบริการสูง และยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กลยุทธ์ “9 E” ถ่ายทอดให้บุคลากรได้นาไป
ปฏิบัติ เพื่อให้การบริการลูกค้าบรรลุผลสาเร็จ อีกทั้งยังเพิ่มความผูกพันของลูกค้าไว้อย่างยั่งยืน สถาบันฯ
สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าเอาไว้ได้ ขณะเดียวกันก็ทาให้ลูกค้าใหม่เกิดความประทับใจและนาไปบอกต่อๆ กัน
จนสามารถเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง แนวคิด “9E” ประกอบด้วย
 Emotion อารมณ์ ได้แก่ การมุ่งเน้นให้บุคลากรให้บริการลูกค้าด้วยรอยยิ้ม และอารมณ์
สดชื่น แจ่มใส เบิกบาน เพื่อให้ลูกค้าไม่รู้สึกกดดัน และเกิดความประทับใจ อยากกลับมาใช้บริการซ้า
 Esthetics สุนทรียะ ได้แก่ การมุ่งเน้นให้บุคลากรให้ความสาคัญกับลูกค้า ไม่แบ่งแยก
กลุ่มลูกค้าโดยยึดถือรูปลักษณ์ภายนอก แต่ให้มองลึกไปถึงความสวยงามภายในของลูกค้า
 Ethics จริยธรรม ได้แก่ การแสดงออกเพื่อให้ลู กค้าเกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การส่งมอบจากสถาบันฯ มีคุณภาพ และผู้ให้บริการ คือบุคลากรเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ ยึดมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม
จริยธรรม ไม่หลอกลวง คดโกง จนอาจทาให้ลูกค้าต้องสูญเสียผลประโยชน์
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Epics ตานาน ได้แก่ ความประทับใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของ
สถาบันฯ โดยได้รับฟังจาการเล่าขานต่อๆ กันมา ทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ และ
เพิ่มความผูกพันยิ่งขึ้น
 Energy พลังงาน ได้แก่ การให้บริการลูกค้าด้วยท่าทีกระฉับกระเฉง มีความใส่ใจต่อความ
ต้องการของลูกค้า และพยายามคิดหาแนวทางสนองตอบความต้องการของลูกค้าจนครบถ้วน ทาให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ และประทับใจกับการให้บริการ
 Efficiency ประสิทธิภาพ ได้แก่ การสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ค้นหาแรงจูงใจลูกค้าด้วยวิธีการที่น่า
ประทับใจ และแปลกแตกต่างจากคู่ค้ารายอื่นๆ
 Education การศึกษา ได้ แก่ การส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรของสถาบั น ฯ ได้
เรียนรู้งานต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อใช้ความรู้เหล่านี้อธิบายผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ ได้อย่างถูกต้อง และช่วย
ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทาให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของ
สถาบันฯ และเพิ่มความผูกพันเป็นผลตามมา
 Enthusiasm ความกระตื อ รื อ ร้ น ได้ แ ก่ การสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ลู ก ค้า เห็ น ถึ ง คุณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ และเสนอทางเลือกที่ดีและมีคุณ ค่าแก่ลูกค้า เต็มใจที่จะให้บริการอย่างเต็มที่เพื่อให้
ลูกค้าเข้าใจถึงภารกิจหลักของสถาบันฯ ในการมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ
 Economy เศรษฐกิจ ได้แก่ การแสดงให้ลูกค้าตระหนั กถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ
สถาบั น ฯ ที่มีเหนื อกว่าคู่ค้ารายอื่น และรู้ สึกได้เปรียบหรื อได้กาไรจากการรับบริการที่น่าประทับใจ จน
กลายเป็นลูกค้าที่มีความผูกพันต่อสถาบันฯ ต่อไปในระยะยาว
3.2 ข.(2) กำรจัดกำรกับข้อร้องเรียน สถาบันฯ มีวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและทาให้
มั่นใจว่ากระบวนการจัดการข้อร้องเรียนทาให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไ ขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าทาให้เรียกความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับคืนมา รวมทั้งสร้างเสริมความ
พึงพอใจและความผูกพัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันกาหนดแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน วิธีการ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการกับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน และเผยแพร่ให้รับทราบกันอย่างทั่วถึง
- ข้อร้องเรียน หมายถึง ประเด็น/เรื่องที่ผู้รับบริการไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือทาให้ได้รับความ
เดือดร้อน รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คาชมเชย การสอบถามและการร้องขอข้อมูล
- ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้รับบริการ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผู้ส่งมอบ, ประชาชนทั่วไป, หน่วยงาน,
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
- ช่องทางการรั บข้อร้ องเรีย น หมายถึง เส้ นทางการติดต่อสื่อสารให้ สถาบันฯ ได้รับทราบข้อ
ร้องเรียน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย E-mail Face book Web board กล่องรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม รวมทั้งการร้องเรียนหรือให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยตนเอง


หน้ า 42 รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

- ระดับข้อร้องเรียน หมายถึง การจาแนกความสาคัญ/ประเภทของข้อร้องเรียนตามน้าหนักความ
รุนแรงซึ่งมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสถาบันฯ ได้แก่ ระดับ 1= ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คาชมเชย การ
สอบถาม การขอข้อมูล, ระดับ 2= ข้อร้องเรียนที่สถาบันฯ สามารถแก้ไขได้เอง, ระดับ 3 = ข้อร้องเรียนที่
นอกเหนือบทบาทอานาจหน้าที่ของสถาบันฯ
- ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง บุคลากรของสถาบันฯ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่รับข้อร้องเรียน
ในลักษณะต่างๆ
- ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคล/ฝ่าย/หน่วยงาน ในระดับมหาวิทยาลัย
- การแจ้งกลับ หมายถึง ระยะเวลาและวิธีการตอบกลับให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบผลดาเนินการ
ในแต่ละช่วงของการรับข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย และการดาเนินการแก้ไข
- วิธีการแก้ไขการให้บริการ หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่สถาบันฯ ใช้สื่อสารไปยังผู้ร้องเรียน โดย
พิจารณาตามระดับความสาคัญของข้อร้องเรียนนั้นๆ ได้แก่ การกล่าวคาขอโทษ สาหรับความไม่สะดวก
ทั้งหลาย การรับฟังและ/หรือแสดงความเสียใจ และสอบถามด้วยคาถามที่ชัดเจน การแก้ไขปัญหาอย่าง
รวดเร็วร่วมกับบุคคลที่ส่งข้อร้องเรียน เสนอแนวทางแก้ไขให้ผู้ร้องเรียน รักษาสัญญา ติดตามผล และ
วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้า
2. กาหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนให้มีแนวทางที่ชัดเจน โดยข้อร้องเรียนนั้นต้องไม่ขัดแย้งกับ
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่สถาบันฯ ใช้อยู่ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของมหาวิทยาลัย
3. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทาบันทึกข้อร้องเรียน ติดตามผลและรายงานผลอย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง
มีการจั ดเก็บรวบรวมข้อร้องเรีย นที่ได้รั บไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข หรือ
วางแผนดาเนินงานอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนต่อไป
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ตำรำงที่ 16 ขั้นตอนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
ขั้นตอน
1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อ
ร้องเรียน
2. การรับข้อร้องเรียนจากช่องทาง
ต่างๆ
3. การบันทึกข้อร้องเรียน
4. การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน
5. การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีข้อ
ร้องเรียนระดับ 1,2
6. การประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แก้ไข/ปรับปรุง กรณีข้อร้องเรียน
ระดับ 3
7. การติดตามผลการแก้ไข/
ปรับปรุง
8. การรายงานผลและจัดเก็บข้อมูล
หมำยเหตุ

หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

ผู้ร้องเรียน ผู้รับข้อร้องเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

= ขั้นดาเนินการ

1 วันทำกำร

1 วันทำกำร
5 วันทำกำร

10 วันทำกำร

15 วันทำกำร

= ขั้นพิจารณา
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1เดือน/ครั้ง

= ขั้นเริ่มต้น/สิ้นสุด

หมวดที่ 4
กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรขององค์กร
ก. กำรวัดผลกำรดำเนินกำร
4.1 ก. (1) ตัววัดผลกำรดำเนินงำน สถาบันฯ ได้ให้ความสาคัญกับกระบวนการหรือขั้นตอน
การทางาน และให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศจะต้องตอบสนองดัชนีชี้วัดของแผน
เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันฯ เป็นผู้คัดเลือกและทบทวนตัวชี้วัด (KPI) ข้อมูล และสารสนเทศที่ใช้ใน
การติดตามการปฏิบั ติงาน และผลการทางานขององค์กรในภาพรวมเป็นประจาทุกปี ตามระบบ TOR มี
คณะกรรมการประเมิน บุ คลากรตามภาระงาน ให้ ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และการเพิ่มศักยภาพตาม
แผนการปฏิบัติงานประจาปีและแผนกลยุทธ์
ผู้บริหารระดับสูงได้วางแผนการดาเนินงานตามหลักการ PDCA เพื่อให้บุคลากรได้ดาเนินการทางาน
ให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน โดยมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติ งานประจาปี
ไปสู่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย โดยมุ่งเน้นภารกิจหลักของสถาบัน 4 ด้าน ตามดัชนีชี้วั ดตามแผน
กลยุทธ์ คือ
1 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ด้านงานบริการวิชาการ
4. ด้านงานวิจัย ผลงานวิจัยสู่ชุมชน
ข้อมูลสารสนเทศและตัวชี้วัดความสาเร็จการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม คือ ผลการประเมิน สถิติผู้
เยี่ยมชม ผลงานวิชาการได้ รับการตีพิมพ์ เป็นต้น และมีการจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลในการสรุปรายงานประจาปี
และเผยแพร่ทาง website เพื่อจะได้นาข้อมูลกลับมาพิจารณาในการวางแผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจาปีต่อไป
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4.1 ก. (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ สถาบันฯ มีตัวชี้วัดผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา (SAR) ตามผลสาเร็จจากข้อมูลและสารสนเทศที่ประกอบขึ้นเป็นตัววัด ตัวชี้วัด ผลการดาเนินการ ที่
ถู ก เก็ บ รวมรวม วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ขึ้ น มาจะถู ก ใช้ น าไปพิ จ ารณาการประเมิ น ทบทวน ปรั บ ปรุ ง
แผนปฏิบัติการตามภารกิจหลักของสถาบันฯ ในขั้นตอนการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติและการเรียนรู้ และ
ข้ อ มู ล ความส าเร็ จ ดั ง กล่ า ว ถู ก จั ด เก็ บ ไว้ ใ นระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ ซึ่ ง สามารถน าไปใช้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
การตัดสินใจในระดับองค์กร
4.1 ก. (3) ข้อมูลลูกค้ำ สถาบันฯ ได้กาหนดให้จัดระบบข้อมูล สารสนเทศไว้ใน website เพื่อให้
บุคลากรทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าไป Update ข้อมูลหรือดึงข้อมูลออกมาใช้ได้ ซึ่งข้อมูล สารสนเทศทั้งหมด
จะมีบุคลากรที่มีความชานาญเป็นผู้ดูแลระบบ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูล สารสนเทศที่สาคัญถูกทาลาย แก้ไข หรือ
เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมประจาปี งานวิจัย งานวิชาการ และสื่อสารสนเทศอื่น ๆ จะได้รวบรวม
ขึ้นไว้ใน website ให้มีความเคลื่อนไหวทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อวัดสถิติจานวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมและ
ผู้ใช้บริการ และการดาเนินงานทุกอย่าง จะมีผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมและข้อเสนอแนะ เป็นช่อง
ทางการวั ด ผลอี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ จ ะได้ น ามาทบทวน วิ เ คราะห์ และปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ก าหนด
แผนปฏิบัติการประจาปีในการวางแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
ตำรำง 17 กำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของสถำบันฯ ประจำปี พ.ศ. 2554
เป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติกำร
และผู้รับผิดชอบ

- เทิดพระนามและพระกรณียกิจของ
ฝ่ายวิจัย พัฒนา
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ และส่งเสริม
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วัฒนธรรม
- รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พัฒนาและ ฝ่ายวิจัย พัฒนา
ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลัก และส่งเสริม
ของมหาวิทยาลัย
วัฒนธรรม

กระบวนกำร
ทำงำนและ
แหล่งข้อมูล
ห้องการเรียนรู้
และโครงการจัด
กิจกรรมวันกัลยาณิ
วัฒนา
- ผลงานวิจัยทาง
วัฒนธรรมเฉพาะ
เรื่อง
- หนังสือรวบรวม
ศิลปะทาง
วัฒนธรรม
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กำรวัดผลกำร
บรรลุเป้ำหมำย
- ห้องเรียนรู้
- ประเมินผลฯ
- สรุปรายงานผลฯ
- จานวน
ผลงานวิจัยต่อปี
- การตีพิมพ์
เผยแพร่วารสารที่
ได้รับความเชื่อถือ
- รูปเล่มหนังสือ

- โครงการทางด้าน
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
- ประสานงานกับคณะและวิทยาเขต
ฝ่ายสนับสนุน
- ขอความร่วมมือ
รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอก
บริหาร , ฝ่าย
เป็นคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความร่วมมือใน
วิจัย พัฒนาและ จัดงานด้าน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรม ส่งเสริม
วัฒนธรรมประจาปี
ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
- สร้างเครือข่าย
ทางานร่วมกับ
ชุมชน
- ให้บริการสารสนเทศด้าน
ฝ่ายสนับสนุน
- ห้องสมุดสถาบันฯ
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้
บริหาร,
- webesiteสถาบัน
ตลอดชีวิต
เจ้าหน้าที่
- แผ่นซีดี
สารสนเทศ และ - ภาพถ่าย
ศูนย์ข้อมูลทาง - ห้อง
วัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
แสดงวัตถุโบราณ
- ห้องแสดง
ศิลปกรรม
- เรือนพระเทพฯ
- เรือนอามาตย์ ฯ
- เป็นแหล่งหลอมรวมกิจกรรมทางด้าน สถาบันฯ
- โครงการด้าน
วัฒ นธรรมของมหาวิทยาลั ย และชุมชน
ประเพณีและ
ภายนอก
วัฒนธรรมประจาปี
- งานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
- โครงการส่งเสริม
มูลค่าเพิ่ม

- จานวนกิจกรรม
และโครงการแต่ละ
ปี
- จานวนครั้งการ
ร่วมมือ
-

- จานวนครั้ง
ผู้รับบริการ
- การ update
ข้อมูล
-

- จานวนโครงการ
ประจาปีฯ
- จานวนโครงการ
ต่อเนื่องระยะยาว

4.1 ก. (4) ควำมคล่องตัวของกำรวัดผล สถาบันฯ ได้มีการพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ดาเนินการโดยผูกไว้กับระบบ MIS ของสถาบันฯ เอง โดยแยกประเภทการประเมินออกเป็น ดังนี้ 1) ระบบ
การประเมินผลในโครงการบริการวิชาการ 2) ระบบการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของโครงการและ
กิจกรรม 3) ระบบการประเมินความผาสุกของบุคลากร และระบบการประเมินผลอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ใช้ใน
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การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันฯ ซึ่งข้อมูลของแบบประเมินทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล
และจะมีการรายงานผลที่เป็นจริงตามเงื่อนไขที่ต้องการ และหากระบบการวัดผลมีการเปลี่ยนแปลง เช่นการ
เปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัย หรือจากองค์กรจากภายนอก สถาบันฯ ก็จะยังมีข้อมูลดิบที่จะสามารถพัฒนา
ระบบการรายงานผลให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้
ข. กำรวิเครำะห์ และทบทวนผลกำรดำเนินกำร
สถาบันฯ นาเครื่องมือวัดผลความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
คือ ผลการประเมินประกันคุณภาพ และผลการประเมินภาระงานของบุคลากร ตามระบบ TOR โดยกาหนด
เป้าหมายความสาเร็จตามตัวชี้วัดและดัชนีชี้วัด KPI ของสถาบันฯ โดยผู้บริหารระดับสูง ใช้การประชุมบุคลากร
ทุก 2 เดือน ร่วมกันวิเคราะห์ตามหลักการของ SWOT
ผลการวิเคราะห์ /ทบทวน จะนาเข้าในที่ประชุมตามวาระการประชุมบุคลากร เพื่อกาหนดทิศทาง
TOR ของบุคลากรเพื่อบรรลุความสาเร็จตามตัวชี้วัด ดัชนี้ชี้วัดของแต่ละกลุ่มงานจะตอบโจทย์ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัด
KPI โดยรวมของสถาบันฯ ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยบุคลากรต้องเพิ่มศักยภาพของตนเองตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ โดยวิธีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์การทางานของคู่แข่งและคู่
เปรียบเทียบในการเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพ เพื่อจะได้กาหนดยุทธศาสตร์ทิศทางการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ให้ได้บรรลุเป้าหมาย KPI ของสถาบันฯ
ค. กำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
สถาบันฯ โดยผู้บริหารระดับสูงได้นาผลการประเมินประกันคุณ ภาพ, ระบบการประเมิน TOR ของ
บุคลากร, ข้อมูลสารสนเทศ อาทิเช่น ผลการประเมินโครงการ, ผลการประเมินความพึ งพอใจของบุคลากร,
web board, สถิติผู้เข้ามาเยี่ยมชม สมุดเซ็นเยี่ยม และผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมประจาปี มาเป็นตัว
วัดผลการดาเนินงานโดยรวมขององค์กรแต่ละปี โดยใช้การประชุมบุคลากรทุก ๆ 2 เดือน ร่วมกันวิเคราะห์
ตามหลักการของ SWOT เพื่อนามาปรับปรุงผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ โดยหัวหน้างาน
แต่ล ะฝ่ ายได้ถ่ายทอดความรู้ ไปสู่ ผู้ ป ฏิบั ติการแต่ล ะกลุ่ มงาน เพื่อดาเนินการให้ ส อดคล้ องไปในแนวทาง
เดียวกัน
เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมีการดาเนินงานตามหลักการของ PDCA และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระบบ
KM ทาให้ระบบการทางานและการวัดผลความสาเร็จมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และนาผลงาน
ความส าเร็ จ แต่ ล ะโครงการ/กิ จ กรรม, ผลงานทางวิช าการ งานวิจัย และข้อมู ล สารสนเทศของห้ อ งสมุ ด
เผยแพร่ข้อมูลทาง website ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ได้บูรณาการข้อมูลด้านเอกสารและข้อมูลข่าวสารสนเทศใน
การปฏิบั ติงานเข้ามาเป็ นตัววัดความสาเร็ จและความความก้าวหน้าขององค์กรเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์
เชิง กลยุทธ์ และแผนปฏิบั ติการขององค์กร รวมถึงตัวชี้วัดด้านการเงินที่มีการสรุ ปเพื่อการวางแผนการ
ดาเนินงานทุกเดือน, ทุกไตรมาส และประจาปี นอกจากนั้น มีการสรุปผลการดาเนินการงานโดยรวมของ
องค์กรประจาทุกปี
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4.2 กำรจัดกำรสำรสนเทศ ควำมรู้และ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ก. กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ และกำรจัดกำรควำมรู้
4.2 ก. (1) คุณลักษณะ สถาบันฯ มีกระบวนการที่หลากหลายในการจัดการข้อมูล สารสนเทศ และ
องค์ความรู้ให้มีความถูกต้องแม่นยา น่าเชื่อถือ ทันสมัย ปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT รับผิดชอบจัดการ
ระบบสารสนเทศต่างๆ จะถูกมาตรวจสอบตามรอบการตรวจอย่างเป็นประจาเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
แม่นยาและน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายงานมีหน้าที่จัดเก็บตามหลักวิชาการ เช่น งานเอกสารข้อมูลทาง
วัฒนธรรม มีบุคลากรเป็นผู้ดูแล งานทรัพยากรมนุษย์ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดูแล หรืองานประชาสัมพันธ์
มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดูแล อีกทั้งยังมีหัวหน้าฝ่าย หรือ บรรณาธิการ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
มาตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อมีข้อสงสัยหรือความผิดพลาด ข้อมูลจะถูกนามา วัด วิเคราะห์ และปรับปรุง
ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1
ความทันต่อเวลา สถาบันฯ มีเครื่องให้บริการ(web server) เป็นของตนเอง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ทุก
คนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ในอัตราส่วน 1:1) และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย(มากกว่า 90%)
ได้ตลอดเวลาทาให้การ download/upload ข้อมูลอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่าย lan, wan และระบบอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT มีการจัดทาตารางการ upload ข้อมูลอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการ
(client)ด้านต่างๆ รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและทันที

ภำพที่ 6 แสดง Flowchart ระบบ network
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ความปลอดภัยและความลับของข้อมูล สถาบันฯ มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นความลับไว้ในพื้นที่ที่
ปลอดภัยป้องกันการเข้าถึง ในส่วนของระบบ Electronic สถาบันฯมี intranet ประจาหน่วยงานและจัดการ
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละประเภท มีการกาหนดสิทธ์ของการใช้ฐานข้อมูลส่วนต่างๆ ในแต่ละฝ่ายงาน
และมีระบบ login username และ password โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT วางแผน ติดตาม ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไข ความปลอดภัยและความลับ ตามมาตรฐาน ISO 27001
4.2 ก. (2) ข้อมูลสำรสนเทศพร้อมใช้งำน สถาบันฯ มีการบริการข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ตาม
ความต้องการของบุ คลากร ลู กค้า ผู้ส่ งมอบและพันธมิตรที่ส ามารถเข้าถึงจากที่ใดๆในโลกผ่านเครือข่าย
internet มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส่วนกลางที่เป็นส่วนของงานการเงิน , งานการเจ้าหน้าที่,
งานพัสดุ, การสื่อสารพื้นฐาน (E-mail, website) และอื่นๆ ที่มีการดูแลรักษาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดสารสนเทศที่มีคุณลักษณะที่ดี ที่บุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบและพันธมิตรจะเข้าถึงและ
นาไปใช้งานในส่วนนี้ ตัวอย่างเช่น การสื่อสารที่รวดเร็วผ่ าน E-mail การประชุมทาง Internet(E-meeting)
หรือข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เป็นต้น
ส่วนทางสถาบันฯ เองมีเครื่องให้บริการ(web server) ที่มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในส่วนของ
ศิล ปวัฒ นธรรม, ข่าวสารและงานสารสนเทศเฉพาะทาง โดยบุค ลากร ลู กค้ า ผู้ ส่ ง มอบและพันธมิ ต ร
ตัวอย่างเช่น นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าชม digital museum ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ผู้ใช้งาน
ห้องสมุดสามารถเช้าใช้งาน e-library ที่ชื่อ Openbiblio ได้ทันที 24 ชั่วโมง เป็นต้น นอกจากนี้เอกสารที่เป็น
กระดาษสามารถส่งทางไปรษณีย์และเครื่อง fax ระหว่างหน่วยงาน
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ภำพที่ 7 แสดง Flowchart ระบบงำนฐำนข้อมูล
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Website สถาบันฯ พร้อมใช้งานสาหรับบุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบและพันธมิตร เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT
สามารถเข้าถึงและตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น file download section ที่ให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ calendar section ที่บริการเป็นปฏิทินออนไลน์ เป็นต้น
ภำพที่ 8 แสดง Flowchart ระบบงำน website
(content
management
)

website

(programing)
/

/

หน้ า 51 รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

4.2 ข. (1) คุณลักษณะของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของ
hardware และ software ของสถาบันฯ เป็นไปตามกฎระเบียบด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยและมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ( Nectec) ในหมวด 2 และ
หมวด 3 มีการจัดซื้ออุปกรณ์รองรองรับการใช้งานครอบคลุมแต่ละกลุ่มงาน ตัวอย่างเช่น งานสื่อ มีการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ระดับ hi-end รองรับการตัดแต่งวิดีโอและภาพถ่ายตรวจ เป็นต้น มีการตรวจสอบความปลอดภัย
จัดเก็บอยู่ในห้องทางานอย่างมิดชิด ในส่วนของ software มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้กับทุกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ติดตามความเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และความต้องการของ
บุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบและพัน ธมิตรอยู่ เสมอ เพื่อสร้ างความมั่นใจว่าตรงกับความต้องการของกลุ่ มคน
ดังกล่าว
ภำพที่ 9 แสดง Flowchart ระบบคอมพิวเตอร์
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4.2 ข. (2) ควำมพร้อมใช้งำนในภำวะฉุกเฉิน สถาบันฯ มีแผนการเตรียมความพร้อมในเหตุฉุกเฉิน
ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ได้เตรียม external data drive ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ภายนอกซึ่งใช้สารอง
ข้อมูลจากเครื่องต่างๆ โดยมีแผนการสารองข้อมูลทุกๆ 2 เดือน อุปกรณ์นี้จะถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและพร้อม
ใช้งานทันที ขั้นตอนการสารองมีการปรับปุงอยู่เสมอตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สถาบันฯมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทาให้มี
ความเข้าใจถึงความสาคัญของข้อมูลและสารสนเทศ มองเห็นความจาเป็นในการปรับเปลี่ยน hardware และ
software ให้ทันสมัย ตัวอย่างเช่น การปรับรุ่นของ Microsoft office จาก office 2003 เป็น ms office
2007, การจัดทา basic museum online เป็น virtual interactive museum online เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ทาการประเมินผลด้านข้อมูลสารสนเทศ ทิศทางของการบริการ hardware และ
software ของสถาบันฯ ตลอดเวลา โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบและพันธมิตร
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หมวดที่ 5
กำรมุ่งเน้นบุคลำกร
5.1 สภำพแวดล้อมของบุคลำกร :
ก. ขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังบุคลำกร
5.1 ก. (1) ขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลัง สถาบันฯ มีวิธีการประเมินความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตรากาลัง รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ และกาลังบุคลากรที่มีอยู่ โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์องค์กร มีการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจาปีก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ
ล่วงหน้าราว 1-2 เดือน เพื่อวิเคราะห์และหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดาเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์
พันธกิจ อัตรากาลัง และสายงานของบุคลากร รวมทั้งประเด็นท้าทายต่างๆ ของสถาบันฯ
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์งาน ผู้รับผิดชอบศึกษาองค์ประกอบของงานในตาแหน่งต่าง ๆ และนามาเข้าที่
ประชุมเพื่อร่วมกันกาหนดสมรรถนะของกลุ่มสายงาน (Functional Competency) และหาตัวร่วมที่เป็น
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของสถาบันฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายของผู้รับการประเมินทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสนับสนุนบริหาร และฝ่าย
วิจัย พัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรม กาหนดเกณฑ์การประเมินโดยคานึงถึงความเหมาะสมตามแผนปฏิบัติการ
ทั้งระยะสั้ นและระยะยาวของสถาบันฯ และกาหนดเครื่องมือในการดาเนินการเรื่องความเหมาะสมของ
อัตรากาลัง ดังนี้
1) แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย
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2) แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบการประเมินออนไลน์ ซึ่งสถาบันฯ ได้
พัฒนาขึ้นเอง เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งต่อปี
3) แบบประเมินผลสาเร็จของงาน/ โครงการ และผลสะท้อนกลับจากผู้รับบริการในรอบ
ปีงบประมาณ
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ระดับตาแหน่ง เพื่อกาหนดสมรรถนะแต่ละกลุ่มตาแหน่ง (Level) โดยการวิเคราะห์
จากมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และสอบทานโดยการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับระดับสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
แต่ละกลุ่มตาแหน่ง แบ่งระดับความยากง่ายในการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง วิเคราะห์งานแต่ละฝ่าย เมื่อได้ข้อสรุปว่ามีภาระงานที่จาเป็นเร่งด่วนก็จะขอกาหนดอัตรากาลังใหม่
ตามลาดับความจาเป็น รวมถึงการกาหนดอัตราจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังของบุคลากร
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์บุคลากร วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่มีอยู่นามาจัดระบบงานให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ และความถนัด ตลอดจนมีการประชุมวางแผนพัฒนาเครื่องมือสาหรับการประเมินขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรในกลุ่มสายงานต่างๆ โดยการพิจารณาจาก Job Description, แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
(TOR), การสอบถามและสัมภาษณ์
5.2 ก. (2) บุคลำกรใหม่ สถาบันฯ มีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ดงั นี้
1. การสรรหาว่าจ้าง สถาบันฯ ใช้แนวทางปฏิบัติในการสรรหาว่าจ้างบุคลากร ดังนี้
1) วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน โดยพิจารณาจากภารกิจ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และปริมาณ
งานโดยรวมของสถาบันฯ ตลอดจนพิจารณาแผนงานหรือโครงการต่อเนื่องบางโครงการที่กาหนดไว้ในอนาคต
ประกอบกับการพิจารณาโครงสร้างตาแหน่งบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2) กาหนด Job Description และสมรรถนะหลักที่ต้องการของตาแหน่งต่าง ๆ
3) ดาเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณลักษณะและทักษะตรงตาม Job Description และ
สมรรถนะหลักที่ต้องการ โดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลของมหาวิทยาลัย และคานึงถึง
คุณธรรม พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
4) วิธีการสรรหาว่าจ้างบุคลากร สถาบันฯ ได้ดาเนินการดังนี้
- ออกเป็นประกาศของทางราชการ โดยกาหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งอย่าง
ชัดเจน รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานราชการ
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครในช่องทางต่างๆ ได้แก่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่ง
ประกาศไปยังมหาวิทยาลัย และลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
ผู้สนใจจากหลากหลายพื้นที่ ภูมิลาเนา ได้เข้ามาสมัครคัดเลือกอย่างทั่วถึง
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ทาหน้าที่คัดเลือกให้เป็นไปด้วยความโป่รงใส ตรวจสอบได้
- ประกาศผลการคัดเลือก โดยแจ้งหนังสือไปยังเจ้าตัวให้รับทราบรายละเอียดการรายงาน
ตัว และประกาศผลการสอบคัดเลือกผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ได้ประกาศรับสมัครไว้
2. การรักษาบุคลากร สถาบันฯ มุ่งเน้นผลงานของบุคลากรเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถ
เป็นตัวแทนของสถาบันฯ ได้ วิธีปฏิบัติดาเนินการในลักษณะต่างๆ ดังนี้
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1) มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจของสถาบันฯ และรายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ อันพึงมีพึงได้จากการทางาน
2) มอบหมายงานตามคุณสมบัติของบุคลากรเป็นหลัก มีระบบพี่เลี้ยงคอยสอนงานให้บุคลากรใหม่
และเปิดโอกาสให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้งานเพิ่มเติมโดยการเลือกทางานข้ามสายงานได้ตามความสนใจ โดยใช้
บริบททางวัฒนธรรมตามต้นทุนเดิมของตนเองมาช่วยพัฒนางานของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) เน้นความยืดหยุ่นของการทางาน โดยให้บุคลากรมีอิสระในเชิงความคิด และสามารถตัดสินใจ
งานได้เองโดยคานึงถึงขอบเขตที่เหมาะสม อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรนาผลการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จากผู้รับบริการไปปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จยิ่งขึ้น
4) มีการประเมินขีดความสามารถของพนักงาน 2 ครั้ง ต่อปี เพื่อพิจารณาความดีความชอบในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้าง
5) กาหนดเส้นทางความก้าวหน้าของตาแหน่ง (Career Path) ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
ศึกษาโครงสร้างของสถาบันฯ และตาแหน่งงาน วิเคราะห์งาน และวิเคราะห์ความสามารถในงาน จัดกลุ่มงาน
จัดทารูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าของตาแหน่ง ตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานตาแหน่งงาน และ
ได้กระจายความรู้ ต่างๆ เหล่ านี้ ให้บุ คลากรรับทราบอย่างทั่วถึงผ่ านทางระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ
6) มีการให้ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการกาหนด
เช่น สวัสดิการประกันสังคม ประกันชีวิต กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เงินสนับสนุนการศึกษา เป็นต้น
7) จัดให้มีสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมนอกเหนือจากสวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือดูแลบุคลากรของสถาบันฯ อย่างรอบด้าน เช่น การให้บุคลากรลา
ศึก ษาต่อ ตามสาขาวิ ช าที่ ต้ อ งการและตรงตามสายงานที่ รับ ผิ ด ชอบ ส่ ง เสริ มให้ บุค ลากรเพิ่ม พู นความรู้
ความสามารถเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งงานที่สูงขึ้น จัดสรรเครื่องแต่งกายประจาปีและในวาระต่างๆ ส่งเสริมการ
ตรวจสุขภาพประจาปี จัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแก่บุคลากรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
8) มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานให้แก่บุคลากร โดยเน้น
การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
และระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และเสริมสร้างความผูกพันในกลุ่มผู้ปฏิบั ติงานให้เกิดความรัก
ความผูกพันฉันพี่น้อง มีความเอื้ออาทรต่อกัน โดยเน้นการทางานร่วมกันเป็นทีม
9) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในการประชุมอย่างเป็น
ทางการและเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ได้ผลสะท้อนความคิดที่หลากหลาย และนาผลสรุปความคิดเห็นที่ เป็น
ประโยชน์ต่อสถาบันฯ แปรไปสู่การปฏิบัติและการกาหนดในเชิงนโยบาย ซึ่งเน้นการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของสถาบันฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
10) สร้างสภาพแวดล้อมในการทางานให้บุคลากรมีความพึงพอใจ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีการสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของบุคลากร เพื่อนาผล
ที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทางาน
หน้ า 56 รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

11) สร้างความภาคภูมิใจและความภักดีต่อสถาบันฯ เช่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทุก
คนได้ร่วมกันกาหนดเป้าหมายของสถาบันฯ ให้เป็นองค์ก รที่มีภาพลักษณ์ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และมุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคม มีการมอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีความประพฤติ
ดี มีความขยันขันแข็งในการทางานในรอบ 1 ปีปฏิทินทางาน เป็นต้น
12) กรณีที่มีการยื่นหนังสือลาออก สถาบันฯ ได้มีการศึกษาสาเหตุของการลาออก เพื่อเก็บเป็น
ข้อมูลในการรักษาบุคลากรไว้ต่อไป โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีบุคลากรขอลาออกจากตาแหน่งอัตราจ้าง
จานวน 2 คน สาเหตุเพื่อไปรับราชการในตาแหน่งงานที่ตนเองถนัดจานวน 1 คน และบุคลากรอีก 1 คนเป็น
บุคลากรเดิมที่อยู่ในตาแหน่งอัตราจ้างของสถาบันฯ และได้รับคัดเลือกเข้ามาทางานใหม่ในตาแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย
5.1 ก. (3) กำรทำงำนให้บรรลุผล สถาบันฯ มีการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. การจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้บรรลุผลการดาเนินงานของสถาบันฯ และตอบสนอง
ต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ สถาบันฯ ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารตามพระราชกิจจานุเบกษา โดยแบ่งงาน
ออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิจัย พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม และฝ่ายสนับสนุนบริหาร
1) ฝ่ายวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นงานหลักที่มุ่งเน้นให้สอดคล้องตามภารกิจและ
พันธกิจของสถาบันฯ โดยใช้หลักการกระจายอานาจในการบริหารจัดการเพื่อให้งานต่างๆ ดาเนินไปด้วยความ
สะดวก คล่องตัว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมให้แก่บุคลากร โดยที่ประชุมได้มีการคัดเลือกบุคลากรให้ทา
หน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่าย และแบ่งงานในฝ่ายออกเป็น 7 งานตามภารกิจหลักของสถาบันฯ ได้แก่ งานศึกษาวิจัย
งานข้อมูลทางวัฒนธรรม งานทะเบียนและคลังวัตถุ งานอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุ งานบริการวิชาการแก่
สังคม งานจัดแสดงข้อมูลทางวัฒนธรรม งานจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย
2) ฝ่ ายสนั บ สนุ น บริ ห าร มี บุคลากรเป็ นหั ว หน้าฝ่ า ย 1 คน ทาหน้าที่รับผิ ด ชอบดูแลและ
ติดตามงานต่างๆ ในฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นกลุ่มงานหลักของสถาบันฯ ให้
ดาเนินงานด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย งานฝ่ายนี้แบ่ง
ออกเป็ น 8 งาน ได้ แ ก่ งานธุ ร การ งานคลั ง และพัส ดุ งานนโยบายและแผน งานประกั น คุ ณ ภาพ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์
การดาเนินงานตามโครงสร้างดังกล่าว สถาบันฯ ได้มีการจัดกระบวนการทางานไว้อย่างชัดเจน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น คือ
- มอบหมายงานตามอานาจหน้าที่ เช่น ผู้อานวยการมอบหมายงานให้รองผู้อานวยการกากับ
ดูแลตามสายงานที่รับผิดชอบ / การมอบอานาจอนุมัติให้ดาเนินการตามระเบียบต่างๆ ตามชั้นบังคับบัญชา
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- มีการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบของงานทั้ งสองฝ่ าย โดยมอบหมายให้ บุคลากรทุ กคนมี
ภาระหน้าที่ดูแลงานทุกงานอย่างทั่วถึงตามสายงานที่ถนัดและสามารถทางานข้ามสายงานได้ตามความสนใจ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันดาเนินงานในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยพิจารณาการ
กระจายงานให้แก่บุคลากรตามความชานาญเฉพาะด้านและตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
ในโครงการ/กิจกรรมของสถาบัน ฯ คณะกรรมการเรียบเรียงรายงานประจาปีตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ
- มีการประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย
และบุคลากรของสถาบันฯ ให้เป็นไปด้ว ยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และทั่วถึง โดยผ่านระบบ
โทรศัพท์ภายในสถาบันฯ, E-document, Group mail, Face book ซึ่งเชื่อมต่อไว้หน้าเว็บไซต์ของสถาบันฯ
2. การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก ขององค์กร (core competencies) สถาบันฯ ดาเนินงาน
ตามภารกิจหลักทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสมรรถนะหลักคือ “การ
ให้บริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” สถาบันฯ นามาใช้เป็นข้อ
ได้เปรียบในการดาเนินงานต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จที่วางไว้ดังนี้
- กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี โดยมุ่งเน้น
การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
- วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมต่างๆ เพื่อนามาทบทวนและวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีเป้าหมาย
และทักษะการทางานที่สามารถตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เสมอด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น
การปรับเปลี่ยนด้านงบประมาณ การตลาด และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับและประเมินผลการทางาน ที่ประชุมของสถาบันฯ ได้ ตกลงให้มี
ขั้นตอนการจัดโครงการ/กิจกรรมเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การประชุมก่อนการดาเนินงาน เพื่อตรวจทานการเตรียม
ความพร้อม การประชุมระหว่างการดาเนินงาน เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ฉับพลันทันที และ
การประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการดาเนินงาน เพื่อนาผลสรุปที่ได้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นข้อมูลปรับปรุง
การปฏิบัติงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
3. การหนุนเสริมมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ/กิจการ สถาบันฯ ได้ดาเนินงานดังนี้
- สารวจตรวจสอบความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการจากสถาบันฯ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ และความพึงพอใจเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าหรือรับบริการแล้ว
- ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อหาข้อสรุปว่าสถาบันฯ ต้ องปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง
และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรับไปดาเนินการปรับปรุง-แก้ไข
- สร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับสถาบันฯ เพื่อให้ได้รับข้อมูลความต้องการที่ถูกต้อง
โดยการจัดระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
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- มอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศคิดหาวิธีจัดการกับ ระบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพทั่วทั้งสถาบันฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง สะดวกและรวดเร็ว
- กาหนดแผนงานในการได้ลู กค้าใหม่ –รักษาลู กเดิม โดยผ่ านช่องทางการให้บริการ และ
บริการหลังการขาย เพื่อเพิ่มคุณค่าความสัมพันธ์ที่เหนือกว่าของการให้บริการและหนุนเสริมความยั่งยืนให้แก่
สถาบันฯ
4. การดาเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย สถาบันฯ ได้ประชุมตกลงร่วมกันในการกาหนด
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร โดยยึ ด ตามระบบวงจรคุ ณ ภาพ (PDCA) ตั้ ง แต่ ขั้ น วางแผน การปฏิ บั ติ
การตรวจสอบ และการดาเนิ น การต่างๆ เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผ ลสู งสุดตามภารกิจหลั ก
นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนางานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานให้
เกิดผลที่เหนือกว่าความคาดหมายของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และชุมชน สถาบันฯ มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีการทางานที่เหนือกว่าความคาดหมายดังนี้
- ใช้ ระบบการทางานเป็ นที ม และที มแบบข้ ามสายงาน มี การกาหนดภาระหน้ าที่หลั กของ
บุคลากรทุกคนให้สอดคล้องตามสายงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนหรือการขาดแคลนงานบางจุด ขณะเดียวกันก็
ส่งเสริมให้เกิดระบบการทางานเป็นทีมแบบข้ามสายงาน เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิดวางแผน และ
ร่วมกันรั บผิ ดชอบงานต่างๆ อย่ างทั่วถึง สามารถช่วยเหลื อและทางานทดแทนกันได้ในยามจาเป็น ผลการ
ดาเนินงานโดยใช้ระบบทีม นอกจากจะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย
และรอบด้านแล้ว ยังส่งผลดีต่อการดาเนินงานของสถาบันฯ ให้มีความคล่องตัวสูง เกิดเป็นทีมงานที่มีความ
สามัคคีและมีพลังสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลสาเร็จเกิน
ความคาดหมายของลูกค้าและผู้รับบริการทุกกลุ่ม
- มีการสร้างนวัตกรรมการให้บริการฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม โดยมอบหมายให้บุคลากรที่
รับ ผิ ดชอบได้น าผลสรุ ป จากการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้พัฒ นาไปสู่ การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทางานให้ มี
ประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการสร้างนวัตกรรมด้านการให้บริการที่รวดเร็ว ฉับไว และเพียงพอต่อความ
ต้องการ ในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันฯ ได้ดาเนินการไปแล้ว ได้แก่ การสร้างนวัตกรรมระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ Openbiblio ซึ่งพัฒนาจากระบบจัดเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมภาคใต้ในงานข้อมูลทางวัฒนธรรมใน
รูปของเอกสารสิ่งพิมพ์นามาสู่ระบบการจัดเก็บและให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- มีการสร้างนวัตกรรมการแต่งกายเพื่อแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมถึงระบบการทางานเป็นทีม
ได้แก่ การแต่งกายด้วยเสื้อของสถาบันฯ ในวันอังคารและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เพื่อแสดงถึงความ
พร้อมเพรียงและความเป็นหนึ่งเดียวกัน การสนับสนุนให้แต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดท้องถิ่นทุกวันศุกร์ เพื่อ
เน้นย้าวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจของไทยและของท้องถิ่น ตลอดจนการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่
กาหนดขึ้นเป็นการเฉพาะในวาระโอกาสที่มีการจัดงานต่างๆ เช่น การแต่งกายด้วยชุดท้องถิ่นในพิธีเปิดงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ การแต่งกายด้วยเสื้อทีมคณะทางานในงานวันกัลยาณิวัฒนา
5.1 ก. (4) กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร สถาบันฯ มีวิธีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร ดังนี้
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1. กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาตนเองของบุคลากรไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อ
เตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ตามสายงาน
ที่รับผิดชอบ และมีการติดตามผลการพัฒนาตนเองในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) ของบุคลากรทุก
6 เดือนตามรอบการประเมิน
2. มอบหมายงานให้ บุ ค ลากรมีภ าระหน้ าที่ ห ลั ก 1 งาน และสามารถรั บผิ ด ชอบงานอื่ น ๆ
เพิ่มเติมได้ตามความถนัด โดยกาหนดให้มีงานพิเศษอย่างน้อย 2-3 งาน ได้แก่ แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการใน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ รวมถึงการประสานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งหน่วยงาน
ภายใน หน่วยงานภายนอก และชุมชนเครือข่าย เช่น การเป็นวิทยากร การได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
3. เปิ ดโอกาสให้ มีการปรั บเปลี่ ยนแผนงานได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ ส อดคล้ องกับการ
เปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งาน เช่ น ปรั บ เปลี่ ย นกิ จ กรรม กลุ่ ม เป้ า หมาย
งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ เป็นต้น
4. จัดสรรทุนและจัดหาทุน สถาบันฯ ส่งเสริมให้บุคลากรทุ กคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพงานให้สูงขึ้น โดยการจัดสรรเงินทุนของสถาบันฯ สนับสนุนให้บุคลากร
ของสถาบันฯ ได้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นที่สอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจของสถาบันฯ รวมทั้งยังจัดหา
แหล่งทุนจากภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนมีการสนับสนุน
และกระตุ้นให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
ตำรำงที่ 18 กำรเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำของบุคลำกรในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ประเด็นในกำรเข้ำร่วม บุคลำกรที่เข้ำร่วม
เป้ำหมำยกำรเข้ำร่วม
ประชุม/ศึกษำ/อบรม ประชุม/ศึกษำ/อบรม
ประชุม/ศึกษำ/อบรม
ความรู้และทักษะตาม บุคลากรใหม่และ
1. บุคลากรมีความรู้และ
สายงาน
บุคลากรที่สนใจ
ทักษะที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน
2. บุคลากรสามารถนา
ความรู้มาใช้ในการทางาน
แทนกันได้
การเสริมสร้างจริยธรรม บุคลากรทุกคน
1. เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และปลุกจิตสานึก
ในการทางานเพื่อความ
เสียสละต่อส่วนรวม
การพัฒนาภาวะผู้นา
หัวหน้าฝ่ายและ
1. บุคลากรมีความรู้ความ
บุคลากรทุกคน
เข้าใจหลักสูตรนักบริหาร
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ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมประชุม/ศึกษา/
อบรม

ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมประชุม/ศึกษา/
อบรม
ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมประชุม/ศึกษา/

ความปลอดภัยด้าน
ชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
ในการทางาน

บุคลากรทุกคน

2. เป็นพื้นฐานในการเข้าสู่
ตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
1. บุคลากรมีความรู้เรื่อง
ภัยพิบัติและสามารถนามา
ปฏิบัติได้ถูกต้องทันเวลา

อบรม 1-2 ครั้ง/ปี
ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมประชุม/ศึกษา/
อบรม

ข. บรรยำกำศกำรทำงำนของบุคลำกร
5.1 ข. (1) สภำพแวดล้อมกำรทำงำน สถาบันฯ มุ่งเน้นการจัดอาคารสถานที่ทางานให้สะอาดและ
ปลอดภั ย เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความมั่ น คงปลอดภั ย ทั้ ง ทางร่ า งกายหรื อ กายภาพและจิ ต ใจ เพราะ
สภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม และน่ารื่นรมย์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถนามาใช้
เป็นมาตรฐานสาหรับแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี สถาบันฯ มีการดาเนินการด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สถาบันฯ ได้ดาเนินการดังนี้
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อติดตามดูแลสถานที่และบริเวณต่างๆ ของสถาบันฯ
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานให้แก่บุคลากร
- การกาหนดแผนงานเพื่อปรับ ปรุงอาคารสถานที่ของสถาบันฯ ที่ชารุดเสี ยหายเนื่องจากการ
ประสบกับวาตภัยเมื่อปลายปี 2553 สถาบันฯ กาหนดไว้เป็นความจาเป็นเร่งด่วนในการซ่อมแซมและปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้กลับคืนสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด ได้แก่ การซ่อมแซมและปรับปรุงหอศิลป์ภาคใต้ การซ่อมแซม
และปรับปรุงหอวัฒนธรรมภาคใต้
- การกาหนดแผนงานเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้คงความสวยงามและพร้อมให้บริการอยู่เสมอ
ได้แก่ การปรับปรุงภูมิลักษณ์ภายในพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี
2. ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตใจ ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย
- ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี โดยมีการสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ป้ายประกาศข่าวของสถาบันฯ Group-mail E-document
- ป้องกันความเครียดจากการทางาน โดยมุ่งสร้างบรรยากาศการทางานที่อบอุ่นและเป็นมิตร
ส่งเสริ มให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างสั นติ หลีกเลี่ยงการตาหนิหรือการถูกลงโทษเมื่อเกิดปัญหา รวมถึงการ
มอบหมายงานที่ท้าทายให้แก่บุคลากรเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก
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- ประสานกับมหาวิทยาลัยในการจัดเวรยามเพื่อตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณอาคารสถานที่
ของสถาบันฯ ทั้งในวันเวลาราชการ และวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
- มอบหมายให้หัวหน้าอาคารทาหน้าที่ ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประจาปี การติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิง การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆ ของสถาบันฯ
3. ด้านสภาพแวดล้อมทางกระบวนการทางาน
- ออกแบบงานและมีเครื่องมือการทางานที่ปลอดภัย โดยกาหนดระดับความเสี่ยงของงาน เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุเกิดซ้า ได้แก่ งานปฏิบัติการติดตั้งภาพในหอศิลป์ งานอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุ งานบริการ
และผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์ การดูแลและป้องกันอุบัติเหตุจากระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- กาหนดผู้รับผิดชอบให้ทาหน้าที่ตรวจสอบความไม่ปลอดภัยของอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ ก่อนลงมือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดในขณะปฏิบัติงาน
- กาหนดแผนงานพัฒนาระดับคุณภาพของการดาเนินงาน กาหนดตัววัด และเป้าประสงค์ โดย
ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อหาข้อสรุปมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีสภาพแวดล้อมด้าน
ต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ซึ่งได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมของ
บุคลากร พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.20
5.1 ข. (2) นโยบำย กำรบริกำร และสิทธิประโยชน์ สถาบันฯ มุ่งสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร
โดยการกาหนดนโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน์ ซึ่งพิจารณาจากความหลากหลายของบุคลากรเพื่อให้
สนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรได้ครบถ้วนและเหมาะสม ดังนี้
1. จัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานและอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับสานักงาน เช่น พื้นที่
ปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร ตู้เก็บ
เอกสาร โต๊ะ-เก้าอี้ ฯลฯ จัดเตรียมไว้ให้เพียงพอตามจานวนของบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากร เช่น ประกันสังคม สิทธิการประกันตน การตรวจสุขภาพ
ประจาปี การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
การแจกเครื่องแต่งกายประจาปี เสื้อกีฬา เสื้อพื้นเมือง เป็นต้น
3. บุ คลากรร่ ว มกัน ออกแบบปรั บ ปรุ งห้ องส านัก งาน ห้ อ งปฏิบั ติงาน และพื้นที่ ที่จาเป็นต่ อการ
ปฏิบัติงาน โดยแบ่งขอบเขตพื้นที่ในการปฏิบัติงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการตาม
ลักษณะงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ อาคารหอศิลป์ภาคใต้ หอวัฒนธรรมภาคใต้ พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี
เรื อ นอ ามาตย์ โ ทพระยาพิ บู ล พิ ท ยาพรรค ภายในอาคารได้ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งปรั บ อากาศเพื่ อ อ านวยความ
สะดวกสบายแก่บุคลากรและผู้มารับบริการ
4. จั ด สรรงบประมาณด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง -ซ่ อ มแซมพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากวาตภั ย โดย
ดาเนินการปรับปรุงหอศิลป์ภาคใต้ และหอวัฒนธรรมภาคใต้ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร :
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ก. ผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
5.2 ก. (1) องค์ประกอบของควำมผูกพัน สถาบันฯ มีวิธีการกาหนดองค์ประกอบสาคัญที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร ดังนี้
- มีการประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย รวม 5 คน ร่วมกันกาหนด
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน และความพึงพอใจ ดังนี้
 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
 ลั ก ษณะงาน ได้ แ ก่ ความมี อิ ส ระ การมี โ อกาสปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น ความเข้ า ใจใน
กระบวนการท างาน การมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งาน ผลป้ อ นกลั บ ของงาน ความคาดห วั ง ในโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น
 ลักษณะขององค์กร ได้แก่ การบริหารจัดการขององค์กรมีแบบแผน การกาหนดภารกิจ
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ชัดเจน การกระจายอานาจและภาระหน้าที่ของงาน การให้บุคลากรมีการตัดสินใจ การ
สร้างแรงจูงใจในการทางาน สวัสดิการและค่าตอบแทนต่างๆ เป็นต้น
 ประสบการณ์ในงาน ได้แก่ ทัศนคติต่อกลุ่มสมาชิกหรือเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร ความพึ่งพิงได้ขององค์กร ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจาก
องค์กร การได้รับรางวัลหรือคาชมเชย เป็นต้น
- ที่ประชุมมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริ หารดาเนินการจัดทาแบบสอบถามประเมิน
ความผูกพันของบุคลากร โดยใช้ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยมาเป็นแนวทางในการกาหนดประเด็น
ต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกปัจจัย
- แต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายในสถาบั น ฯ จ านวน 3 คน ท าหน้ า ที่ ต รวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
แบบสอบถาม และส่งกลับไปยังผู้รับผิดชอบให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การ โดยแจ้ ง ให้ บุ ค ลากรรั บ ทราบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การกรอก
แบบสอบถาม และกาหนดวันเวลาส่งแบบสอบถาม
- ผู้รับผิดชอบรวบรวมแบบสอบถามส่งให้ฝ่ายประเมินผล นาผลสรุปรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ
และนามาจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- กาหนดเป้าหมายไว้ในแผนงานในรอบปีถัดไป เพื่อจัดทาเป็นโครงการเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรให้ครอบคลุมทุกประเด็นตามลาดับความสาคัญและความจาเป็น ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์
แบบสอบถาม
5.1 ก. (2) วัฒนธรรมองค์กร ด้วยความตระหนักว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเสมือนบุคลิกภาพและจิต
วิญญาณของสถาบันฯ ซึ่งส่งผลต่อการกาหนดพฤติกรรมการทางานของบุคลากรให้มีลักษณะเด่นแตกต่างจาก
องค์กรอื่นๆ สถาบันฯ จึงเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยวิธีการต่างๆ ต่อไปนี้
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1. กาหนดแผนงานไว้อย่างชัดเจนในโครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดทาเป็นแผนปฏิบัติ
การประจาปีของสถาบันฯ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการประชุมเตรียมงาน กาหนดวันเวลา
และสถานที่ในการจั ดโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งมีการประชุมชี้แจงกาหนดการและรายละเอียดต่างๆ แก่
บุคลากรและผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
3. การดาเนินโครงการ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม “สุนทรียะสนทนา” เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มาจากประสบการณ์การ
ทางาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการค้นหาวัฒนธรรมองค์กร
4. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันคัดเลือกและวิเคราะห์ประเด็น โดยอภิปรายให้เหตุผลว่า ประเด็นที่
คัดเลือกสอดคล้องกับภารกิจ และพันธกิจของสถาบันฯ และแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรมองค์กร”
ได้หรือไม่ อย่างไร
5. ที่ประชุมสรุปว่าวัฒนธรรมองค์กรคือ “การทางานเป็นทีม” โดยมีประเด็นสนับสนุนที่สาคัญดังนี้
- ความสามัคคีกลมเกลียว บุคลากรในสถาบันฯ มีความผูกพันใกล้ชิดเหมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน มีน้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถึงแม้บางครั้งจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่รู้จักให้อภัย โดยมีคติ
ประจาใจในกลุ่มบุคลากรว่า “ยามศึกเราช่วยกันรบ ยามสงบเราขบกันเอง”
- ความคิดสร้างสรรค์ เป็นลักษณะเด่นของบุคลากรในสถาบันฯ เนื่องจากแต่ละคนมีความรู้
ความสามารถ และความชานาญเฉพาะด้าน และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ในแง่ที่มีการให้บริการวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ซึ่งมีความโดดเด่น
แปลกใหม่ จนกลายเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
- ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสาเร็จของงาน การที่บุคลากรได้รับมอบหมายให้ทางานตรงตามความรู้
ความสามารถ และสถาบันฯ เปิดโอกาสให้มีอิสระทางความคิด บุคลากรจึงทางานด้วยใจรัก และถือว่างานใน
หน้าที่เป็นงานที่ท้าทาย ในขณะเดียวกันระบบการทางานเป็นทีมแบบข้ามสายงานก็ช่วยให้บุคลากรมีโอกาสได้
เรียนรู้งานอื่นๆ เพิ่มเติมอย่างรอบด้าน และได้เพิ่มพูนทักษะความชานาญจนสามารถทางานแทนบุคลากรอื่น
ในยามจาเป็นได้ นอกจากนี้ตาแหน่งงานที่ทายั งมีความมั่นคงสูง เพราะเป็นงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ บุคลากรส่วนใหญ่จึงเห็นว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะ
ทางานอย่างเต็มที่
- การมีจิตบริการแก่ลูกค้า บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ และเป็ นศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัย จึงมีความใกล้ชิดคุ้นเคยและเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลุ่มลึก สามารถนามาปรับใช้ในการ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แม้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่เนืองๆ แต่บุคลากรของ
สถาบันฯ มีความเห็นว่าควรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยมุ่งสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าด้วยการยึดถือ
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นการมีจิตบริการ เห็นได้จากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบ
รับอย่ างดียิ่งจากลูกค้าที่อยู่ในพื้น ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการของ

หน้ า 64 รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

สถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีลูกค้าตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ จนกระทั่งถึงรุ่นลูก -รุ่นหลาน ด้วยเหตุผลที่
สาคัญประการหนึ่งก็คือบุคลากรของสถาบันฯ มีความเป็นกันเอง มีน้าใจ และมีมนุษยสัมพันธ์
- การคานึงถึงผลที่มีต่อสังคม บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดจากบุคลากร
รุ่นเก่าสู่รุ่นปัจจุบันว่า ให้ยึดถือปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นหลักชัยในการทางานที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)” เป้าหมายในการทางานของบุคลากรจึง
มุ่ง สร้ า งผลิ ต ผลอั น เป็ น ประโยชน์ ต่อ สั งคม ทั้ งในลั ก ษณะของการศึ ก ษาวิจั ย การให้ บ ริ การวิช าการด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม การให้บริ การเยี่ยมชมหอศิลป์ หอวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ทั้งสองแห่ง ฯลฯ กล่าวได้ว่า
การดาเนินงานของสถาบันฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วทั้งภาคใต้ และภูมิภาคอื่นของประเทศ รวมไปถึง
ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เห็นได้จากหลายโครงการได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากสังคม และมีการผลิตซ้า
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ดาเนินงานมายาวนานกว่า 20 ปี
6. นาข้อสรุปที่ได้มาจัดทาเป็นถ้อยคาเพื่อประกาศเป็นข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมองค์กร”
และเป็นปฏิญญาซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้นามาเป็นแนวทางกาหนดวิถีชีวิตการทางานต่อไป
7. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ถ้อยคาที่สื่อถึง “วัฒนธรรมองค์กร” ให้เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วถึง
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ Group-mail Face book

ภำพที่ 10 วัฒนธรรมองค์กร “กำรทำงำนเป็นทีม”
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U
สำมัคคี
S
ประสำน
สู่สังคม

กำรทำงำน
เป็นทีม

S
มีจิตบริกำร

คาอธิบาย

C
สร้ำงสรรค์

E
มุ่งมั่น
ผลงำน

UCESS

U = Unity
C = Creative Thinking
E = Excellence
S = Service Mind
S = Social Responsibility

สามัคคี
สร้างสรรค์
มุ่งมั่นผลงาน
มีจิตบริการ
ประสานสู่สังคม

5.1 ก. (3) กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน สถาบันฯ มีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
1. การสนับสนุนให้มีการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
สถาบันฯ เน้นการทางานเป็นทีม ทั้งในลักษณะของการร่วมกันทางานทุกโครงการ/กิจกรรม และการทางาน
เป็นทีมแบบข้ามสายงานซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรเลือกหน้าที่งานได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ในการจัดการผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยระบบทีม พัฒนามาสู่การกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรเป็นระบบทีมย่อย
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผลและเหมาะสมกับเนื้องานที่ปฏิบัติ ดังนี้
- ทีมประสานบริการ เป็นทีมที่ทาหน้าที่ประสานงาน ติดต่อ ติดตาม และคอยแจ้งข่าวคราว
ความคืบหน้าต่างๆ ให้ทุกทีมงานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ขั้นเตรียมงาน ระหว่างดาเนินงาน จนกระทั่ง
สิ้นสุดการดาเนินงาน
- ทีมพัฒนาคุณภาพ เป็นทีมที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยคานึงถึงคุณภาพของงานเป็นหลัก มีอิสระในการคิดและตัดสินใจเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จ รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบคุณภาพงาน แก้ไขปรับปรุงงาน และพัฒนางานให้ตอบสนองภารกิจหลักของสถาบันฯ
หน้ า 66 รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

- ทีมดูแลภาพรวม เป็นทีมที่ทาหน้าที่กระตุ้น ตรวจตรา และตรวจทานการดาเนินงานของทุก
ทีม ให้ดาเนินไปตามขั้นตอนต่างๆ อย่างคล่องตัวและราบรื่น รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนา และช่วยตัดสินใจใน
บางเรื่อง บางกรณีให้แก่ทีมงาน
- ทีมสนับสนุนทรัพยากร เป็นทีมที่ทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของทีมต่างๆ
โดยจั ดเตรี ย มวั ส ดุอุป กรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ และทรัพยากรต่ างๆ ที่จาเป็นต่ อการดาเนินงาน รวมถึ ง
การจัดเก็บและบารุงรักษาสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ
2. การบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจ
- การบริหารค่าตอบแทน สถาบันฯ ใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้บุคลากร
ทุกคนเกิดความมั่นใจสูงสุดต่อผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานว่ามีความเสมอภาคและยุติธรรม ดังนี้


การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง กระทาทุกรอบ 6 เดือน โดยกาหนดให้บุคลากร

ทุกคนรายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) ตามรอบการประเมิน เพื่อพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ
ตามปริ ม าณงานและคุณ ภาพงานของบุ ค ลากรในรอบการประเมิ นนั้ น ๆ โดยมี คณะกรรมการทาหน้ า ที่
ตรวจสอบและประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์ภายในสถาบันฯ ซึ่งได้จากการ
ประชุมตกลงร่วมกันเป็นการเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานของบุคลากรทุกฝ่าย เมื่อได้ข้อสรุปผล
คะแนนการประเมินแล้วก็จะแจ้งให้บุคลากรรับทราบกันอย่างทั่วถึง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการทางานที่มุ่งเน้น
ความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และตรวจสอบได้
นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้ปรับปรุงระบบการประเมินโดยนาระบบการประเมินออนไลน์แบบ 360
องศา มาใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนให้คะแนนประเมินตนเอง ประเมินเพื่อนร่วมงาน
และประเมิน หั วหน้ าฝ่ าย รวมทั้งได้กาหนดแผนปรับปรุงเพิ่มขึ้น โดยในรอบปีถัดไปจะคิดค่าคะแนนจาก
การประเมินของบุคลากรรวมกับค่าคะแนนของคณะกรรมการในสัดส่วนร้อยละ 10


การให้เงินค่าตอบแทนพิเศษสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถาบันฯ ยึดตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
- การให้รางวัล สถาบันฯ พิจารณาการให้รางวัลแก่บุคลากรในวาระโอกาสต่างๆ เช่น การมอบ
รางวัล พร้อมวุฒิบัตรให้แก่ “บุคลากรคนขยัน” จานวน 3 รางวัล ในงานเลี้ยงวันขึ้นปีใหม่ของสถาบันฯ รวมทั้ง
ยังสนับสนุนให้บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นได้ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยส่งในนามของสถาบันฯ และรายบุคคล เช่น การได้รับรางวัลผลงานดีเด่น
สาขาทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประเภทวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จากหนังสือ “ร้อยเรื่องราวชุมชน
วัฒนธรรมปลายด้ามขวาน” จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปี 2554 และการที่สถาบันฯ ได้รับ
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รางวัลองค์กรดีเด่นด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกระทรวง
วัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม ประจาปี พ.ศ.2554 เป็นต้น
- การยกย่องชมเชย มีการกระทาใน 2 ลักษณะคือ ผู้บริหารกล่าวยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เอาใจใส่ จนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของเพื่อนร่วมงานให้รับทราบโดยทั่วกันใน
ที่ประชุม และในกลุ่มบุคลากรได้ช่วยกันกาหนดวัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ โดยขยาย
ความหมายให้ครอบคลุมทั้งการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และการใช้ถ้ อยคาสื่อสารต่อกันในเชิง
สร้างสรรค์ เช่น รู้จักกล่าวชมเมื่อเพื่อนทาดีต่อตนและผู้อื่น กล่าวยกย่องคุณความดีของเพื่อนทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง เป็นต้น
- การสร้างแรงจูงใจ สถาบันฯ เน้นการทางานเป็นทีม ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความมั่นใจในความสามารถของตน และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้ปฏิบัติร่วมกับเพื่อนในทีม นอกจากนี้
ยังช่วยฝึกฝนให้บุคลากรเป็นผู้ฟังที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีการดูแลช่วยเหลือ และไต่ถามทุกข์สุข
ของกันและกันอย่างสม่าเสมอ จนบุคลากรทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นญาติพี่น้องในครอบครัวเดี ยวกัน ส่งผลให้เกิด
ความสามัคคีกลมเกลียว และเกิดความผูกพันกับสถาบันฯ
3. การหนุนเสริมการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ /กิจการ และการบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการ
สถาบั นฯ มุ่งเน้ นการให้บริ การวิชาการด้านวัฒ นธรรมโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีการมอบหมายให้
บุคลากรรับผิดชอบงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจของสถาบันฯ ทั้งนี้ลักษณะงานต่างๆ ซึ่งเป็น
งานหลักของสถาบันฯ มีการออกแบบให้มีความหลากหลาย เพื่อสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า
ได้ อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่ การแบ่ งฝ่ า ยวิ จั ย พั ฒ นา และส่ งเสริ มวั ฒ นธรรม ออกเป็น 7 งาน ได้ แ ก่
งานศึ ก ษาวิ จั ย งานข้ อ มู ล ทางวั ฒ นธรรม งานทะเบี ย นและคลั ง วั ต ถุ งานอนุ รั ก ษ์ แ ละสงวนรั ก ษาวั ต ถุ
งานบริการวิชาการแก่สังคม งานจัดแสดงข้อมูลทางวัฒนธรรม และงานจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย รวมทั้งยังมี
ฝ่ายสนับสนุน บริหารซึ่งทาหน้าที่อานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ฝ่ายงานหลัก แบ่งออกเป็น 8 งาน ได้แก่
งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบาย
และแผน งานวิเทศสัมพันธ์ งานผลิตและบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ในการดาเนินงานทั้งสองฝ่ายสถาบันฯ ใช้
ระบบการทางานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นสาคัญ
ข. กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร
5.1 ข. (1) กำรประเมินควำมผูกพัน สถาบันฯ มีวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากรไว้ดังนี้
1. วิธีประเมินความผูกพันอย่างเป็นทางการ ดาเนินการดังนี้
- ใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ นาไปให้บุคลากรทุกคนได้กรอก
รายละเอียดในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน
ด้านต่างๆ รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของบุคลากร ส่วนรายละเอียดของการประเมินความ
ผูกพันกาหนดไว้ 7 ด้าน พร้อมทั้งมีตัววัดความผูกพันในแต่ละด้านเอาไว้ให้บุคลากรกรอกคะแนน
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- จัดทาสถิติการมาทางานและการลาของบุคลากร เสนอให้ผู้บริการได้รับทราบทุกเดือน และ
นามาจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน เมื่อครบรอบปีก็มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตร “บุคลากรคนขยัน” เพื่อเป็น
กาลังใจให้แก่ผู้ที่ขาด-ลางานน้อยจานวน 3 รางวัล รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้เป็นที่รับทราบกันอย่างกว้างขวาง
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ จุลสารข่าวของสถาบันฯ ทาให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่ผู้อื่น และเพิ่มความผูกพันที่มีต่อองค์กร
- กาหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลสรุปความผูกพัน
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็ง จัดลาดับความสาคัญของประเด็นความผูกพัน ระบุตัววัดที่มี
ข้อความเชิงบวกและเชิงลบ และนามาวางแผนจัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
2. วิธีประเมินความผูกพันอย่างไม่เป็นทางการ ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อนามาเป็นข้อมูลประเมินผล ดังนี้
- ใช้การสังเกต และไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกัน ทั้งยามพบปะในเวลางาน และการสื่อสารทาง
ช่องทางอื่น เช่น โทรศัพท์ E-mail Face book เพื่อจะได้รับทราบข่าวคราวความเป็นไปซึ่งกันและกันของ
บุคลากร ได้แก่ การไต่ถามเรื่องสุขภาพ ครอบครัว การเดินทางไป-มา การทางาน เป็นต้น
- ใช้การเยี่ยมเยียนกันฉันมิตร กรณีที่มีบุคลากรลางาน เนื่องด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น เจ็บป่วย
คลอดบุตร ได้รับอุบัติเหตุ ฯลฯ บุคลากรที่ได้รับทราบข่าวก็จะนามาบอกกล่าวให้ทุกคนรับทราบ และมีกลุ่ม
เพื่อนสมาชิกไปเยี่ยมเยียน-ดูแลช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ
- ใช้การส่งตัวแทนไปเข้าร่วม กรณีที่ทางสถาบันฯ ได้รับข่าวคราวของลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และพันธมิตร ซึ่งมีความเคลื่อนไหวแจ้งให้รับทราบด้วยเรื่องต่างๆ สถาบันฯ จะมอบหมายให้มี
ตัวแทนไปเข้าร่วมงานตามความเหมาะสมเป็นเฉพาะกรณีไป เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานทาบุญครบรอบ
60 ปีของผู้มอี ุปการคุณ งานรดน้าขอพรจากผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ฯลฯ
ตำรำงที่ 19 ประเด็นและตัววัดควำมผูกพันอย่ำงเป็นทำงกำร
ประเด็น
ด้านความสุข

ด้านงานในความรับผิดชอบ

ด้านคุณภาพชีวิต

ตัววัดควำมผูกพัน
การให้ความช่วยเหลือดูแลผู้อื่น
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง
ความรักความผูกพันจากสมาชิกในครอบครัว
ความมั่นใจที่จะเผชิญภาวะคับขัน/เหตุการณ์ร้ายแรงทีเ่ กิดขึ้นในชีวิต
งานที่รับผิดชอบตรงกับความรู้ความสามารถ
งานที่รับผิดชอบทาให้มีการเรียนรู้อยู่เสมอ
งานที่รับผิดชอบมีความท้าทาย
งานที่รับผิดชอบมีปริมาณเหมาะสม
การทางานไม่เป็นอุปสรรคต่อการออกกาลังกาย
การทางานไม่เป็นอุปสรรคต่อการพักผ่อน

หน้ า 69 รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

การทางานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตครอบครัว
การได้รับมอบหมายให้ทางานนอกเวลางานมีน้อยครั้ง
องค์กรส่งเสริมให้มีการทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือแนะนาเป็นอย่างดี
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
เพื่อนร่วมงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันเสมอ
บุคลากรมีส่วนร่วมพัฒนาหน่วยงานทั้งด้านสถานที่และการให้บริการ
หน้าที่การงานมีความมั่นคง
รายได้จากการทางานเพียงพอกับค่าครองชีพ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นธรรมและเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ
การรับบริการด้านสวัสดิการของหน่วยงานมีความสะดวก
ด้านโอกาสและความก้าวหน้าใน การมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนางาน
อาชีพ
การประเมินเพื่อเลื่อนตาแหน่งมีความเป็นธรรม
การสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม สัมมนาและศึกษาดูงาน
เส้นทางการเติบโตในการปฏิบัติงานมีความชัดเจน
ผู้บริหารมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากร
ผู้บริหารมีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านผู้นาและวัฒนธรรมในองค์กร ผู้บริหารสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับอื่น ๆ ได้
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงสร้าง
สายบังคับบัญชา การมอบอานาจมีความเหมาะสม
5.1 ข. (2) ควำมเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทำงธุรกิจ/กิจกำร สถาบันฯ มีวิธีการนาผลการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ/กิจการที่สาคัญที่รายงานในหมวด 7 เพื่อระบุโอกาสในการ
ปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ์ทางธุรกิจ/กิจการดังนี้
1. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบนาข้อมูลที่ได้รับจากการสารวจคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความ
ผูกพันมาประชุมปรึกษากับคณะทางานเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
2. นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของสถาบันฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและ
กาหนดเป็นนโยบาย ปรับปรุงผลลัพธ์ด้านเน้นให้บุคลากรมีความพึงพอใจ มีความสุขในการทางาน และ
ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
3. จัดลาดับความสาคัญของแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน โดยคานึงถึงความ
เป็นไปได้ในการปรับปรุง ได้แก่ การนาสิ่งที่สามารถดาเนินการได้ก่อนในลักษณะของ Quick Win จะได้รับการ
แก้ไขก่อน ตลอดจนกาหนดวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกับบุคลากร
โดยตรง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การเพิ่มภาระงานที่มีความท้าทายให้แก่บุคลากร เป็นต้น
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ค. กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้นำ
5.1 ค. (1) ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ ปัจจัยที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาเพื่อดาเนินงาน
เกี่ยวกับระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสาหรับบุคลากรและผู้นาขององค์กร มีรายละเอียดต่อไปนี้
1. สมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุผล
สาเร็จของแผนปฏิบัติการขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สถาบันฯ มีการกาหนดแผนพัฒนาบุคลากร
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
- มีการกาหนดให้บุคลากรและหัวหน้าฝ่ายเข้ารับการอบรม สัมมนา ในประเด็นที่ตรงตามสาย
งานที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับหน้าที่งาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- กาหนดแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลไว้ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) ตาม
รอบการประเมิน และมีการสรุปผลการพัฒนาตนเองและพัฒนางานของบุคลากรเมื่อสิ้นสุดรอบปีการประเมิน
เพื่อเน้นความสามารถในการจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น และ/หรือเชิญวิทยากรจากหน่วยงานอื่นมาให้
ความรู้แก่บุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการจัดการความรู้ที่หลากหลาย
- ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสามารถสืบค้น
ข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว และใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร และนวัตกรรม สถาบันฯ ได้ดาเนินการดังนี้
- กาหนดเป้าหมายให้สถาบันฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ
ด้านวัฒนธรรม โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้ ยกระดับความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง ได้แก่ การ
จัดสรรทุนให้ บุคลากรได้ผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ส อดคล้องกับภารกิจ และพันธกิจของ
สถาบันฯ ทั้งการวิจัยรายบุคคล และการวิจัยเป็นทีม มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อผลิตผลงานด้านวัฒนธรรมให้แก่สังคม
- กาหนดแผนงานปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทา
ระบบฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานของสถาบันฯ ให้มีความแพร่หลายมากขึ้น ทั้งในรูปแบบ
ของรายงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ และสื่อเสียงในรายการวิทยุ “รักษ์วัฒนธรรม” ซึ่งเป็นผลงาน
ของบุคลากรในสถาบันฯ
- สร้างระบบเครือข่ายออนไลน์ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ
ขยายฐานความรู้ โดยการเชื่อมโยงกับแหล่ งข้อมูล ด้านศิล ปวัฒ นธรรมจากหน่ว ยงานอื่น และเป็นการเปิด
พรมแดนเครือข่ายกับต่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- สร้างระบบการประเมินออนไลน์ของสถาบันฯ โดยฝ่ายสนับสนุนบริหารได้มีการปรับปรุงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มเงินเดือน/เลื่อนขั้น/ต่อสัญญาจ้าง ให้สอดคล้องตามประกาศการปรับเปลี่ยน
ของมหาวิทยาลัย และที่ประชุมได้ตกลงให้ใช้ระบบการประเมินแบบ 360 องศา เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ในการประเมินตนเอง ประเมินเพื่อนร่วมงาน และประเมินหัวหน้าฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในเรื่อง
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ความโปร่ งใส ความเป็ นธรรม และการมี ส่ วนร่ วมของบุคลากร สถาบันฯ จึ งมอบหมายให้ ผู้ รั บผิ ดชอบงาน
สารสนเทศคิดสร้างระบบการประเมินออนไลน์ขึ้น และเริ่มใช้จริงเป็นครั้งแรกในรอบการประเมินครั้งที่ 1/2555
3. จริยธรรมและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ /กิจการอย่างมีจริยธรรม สถาบันฯ ได้น้อมนาพระราชดารัสของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาเป็นหลัก ชัยในการดาเนินงานที่ว่า “ขอให้ถือ
ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ” และได้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร
“การทางานเป็นทีม” ของสถาบันฯ โดยบุคลากรทุกคนได้ช่วยกันกาหนดรายละเอียดต่างๆ ขึ้น และสรุปด้วย
ถ้อยคาที่ว่า “สามัคคี สร้างสรรค์ มุ่งมั่นผลงาน มีจิตบริการ ประสานสู่สังคม” ทั้งนี้สถาบันฯ ได้ยึดถือหลักคิด
ดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างจริงจั ง เพื่อให้ผลการดาเนินงานเกิดประโยชน์แก่สังคมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการ
ดาเนินงานของสถาบันฯ
4. การมุ่งเน้นลูกค้า สถาบันฯ เน้นการให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
และมีการดาเนินงานแบบระบบทีมและทีมข้ามสายงาน เพื่อให้บุคลากรที่มีอยู่สามารถขั บเคลื่อนงานต่างๆ ให้
บรรลุผลสาเร็จได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้สถาบันฯ ได้วางแผนงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจาปีและแผนกลยุทธ์ เพื่อรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ ขณะเดียวกันก็มีการขยายฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น
และมอบหมายให้มีบุคลากรรับผิดชอบจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าสัมพันธ์ กาหนดแผนงานปรับปรุง
กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
5. ความต้องการด้านการเรียนรู้และการพัฒนา สถาบันฯ พิจารณาการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร (TOR) ตามรอบการประเมินทุก 6 เดือน/ปี โดยมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้าน
การประเมินผล ได้นาผลการประเมินตนเองและผลการประเมินจากคณะกรรมการมาวิเคราะห์ และจัดลาดับ
ความสาคัญของความต้องการที่บุคลากรและคณะกรรมการได้ระบุไว้ กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานทั้ งใน
ระยะสั้น และระยะยาว เพื่อพัฒนาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้แก่บุคลากร
- การดาเนินงานในระยะสั้น พิจารณาความต้องการของบุคลากรจากรอบการประเมินตามความ
จาเป็นเร่งด่วน และความเป็นไปได้ของการตอบสนองความต้องการนั้น เช่น การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม
อบรม/สัมมนาอย่างทั่วถึง และมีการรายงานผลการเข้าร่วมให้ผู้บริหารและ/หรือที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
- การดาเนินงานในระยะยาว จัดทาแผนการพัฒนาและเรียนรู้ ของบุคลากรฯ ให้ครอบคลุมทุก
ด้าน โดยกาหนดรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ กรอบเวลา ค่าใช้จ่าย และผู้รับผิดชอบ รวมทั้งมีการประเมินผลการ
พัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากรอย่างเป็นระบบทั้งในด้านความพึงพอใจ สิ่งที่ได้เรียนรู้ พฤติกรรม และผลงาน
6. การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ สถาบันฯ ได้กาหนดให้บุคลากรทุกคน
จัดทา Job Description เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน และจัดทาภาระงานทุกรอบปีงบประมาณเพื่อให้
สอดคล้องตาม KPI ของสถาบันฯ มีการจัดระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอนงานให้แก่บุคลากรเข้าใหม่ ใช้ระบบการ
ทางานเป็นทีมและแบบทีมข้ามสายงาน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการปฏิบัติงานทั้งในเวลาปัจจุบัน และใน
กรณีที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
จัดเก็บข้อมูลของบุคลากรทุกคนไว้ใน Port folio รวมทั้งข้อมูลของบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ เพื่อให้
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สามารถติดต่อสื่อสารขอคาปรึกษาแนะนาได้ในบางกรณี และใช้เป็นฐานข้อมูลสร้างเครือข่ายของผู้ดาเนินงาน
ด้านวัฒนธรรมได้อีกทางหนึ่ง
7. การส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน การดาเนินงานของสถาบันฯ มี
ภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้รับบริการหลากหลายกลุ่ม ดังนั้นเพื่อให้ผลการ
ดาเนินงานสนองตอบต่อความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันฯ จึงกาหนดเป้าหมายให้
บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระโดยไม่ขัดต่อภารกิจหลัก ตลอดจนระเบียบ
กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ
เพื่อให้ รองรับ ต่อความเปลี่ย นแปลงต่างๆ ได้ทันเวลา และเป็นระบบ สถาบันฯ จึงมีแผนงานอย่างชัดเจน
กาหนดให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา อย่างครบถ้วนและทั่วถึง โดยตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 100
นอกจากนี้ยังมีแผนงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มีการทาข้อตกลง
(MOU) ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยและหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้แก่บุคลากร
5.1 ค. (2) ประสิทธิผลของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ สถาบันฯ มีวิธีประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา โดยกาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม TOR
จานวน 2 ครั้งต่อปี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของสถาบันฯ นาผลการ
ประเมินมาใช้ ปรับปรุงและพัฒนางานและพัฒนาตนเองของบุคลากร นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พิ จ ารณาความดี ค วามชอบประจ าปี โดยเน้ น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
สร้างสรรค์ โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความเป็นธรรมกับผู้รับการประเมิน
- รูปแบบและแนวทางการประเมิน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน
 ผู้ ป ระเมิ น อยู่ ใ นรู ป ของคณะกรรมการจ านวน 2 ชุ ด ได้ แ ก่ คณะกรรมการชุ ด ที่ 1 ท า
หน้าที่พิจารณาตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยกาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน ประกาศเกณฑ์
ต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบ ได้แก่ เกณฑ์การให้คะแนน การประมวลผลคะแนน และผู้ให้ข้อมูล โดยการ
สอบถาม-สัมภาษณ์ รวมทั้งการชี้แจงจุดอ่อน จุดแข็งของผู้รับการประเมิน ส่วนคณะกรรมการชุดที่ 2 ทา
หน้าที่กลั่นกรองผลการให้คะแนนประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 และพิจารณาลงความเห็นพร้อมทั้งส่งการ
รายงานผลให้ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยได้รับทราบและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง
 ผู้รับการประเมิน ได้แก่ บุคลากรทุกคนของสถาบันฯ ซึ่งมีส่วนร่วมในการประเมินโดยการ
รับ รู้ และยอมรั บ หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเป้าหมายในการประเมิน รวมทั้งมีการจัด ทาข้อตกลงร่ว มกับ
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นก่อนถึงรอบการประเมิน ภายหลังทราบผลการประเมินจะได้รับคาอธิบายชี้แจงวิธีการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองและพัฒนางานเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ
- วิธีการประเมิน การประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การประเมินตามข้อตกลง และการประเมิน
ความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) โดยมีสัดส่วนข้อตกลง ร้อยละ 80 พิจารณาจากผลงานประจา
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และผลงานเชิงพัฒนา/งานพิเศษอื่นๆ และความสามารถเชิงสมรรถนะ ร้อยละ 20 พิจารณาตามตัวชี้วัดที่
กาหนดในแต่ละสายงานของบุคลากร
- ระดับ คะแนนการประเมิน ผลสั มฤทธิ์ กาหนดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยได้มาจากการ
ประมวลผลค่าคะแนนประเมินจากคณะกรรมการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น = 90-100, ดีมาก = 80-89,
ดี = 70-79, พอใช้ = 60-69, ปรับปรุง = น้อยกว่า 60
ตำรำงที่ 20 องค์ประกอบในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรโดยกรรมกำรชุดที่ 1
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้รับกำรประเมิน
กรรมกำรประเมิน
ผลงำนประจำ
ผลงำนเชิงพัฒนำ
ควำมสำมำรถเชิง
(80%)
(20%)
สมรรถนะ (20%)
หัวหน้าฝ่าย
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าฝ่ายทั้ง 2,
หัวหน้าฝ่ายทั้ง 2,
หัวหน้าฝ่ายทั้ง 2,
หัวหน้าฝ่าย(สลับกัน ผู้รับการประเมิน,
ผู้รับการประเมิน,
ผู้รับการประเมิน,
ทาหน้าที่ประเมิน)
เพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงาน
บุคลากร
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าฝ่ายทั้ง 2,
หัวหน้าฝ่ายทั้ง 2,
หัวหน้าฝ่ายทั้ง 2,
หัวหน้าฝ่ายทั้งสอง
ผู้รับการประเมิน,
ผู้รับการประเมิน,
ผู้รับการประเมิน,
เพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงาน
หมำยเหตุ ผลงานประจา ผลงานเชิงพัฒนา นาคะแนนที่ได้มาคิดเทียบแปลงคะแนนด้วยสูตร คะแนนที่ได้ X 80 ÷ 100=80

5.1 ค. (3) ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน ในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรทั่ว
ทั้งองค์กร รวมทั้งการวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของตาแหน่งผู้บริหารและผู้นาอย่างมีประสิทธิผล สถาบันฯ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. จั ดทาเส้ น ทางความก้า วหน้ าในสายอาชีพ (Career Path) โดยยึ ดตามหลั กเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้ และสื่อสารไปยังบุคลากรทุกคนได้รับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในเบื้องต้น
2. กาหนดแผนการเตรียมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งงานที่สูงขึ้น โดยการวิเคราะห์ตาแหน่งงานที่มี
อยู่จริงในปัจจุบัน เพื่อนามาร่วมกันจัดกลุ่มงาน และจัดทารูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3. กาหนดเป้าหมายการจัดทาแผนงานเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรตามกลุ่มงานให้เข้าสู่ตาแหน่งงานที่
สูงขึ้นไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างต่อเนื่องทุกปี
4. กาหนดเป็นนโยบายของสถาบันฯ ในการเพิ่มความท้าทายด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล ในแง่ที่ทาให้บุคลากรในสถาบันฯ มีความพึงพอใจในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตน
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ตำรำงที่ 21 แผนกำรเตรียมบุคลำกรเพื่อควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ประเภทตำแหน่ง
ตาแหน่งบริหาร

ตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อ
ภารกิจหลัก
1. ตาแหน่งชานาญการ
2. ตาแหน่งชานาญการพิเศษ
3. ตาแหน่งเชี่ยวชาญ
4. ตาแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ

แผนกำรเตรียมบุคลำกร
วิธีกำร
1. จัดกลุ่มบุคลากรทีม่ ีคุณสมบัติ
กาหนดหลักสมรรถนะตามบทบาท
สอดคล้องกับการขึ้นสู่ตาแหน่งบริหาร หน้าที่และภารกิจของสถาบันฯ
เข้ารับการฝึกอบรม
2. กาหนดเป้าหมายให้บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม ให้ความรู้ และพัฒนา
ทักษะที่จาเป็นต่อภารกิจของสถาบันฯ
อย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ทุนการศึกษา
ต่อที่สูงขึ้น การฝึกอบรม การศึกษาดู
งานในสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
3. ปรับปรุงตาแหน่งงานให้สูงขึ้นเพื่อ
รองรับภารกิจและพันธกิจของสถาบันฯ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1
กาหนดหลักสมรรถนะตามบทบาท
หน้าที่และภารกิจของสถาบันฯ
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หมวดที่ 6
กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร
6.1 ระบบงำน :
ก. กำรออกแบบระบบงำน
6.1 ก. (1)แนวคิดในกำรออกแบบ สถาบันฯ มีการออกแบบระบบงานโดยนาหลักการบริหารคุณภาพ
แบบองค์รวมตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาสู่การปฏิบัติ มีการถ่ายทอดและสื่อสารให้รับทราบและ
เรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งสถาบันฯ เนื่องจากสถาบันฯ มีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดย
เน้นพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นแนวคิดการออกแบบระบบงานจึงได้กาหนดกรอบการสื่อสารแบบ
สองทิศทาง คือ การบริหารจัดการจากระดับผู้บริหารมาสู่หัวหน้าฝ่ายและบุคลากร เพื่อให้ มีการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถถ่ายทอดไปยัง บุคลากรได้อย่างรวดเร็วและ
ทั่ว ถึง นอกจากนี้ ยั งมีการกระจายอานาจให้ บุคลากรได้มีห น้าที่รับผิ ด ชอบงานต่างๆ อย่างเหมาะสมโดย
วิเคราะห์หน้าที่งานตาม Job Description และประชุมตกลงแบ่งงานตามความรู้ความสามารถและความถนัด
สถาบันฯ มีแนวคิดในการบริหารจัดการระบบงานโดยดาเนินตามปณิธานของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่ง เน้น
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ยึดถือหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรใน
สถาบันฯ ดาเนินไปอย่างมีความสุขใช้ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
เพื่อให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ผู้ส่ง
มอบ พันธมิตร และชุมชน นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมุ่งเน้นการทางานเป็นทีมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะและส่งผลให้สถาบันฯ เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการทางานแบบทีมคร่อมสายงาน
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ งานต่างๆ อย่างรอบด้าน สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ความชานาญซึ่งจะ
พัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการสร้างระบบงานที่มีความคล่องตัวสูงให้แก่
สถาบันฯ ได้อีกทางหนึ่ง
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ภำพที่ 11 แนวคิดในกำรออกแบบระบบงำนของสถำบันฯ
ผู้อำนวยกำร
รอง
ผู้อำนวยกำร

รอง
ผู้อำนวยกำร

P
A

หัวหน้ำฝ่ำย

หลักธรรมำ
D
ภิบำล

หัวหน้ำฝ่ำย

C
บุคลำกร

บุคลำกร

สถาบันฯ มีสมรรถนะหลัก (core competencies) คือ“การให้บริการวิชาการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เป็นหลัก เน้นการผลิตที่มีคุณภาพและรวดเร็ว รวมถึงการออกแบบระบบงานภายในสถาบันฯ ให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว และมีการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักอย่างคุ้มค่าโดยกาหนดวิธีดาเนินงานไว้ดังนี้
1. มีการประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดวิธีการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก
2. มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานของสถาบันฯ โดยการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้า กาหนด
วัฒนธรรมองค์กรที่มีจิตบริการสูง รวมทั้งการสร้างและขยายเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. มีการประชุมจัดทาแผนกลยุทธ์ร่วมกันทั้งสถาบันฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการประจา
สถาบัน และบุคลากร โดยร่วมกันวิเคราะห์ SWOT จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของสถาบันฯ รวมทั้งมี
การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติการประจาปี
4. มีการประชุมเพื่อทบทวน ตรวจทาน และตรวจสอบการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ
โดยมุ่ ง ให้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า สู ง สุ ด ในการใช้ ท รั พ ยากรจากภายใน ได้ แ ก่ บุ ค ลากร งบประมาณ อุ ป กรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงอาคารสถานที่ของสถาบันฯ
5. มีแผนปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
จากสภาวะแวดล้ อ มทั้ ง ที่ม าจากภายนอกและภายใน ซึ่ ง อาจเป็ น ปั จจั ย ที่มี ผ ลกระทบต่ อสถาบั น ฯได้ แ ก่
เศรษฐกิจสังคมการเมืองและสภาพการแข่งขันทางการตลาดเป็นต้น
6. มีการใช้ทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ วิทยากร คณะทางาน
อาคารสถานที่ งบประมาณดาเนินการ รวมไปถึงการวางแผนดาเนินงานเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
ภายนอกมาใช้ดาเนินงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น การขอทุนวิจัยจากแหล่งงบประมาณภายนอก เป็นต้น
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7. มี ก ารจั ด ท าและจั ด เก็ บ ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศทั้ ง ในรู ป เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ แ ละระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยกาหนดผู้รับผิดชอบให้ดูแลและพัฒนาระบบเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ
6.1 ก. (2)ข้อกำหนดของระบบงำน สถาบันฯ มีวิธีการจัดทาข้อกาหนดของระบบงานโดยอาศัยการ
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรลู ก ค้ า ผู้ ส่ ง มอบ พั น ธมิต ร ซึ่ งได้ ม าจากการพบปะพู ดคุ ย สอบถามและ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ข้อมูลเหล่านี้ใช้พิจารณาเป็นเกณฑ์ข้อกาหนดของระบบงาน
ดังนี้
- เป็นข้อกาหนดที่สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ของสถาบันฯ
- เป็นข้อกาหนดที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า–ผู้ส่งมอบ
- เป็นข้อกาหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
- เป็นข้อกาหนดที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เป็นข้อกาหนดที่มีความคุ้มค่าและการลดต้นทุน
สถาบันฯ ได้มีการจัดทาข้อกาหนดของระบบงานหลักและงานสนับสนุนเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดของกระบวนการต่างๆ และตัวชี้วัดรายบุคคล โดยมีการจัดทาคา
รับรองการปฏิบัติราชการซึ่งกาหนดตามกรอบมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สถาบันฯบรรลุเป้าหมาย
ใน 4 มิติของการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการมิติด้าน
คุณภาพการให้ บ ริ การมิติ ด้านประสิ ท ธิภ าพของการปฏิบัติ ราชการและมิติ ด้านการพัฒ นาองค์ก ร และมี
การติดตามผลของตัวชี้วัดของกระบวนการและรายบุคคลเพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีควบคุมต้นทุนการผลิต โดยการบริหารจัดการงบประมาณเริ่มจากการกาหนดโครงการที่
ต้องดาเนินการการของบประมาณและการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
ข.กำรจัดกำรระบบงำน
6.1 ข. (1)กำรนำระบบงำนไปปฏิบัติ
(1.1) การกาหนดระบบงานสถาบันฯ มีการกาหนดระบบงานแบบสองทิศทางคือ แบบแนวตั้ง
และแบบแนวนอน แบบแนวตั้ง ได้แก่ การกาหนดระบบงานโดยมีทีมบริหารทาหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงาน
ต่างๆ ประกอบด้วย ผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการ ส่วนแบบแนวนอน ได้แก่ การกาหนดระบบงานของ
สถาบันฯ โดยเน้นการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีหัวหน้าฝ่ายซึ่งมาจากการคัดเลือกจาก
บุคลากร และมีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้บุคลากรได้รับผิดชอบโดยพิจารณาให้เหมาะสมตามความรู้ความ
ชานาญและความถนัด ระบบงานออกเป็น 2 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบงานหลัก และระบบงานสนับสนุน
1. ระบบงานหลัก เป็นระบบงานที่ดาเนินงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของ
สถาบันฯ ประกอบด้วยงานย่อย 7 งาน ดังนี้
- งานศึกษาวิจัย
- งานข้อมูลทางวัฒนธรรม
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- งานทะเบียนและคลังวัตถุ
- งานอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุ
- งานบริการวิชาการแก่สังคม
- งานจัดแสดงข้อมูลทางวัฒนธรรม
- งานจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย
2. ระบบงานสนั บ สนุ น เป็ น ระบบงานที่ ท าหน้ า ที่ อ านวยความสะดวกต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานในระบบงานหลักสามารถดาเนินไปได้ตามเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 8 งานย่อย ดังนี้
- งานบริหารและธุรการ
- งานคลังและพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศ
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานบริการและผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์
(1.2) วิธีการจัดการระบบงานสถาบันฯ ประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดวิธีการจัดการระบบงานหลัก
และระบบงานสนับสนุน 2 ลักษณะ คือ จากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน
- จากบนลงล่าง (top-down) หมายถึง วิธีการดาเนินงานซึ่งมาจากการที่ ผู้บริหารมอบหมาย
เรื่องให้หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายรับเรื่อง และนาไปประชุมปรึกษากับผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานลงมือ
ปฏิบัติ
- จากล่างขึ้นบน (down-top) หมายถึง วิธีดาเนินงานซึ่งมาจากบุคลากรขอคาปรึกษาและ
แนะนาเกี่ยวงานที่รับผิดชอบจากหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายนาเรื่องแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบและ/หรือนาเสนอ
ให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อร่วมกันคิดหาแนวทางดาเนินการต่อไป
นอกจากนี้ ส ถาบั น ฯ มี ก ารด าเนิ น งานโดยใช้ แ นวทางการบริ ห ารความรู้ (Knowledge
Management) เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้ร่วมกัน แสวงหาความรู้ที่สาคัญ รู้จักแบ่งปันความรู้ และนา
ความรู้นั้นมาใช้ในการดาเนินงานให้บรรลุผลตามแผนฯ ดังนี้
- มีการประชุมร่วมกัน ทุก 2 เดือนเพื่อตรวจทาน ติดตาม และทบทวนภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
- มีการจั ดเก็ บ ข้อมู ล สารสนเทศไว้ อย่า งเป็น ระบบและเป็นปั จจุบัน เพื่ อใช้ ป ระกอบการ
พิจารณาและวิเคราะห์งาน รวมทั้งใช้ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
- มีการใช้ระบบพี่เลี้ยง (Facilitator) ในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดการสอนงานและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างบุคลากรเก่า-ใหม่ และบุคลากรที่ยังขาดประสบการณ์การทางาน
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- เน้นการทางานเป็นทีม และแบบทีมคร่อมสายงาน โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานทุกงานอย่างทั่วถึง สามารถทาหน้าที่ต่างๆ ตามสายงานที่ถนัด และรับผิดชอบงานอื่นๆ แทน
กันได้อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการทางานอย่างรอบ
ด้าน
- มีการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาร่วมกัน มุ่งเน้นให้บุคลากรมีอิสระในการดาเนินงานที่
รับผิดชอบ สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาของงานในความรับผิดชอบของตนได้ ตามความจาเป็นเร่งด่วน
เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพและเติบโตสู่ความเป็นองค์กรที่เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
- มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ รวมถึงสารสนเทศที่สาคัญ
และจาเป็นของสถาบันฯ ให้แก่ลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ชุมชน ฯลฯ
- มีการจัดทาฐานข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล งานวิจัย ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม โดย
กาหนดผู้รับผิดชอบดูแลและให้บริการฐานข้อมูลเหล่านี้ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานได้เสมอ
- มีการประชุมวางแผนการดาเนิน งานก่อนครบรอบปีงบประมาณโดยใช้แผนกลยุ ทธ์เป็น
ตั ว ตั้ ง วิ เ คราะห์ ก ระบวนการท างานในปั จ จุ บั น และกระบวนการท างานที่ ค วรจะเป็ น ในอนาคต ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน และการรายงานผล โดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ
- มี ก ารวิ เ คราะห์ ต ลาดและวางแผนหาคู่ เ ปรี ย บเที ย บ (Benchmark)เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้มากขึ้นโดยเน้นการเปรียบเทียบกับหน่วยงานระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะ
การดาเนินงานคล้ายคลึงกันด้านศิลปวัฒนธรรม
6.1 ข. (2)กำรควบคุมต้นทุน สถาบันฯ มีวิธีการควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบงานดังนี้
1. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนัดหมายประชุมร่วมกันในกลุ่ม เพื่อวางแผนงาน
และไม่ให้เกิดการทางานซ้าซ้อน กาหนดวิธีการดาเนินงานที่รัดกุม โดยยึดตามกฎระเบียบข้อบังคับตามความ
เหมาะสม เช่น กาหนดระเบียบการเข้าชมงานและนิทรรศการต่างๆ กาหนดระเบียบการเช่าจองพื้ นที่ร้านค้า
ในช่วงการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
2. มีการวิเคราะห์ขอบเขตขั้นตอนการดาเนินโครงการผลผลิตผลลัพธ์และตัวชี้วัดของโครงการ
เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จที่จะได้รับจากโครงการและระบุว่าได้รับความสาเร็จนั้นหรือไม่
3. กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานทุกโครงการให้ สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์นั้นๆอย่างไร
4. มีการวิเคราะห์การดาเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกับโครงการต่างๆ ของสถาบันฯ เพื่อให้เห็น
ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกันของแต่ละโครงการ
5. มีการรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใช้ประกอบการ
พิจารณาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีในปีต่อไป เพื่อให้ทราบว่าโครงการ/กิจกรรมนั้นคุ้มค่าที่จะดาเนินการ
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ต่อไปหรือไม่ และหากลูกค้ามีความพึงพอใจสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ และมีข้อเสนอแนะให้จัดโครงการ/
กิจกรรมนั้นต่อไป ก็จะประชุมวางแผนลดต้นทุนการผลิต แต่ยังคงรักษาคุณภาพเอาไว้
6. มีการวางแผนปรับปรุงการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบโดยรวบรวมและรายละเอียดต่างๆที่เป็น
ต้น ทุ น ในกระบวนการผลิ ต ทั้ ง ต้ น ทุน คงที่ แ ละต้น ทุ น ผั น แปร เช่ น ค่ าจ้ า ง ค่ า วั ตถุ ดิ บ ค่ า โทรศั พ ท์ ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับเครือข่ายของสถาบันฯ ในการจัดทาโครงการต่างๆ เพื่อควบคุมต้นทุนและ
ลดต้นทุนการผลิตที่ซ้าซ้อน และจัดหาแหล่งทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบันฯ
ค.กำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน
สถาบันฯ มีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินโดยวางแผนรองรับกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินตามการกาหนด
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โจรกรรม วินาศกรรม อัคคีภัย และภัยพิบัติ
อื่นๆ สถาบันฯ กาหนดขั้นตอนการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินไว้ 3 ระยะดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมรองรั บ ภาวะฉุกเฉินก่อนเกิดภัย สถาบันฯ ประชุมวางแผนร่ว มกันเพื่อ
เตรียมการป้องกันและระงับผลเสียหายอันจะเกิดผลกระทบต่อการดาเนินงานของสถาบันฯ เช่น แผนฉุกเฉิน
กรณีน้าท่วม แผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ แผนฉุกเฉินกรณีระบบเทคโนโลยีขัดข้องหรือล่ม
- อธิบายแผนการดาเนินงานให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอย่างครบถ้วน และซักซ้อมความ
เข้าใจและวิธีปฏิบัติกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
- มอบหมายให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และการป้องกัน
เหตุฉุกเฉินล่วงหน้า โดยมีผู้รับผิดชอบรายงานผลการดาเนิ นงานทุกรอบไตรมาส และสรุปผลเมื่อครบรอบ
ปีงบประมาณ
- มีการดาเนินงานด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น มีการติด
ประกาศแจ้งสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางหนีไฟ และสัญญาณเตือนภัย เป็นต้น ติดตั้งถังดับเพลิงประจาอาคารและมี
การทดสอบให้พร้อมใช้งาน สร้างราวจับตามทางเดินเพิ่ม ติดหลอดไฟ/โคมไฟเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามจุดต่างๆ
ที่จาเป็น เป็นต้น
- แจ้งหมายเลขโทรศัพท์และรายละเอียดที่จาเป็นของบุคคล สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ รั บ ทราบอย่ างทั่ว ถึง รวมทั้งวิธีการแจ้ งข่าวสารไปยังส่ ว นที่เกี่ยวข้องนั้น เช่น การขอรับบริการฉุกเฉิน
ประเภทของเหตุการณ์ สถานที่เกิดเหตุการณ์ ชื่อผู้แจ้งและเบอร์ติดต่อ เป็นต้น
2. การปฏิบัติการขณะเกิดภาวะฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติที่ส่งผล
กระทบต่อสถาบันฯ ได้ประชุมตกลงให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งผู้บริหาร และหัวหน้าอาคาร หากในกรณีที่มี
ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานให้รีบดาเนินการป้องกันเพื่อระงับภัยและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็ว จากนั้นจึงแจ้ง
ให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทันที เพื่อให้ตัดสินใจดาเนินการตามแผนซึ่งได้ตกลงกันไว้
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ภำพที่ 12 แผนรองรับภำวะฉุกเฉิน

เกิดดเหตุ
เหตุกกำรณ์
ำรณ์
เกิ

บุคคลแรกรับรู้/พบเห็นเหตุกำรณ์
บุคคลแรกรับรู/้ พบเห็นเหตุกำรณ์

แจ้งผู้บริหาร/
หัวหน้าอาคาร

แจ้งเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
แจ้งเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์

แจ้งเจ้ำหน้ำที่จัดกำรภำวะฉุกเฉิน
แจ้งเจ้ำหน้ำที่จัดกำรภำวะฉุกเฉิน
แผนภำวะฉุกเฉินทำงำน
แผนภำวะฉุกเฉินทำงำน

3. การปฏิบัติการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภาวะฉุกเฉินหรือเกิดภัย เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้กลับคืนสู่
ภาวะปกติแล้วผู้บริหารและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งยุติภาวะฉุกเฉิน ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องโดยตรงให้ประเมินความเสียหาย และใช้ กาหนดวิธีการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยโดยยึดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่เหมาะสม และคืนสู่สภาพ
เดิมได้ภายในเวลารวดเร็ว
กรณีที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านระบบเทคโนโลยี และระบบคอมพิวเตอร์ กาหนดให้ผู้รับผิดชอบแจ้งที่
ประชุมให้รับทราบเพื่อสรุปและทบทวนผลการดาเนินงาน และกาหนดวิธีป้องกันและแก้ไขภาวะฉุกเฉินต่างๆ
เช่น การจัดทาระบบฐานข้อมูลสารอง เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเกิด
เหตุขัดข้อง ซึ่งจะทาให้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลสารสนเทศของสถาบันฯ ให้มีการสูญหายได้ นอกจากนี้อาจมี
การสรุปบทเรียนเพื่อนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมและวางแผนนาผลการปรับปรุงผลประเมินความพึงพอใจ และ
ผลลัพธ์การดาเนินงานในการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ของสถาบันฯ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
กระบวนการอื่นและ/หรือหน่วยงานอื่น
ในกรณีของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย มีการสารองข้อมูล software ลงใน external
hard disk ของหน่วยงานทุกๆ 2 เดือน มีการจัดเตรียมห้องสาหรับเก็บอุปกรณ์ hardware เช่น monitor
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UPS mouse keyboard เป็นต้น ไว้ในที่ปลอดภัยโดยฝ่ายพัสดุ ในส่วนของระบบเครือข่าย มีการสารอง
อุปกรณ์ด้านเครือข่าย เช่น switch hub LAN cable เป็นต้นไว้ในที่ปลอดภัยเช่นกัน
ในส่วนของระบบฐานข้อมูล และระบบ website ได้มีการสารองข้อมูลทั้งสองส่วน ทุกๆ 1 เดือน ส่วน
server ประจาองค์กร ตั้งอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่โดยตรงทาให้
มีความปลอดภัยและมีมาตรการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
6.2 กระบวนกำรทำงำน :
ก. กำรออกแบบกระบวนกำรทำงำน
6.2 ก. (1) แนวคิดในกำรออกแบบ สถาบันฯ มีการออกแบบกระบวนการทางานโดยใช้แนวคิดของ
ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) มาเป็นหลั กในการดาเนินงานของทุกงาน โดยเน้นให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพและสอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันฯ ดังต่อไปนี้
ขั้น P (Plan) มีการวางแผนงานก่อนการดาเนินงาน และกาหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากร โดยใช้ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจากทุกฝ่าย ซึ่งจาเป็นต่อการปรับปรุงและพัฒนางานในครั้งถัดไป
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากร ผู้ส่ งมอบ ลู กค้า และชุมชน งบประมาณ สภาพทางการตลาดและการ
แข่งขัน ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการพบปะพูดคุย ประชุม และสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
โทรศัพท์ E-mail Face book จากนั้นจึงนามีการประชุมร่วมกัน โดยอภิปรายถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ อันเกิดจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้มองเห็นทิศทางของสถาบันฯ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนที่จะ
ร่วมกันกาหนดแผนการดาเนินงานในขั้นต่อไป
ขั้น D (Do) ผู้บริหาร บุคลากร และคณะกรรมการประจาสถาบันฯ มีการประชุมจัดทาแผนกลยุทธ์
ร่วมกัน มีการตรวจทานและร่วมกันวิเคราะห์แผนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของสถาบันฯ
โดยใช้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์แบบ SWOT มาเป็นแนวทางในการคิด วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาการดาเนินงานของสถาบันฯ จากนั้นจึงร่วมกันกาหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี กาหนดกรอบปฏิบัติ
และเป้าหมายที่สอดคล้องกับ KPIกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน มีการรายงานผล
การดาเนินงานทุกระยะ โดยให้รายงานไปยังหัวหน้าฝ่าย และ/หรือผู้รับผิดชอบ จากนั้นหัวหน้าฝ่ายจึงรายงาน
ให้ผู้บริหารรับทราบ นอกจากนี้ยังกาหนดให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคลปีละ 2
ครั้ง(TOR) เพื่อนาผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง
ขั้น C (Check)มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนิน งานตามเป้าหมายที่วางไว้ โดย
มีเครื่ องมือ เกณฑ์การตรวจสอบที่เชื่อถือได้ และกาหนดเวลาที่ชัดเจนรวมทั้งมีการประชุมเพื่อทบทวน
วิเคราะห์ และตรวจทานการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ กาหนดให้ มีการรายงาน-สรุปผลการดาเนินงานทุก
โครงการภายในรอบปีงบประมาณ ด้วยวาจาในที่ประชุม และเป็นรูปเล่ม
ขั้น (Act)การลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ เน้นการทางานเป็นทีม มีการประชุมร่วมกันใน
กลุ่มผู้รับผิดชอบเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามแผนและเป้าหมายที่กาหนดไว้ 3 ระยะ คือ ก่อน–ระหว่าง หลังการดาเนินงาน รวมทั้งมุ่งเน้นให้นาผลสรุ ปมาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพงาน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีหลักปฏิบัติ
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เป็นแนวเดียวกัน โดยอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มี การพัฒนาและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้ทั่วถึงและฉับไว โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบทาหน้าที่ ออกแบบและวางระบบ
ฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารและจัดการระบบงานสารสนเทศ มีการเชื่อมต่อ
กับระบบเครือข่ายสื่อสารของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก เพื่อให้การใช้ทรัพยากรร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งยังมีการปรับปรุงการใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันรวดเร็วและทันเวลาอยู่
เสมอ
การออกแบบกระบวนการทางานของสถาบันฯ พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
- กระบวนการนั้นสามารถตอบสนองภารกิจ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ของสถาบันฯ
- กระบวนการนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ/ชุมชน
- กระบวนการนั้นเป็นไปตามความถนัดและความชานาญงานของบุคลากร
- กระบวนการนั้นเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และวัฒนธรรมของชุมชน
- กระบวนการนั้นส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
- กระบวนการนั้นมีโอกาสสาเร็จและมีผลกระทบด้านลบต่า
- กระบวนการนั้นเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
สถาบันฯ ได้ใช้ปัจจัยดังกล่าวมาพิจารณาระบบงานสาคัญ 2 ระบบคือ ระบบงานหลัก และระบบงาน
สนั บ สนุ น และได้ น ามาออกแบบกระบวนการท างานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบงานหลั ก ของสถาบั น ฯ
กระบวนการทางานของสถาบันฯ มี 3 กระบวนการดังนี้
1. กระบวนการผลิตและบารุงรักษา คือ กระบวนการที่มีความสาคัญต่อการเติบโตและความสาเร็จ
ของสถาบันฯ ได้แก่ งานศึกษาวิจัย งานอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุ
2. กระบวนการให้บริการคือ กระบวนการที่เป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ และมีผลต่อมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ งานบริการวิชาการแก่สังคม งานข้อมูลทางวัฒนธรรม งานทะเบียนและคลังวัตถุ งานจัด
แสดงข้อมูลทางวัฒนธรรม และงานจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย
3. กระบวนการสนั บสนุน คือ กระบวนการที่ส นับสนุนให้การปฏิบัติงานดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
ได้แก่ งานธุรการ งานคลังและพัสดุ งานสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
สถาบันฯ ได้ใช้วิธีการออกแบบกระบวนการทางานที่สาคัญโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ
บุคลากรทุกคน มีการวางแผนงานร่วมกัน มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้ โดยเน้นการทางานเป็นทีม มี
การประเมินผลและปรับปรุงผลการดาเนินงาน เพื่อให้ การสร้างคุณค่าของผลงานตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
- มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการดาเนินงานในรอบการประเมินและรอบ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
- มอบหมายให้ หั ว หน้ า ฝ่ า ยและบุ คลากรที่รั บผิ ด ชอบงานต่ างๆ ร่ ว มกัน จั ดท าข้ อก าหนดของ
กระบวนการทางาน
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- มีการประชุมจัดทาตัวชี้วัดของกระบวนการทางานตาม KPI ของสถาบันฯ และนามากาหนด
ตัวชี้วัดของงานต่างๆ โดยกาหนดให้ระบุไว้ในแบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (TOR)
- มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
- มีการมอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายทาหน้าที่ดูแล ติดตาม และตรวจทานการดาเนินงานทั้งก่อนระหว่าง-หลังการดาเนินงาน และให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดาเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กาหนด
- มีการประชุม ร่ ว มกัน เพื่อ แก้ไ ขปัญ หาหรือเหตุ ขัดข้ องในการดาเนิน งาน รวมทั้ งกระตุ้น และ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการวางแผนปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
การสร้างนวัตกรรมของงานที่รับผิดชอบ การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของงานให้เพิ่มขึ้นจากรอบปีที่
ผ่านมาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทางานให้มีเป้าหมายไปสู่สัมฤทธิผลของงานให้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น

ภำพที่ 13 ขั้นตอนกำรออกแบบกระบวนกำรทำงำน

กระบวนการทางาน
ลูกค้า

รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์
จัดทาข้อกาหนด
กาหนดตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

ตรวจสอบ
ปรับปรุง/พัฒนา
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ผู้ส่งมอบ

6.2 ก. (2) ข้อกำหนดของกระบวนกำรทำงำน สถาบันฯ มีวิธีการจัดทาข้อกาหนดของกระบวนการ
ทางานทั้ง 3 กระบวนการ โดยกาหนดปัจจัยทางด้านการดาเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจ และพันธกิจของ
สถาบันฯ ที่ระบุไว้ตาม KPI ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้า ปัจจัยด้านบุคลากร ซึ่งมุ่งสร้างเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มีจิตบริการสูง รวมทั้งพิจารณาปัจจัยความพร้อมของงบประมาณ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ สภาวะการตลาด และองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป
สถาบั น ฯ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อจั ด ท าข้ อก าหนดและตั ว ชี้วั ด ของกระบวนการเหล่ านี้ และมี
การสื่อสารตัวชี้วัดร่วมและตัวชี้วัดรายบุคคลผ่านระบบ E-mail, E-document เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบเพื่อสร้ างความเข้าใจตรงกัน อีกทั้ งส่งผลดีต่อการนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบทาหน้าที่ตรวจสอบและตรวจทานข้อกาหนดของกระบวนการ
ทางานทุกรอบการประเมิน เพื่อวิเคราะห์หาจุดที่ควรนามาปรับปรุงแก้ไข และนาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานซึ่งมี ทั้งบุคลากรในสถาบันฯ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ จากภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อจะได้นามาปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตำรำงที่ 22 ข้อกำหนดและตัวชี้วัดกระบวนกำร
ชื่อกระบวนกำร
กระบวนการผลิตและ
บารุงรักษา

ข้อกำหนดของกระบวนกำร
มุ่งภารกิจ,พันธกิจ

เข้มแข็ง-สร้างความร่วมมือ

ตัวชี้วัดกระบวนกำร
-ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จร้อยละ 80 ต่อ
รอบปีงบประมาณ
-ผลงานที่ เ ผยแพร่ / น าเสนอ/ตี พิ ม พ์
ร้อยละ 80 ต่อรอบปีงบประมาณ
-จ านวนเครื อ ข่ า ยวิ จั ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 1
เครือข่ายต่อรอบปีงบประมาณ
-จ านวนครั้ ง ของการเป็ น วิ ท ยากร/
อาจารย์พิเศษ
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คงทน-เพียงพอ
คุ้มค่า-ทันสมัย
ใส่ใจ-จิตบริการ
กระบวนการให้บริการ
ลดเวลา-ลดต้นทุน
สะดวก
กระบวนการสนับสนุน

รวดเร็ว
ถูกต้อง
ตรวจสอบได้

ผลงานศิลปวัตถุที่ได้รับการบารุงรักษา
ร้อยละ 80 ต่อรอบปีงบประมาณ
ความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้รับบริการ
-ระดับความผูกพันของลูกค้า
-จานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ80
-จานวนข้อร้องเรียนลดลง/ไม่มี
-จานวนครั้งของการผลิตซ้าและความ
ต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง บุ ค ล า ก ร /
ผู้รับบริการ
ระยะเวลาต่ อ จ านวนครั้ ง ของการ
ดาเนินงานแล้วเสร็จ
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
จานวนครั้งของการแจ้งเวียนเอกสาร

ข.กำรจัดกำรกระบวนกำรทำงำน
6.2 ข. (1) กำรนำกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญไปปฏิบัติ
สถาบันฯ มีการประชุมจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี โดยมีผู้บริหารรับนโยบายจาก
มหาวิทยาลัย นามาถ่ายทอดให้บุคลากรและคณะกรรมการประจาสถาบันได้รับทราบ มีการกาหนด KPI ของ
สถาบันฯ ประชุมร่วมกันในวิเคราะห์ SWOT อันเป็นการทบทวนและตรวจทานการวางแผนงานให้สอดคล้ อง
กับภารกิจ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ จากนั้นจึงร่วมกันกาหนดแผนปฏิบัติการประจาปี และแผน
รายบุ ค คล ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ของงานฝ่ า ยต่ า งๆ และตั ว ชี้ วั ด รายบุ ค คล มี ก ารก าหนดรายละเอี ย ดของ
การดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงาน งบประมาณ ฯลฯ และกาหนดวิธีประเมินและรายงานผล
กระบวนการทางานที่สาคัญของสถาบันฯ มีการวิเคราะห์ให้สัมพันธ์กับระบบงานของสถาบันฯ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานประจาวันของกระบวนการเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญตัววัดหรือตัวชี้วัด
ผลการดาเนินการที่สาคัญและตัววัดในกระบวนการที่ สถาบันฯ ใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ
ทางานต่างๆ มีรายละเอียดต่อไปนี้
- วางแผนจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจาปี และแผนรายบุคคล
- กาหนดตัวชี้วัดของงานฝ่ายต่างๆ และตัวชี้วัดรายบุคคล
- ประชุมชี้แจงผลสรุปของการจัดทาแผนฯ ให้บุคลากรได้รับทราบเมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
- บุคลากรนาไปกาหนดไว้ใน TOR รวม 2 ครั้งต่อปี และรายงานผลตามรอบการประเมิน
- แจ้งผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบ เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานในรอบถัดไป
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- สรุปผลการดาเนินงานของสถาบันฯ ตามรอบปีงบประมาณ และสรุปผลงานรายบุคคลตามรอบ
การประเมิน
- มีการประชุมเพื่อทบทวนและแจ้งผลการดาเนินงานทุกรอบไตรมาส
- ประชุมทบทวน ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และข้อร้องเรียน (ถ้ามี) เพื่อนามา
กาหนดทิศทางการพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปีถัดไป
- ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินผลการดาเนินงานในโครงการต่างๆ เพื่อลดต้นทุน ลดการทางานซ้า
และลดข้อผิดพลาดซึ่งเกิดจากการดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นเพื่อนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขงาน
- ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลกร โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการประเมิน
360 องศา
- ปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันฯ ให้ทันสมัยและมีข้อมูลด้านวัฒนธรรมที่จาเป็นและเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
สถาบันฯ ได้กาหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญและตัววัดในกระบวนการเพื่อใช้ในการ
ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทางานต่างๆ ดังนี้
- กาหนดตัวชี้วัดของการดาเนินงาน โดยแบ่งตามฝ่ายงานและรายบุคคล
- ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดของฝ่ายงานและรายบุคคลให้บุคลากรรับทราบ
- มีการเผยแพร่ตัวชี้วัดร่วมและตัวชี้วัดรายบุคคลผ่านระบบ E-mail, E-document
- มีการเพิ่มช่องทางการส่ง TOR ผ่านระบบ E-mail เพื่อลดขั้นตอนและแก้ไขปัญหาความล่าช้า
- มีการจัดทาระบบยืม-คืนพัสดุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในฝ่ายการเงิน
- มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งใน
บริ เวณพื้น ที่ส ามจั งหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่ว ยงานในภูมิภาคอื่น รวมทั้งหน่ว ยงานจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะมุ่งเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
6.2 ข. (2) กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน สถาบันฯ มีวิธีการอย่างไรในการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้
มั่นใจว่าผู้ส่งมอบที่สถาบันฯ เลือกมีคุณสมบัติและพร้อมที่จะช่วยยกระดับผลการดาเนินการขององค์กรและ
ความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้ประเมินผลการดาเนินการของผู้ส่งมอบอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
รวมทั้งมีการประเมินผลการดาเนินการผู้ส่งมอบ
1. ร่วมกันกาหนดปัจจัยหลักในการดาเนินงานเพื่อส่งมอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปยัง
ลูกค้าดังนี้
- กาหนดผู้ส่งมอบ หรือผู้ส่งวัตถุดิบให้สถาบันฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัย ชุมชน
- กาหนดสถานที่ผลิตและจุดกระจายสินค้า
- กาหนดลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภค
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2. มีการประชุมเพื่อวางแผนกาหนดการดาเนินงานในรอบปีและกระจายงานไปยังบุคลากรฝ่าย
ต่างๆ โดยกาหนดผู้รับผิดชอบงานไว้ชัดเจน
3. ร่วมกันคิดหาวิธีเพิ่มคุณภาพของสินค้า โดยการนาผลการดาเนินงานในรอบการประเมินและ
รอบปีที่ผ่านมาของสถาบันฯ มาเปรียบเทียบ
4. จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย เดี ย วกั น เพื่ อ ศึ ก ษาหา
แนวทางวางแผนปรับปรุงการผลิต การเพิ่มจุดขายในตลาด และการกระจายสินค้าอย่างมีคุณภาพ
5. คัดเลือกคู่เปรียบเทียบอย่างเป็นทางการ เพื่อนามาวิเคราะห์และพัฒนาการดาเนินงาน
6. นาผลการดาเนินงานมาสรุปทบทวนเป็นระยะ และมีการรายงานผลการดาเนินงานภายใน
กาหนดเวลาชัดเจน ทุกรอบไตรมาส
7. วางแผนปรับปรุงการดาเนินงานที่มีปัญหาจาเป็นเร่งด่วนเพื่อปรับให้สอดคล้องและทันกับ
การเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการจัดเก็บผลงานและบารุงรักษาสินค้าไว้บริการแก่ลูกค้าได้ต่อเนื่องและตลอดทั้งปี
(3)กำรปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรสถาบัน ฯ ได้ประชุ มตกลงร่ ว มกั นในการกาหนดแนวทางปรับ ปรุ ง
กระบวนการทางานโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความพร้อมและศักยภาพของบุคลากร แผนกลยุทธ์
และเป้ า หมายการท างานของสถาบั น ฯ สภาวะแวดล้ อ ม ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และ
การแข่งขัน ตลอดจนความพร้อมด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ การดาเนินงานมีประสิ ทธิภ าพทั้งในปั จจุบันและ
อนาคต
สถาบันฯใช้วิธีการปรับปรุงกระบวนการทางานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA)โดยแบ่งเป็นขั้นตอน
ต่างๆ ดังปรากฏในแผนภูมิต่อไปนี้
ภำพที่ 14 วงจร PDCA กับกำรปรับปรุงกระบวนกำร
1.เลือกประเด็นปรับปรุง

2.เก็บ-วิเคราะห์ข้อมูล
3.ระบุสาเหตุปัญหา

P
วำงแผน
7.จัดทาคู่มือ/มาตรฐาน
8.บันทึกผลการปรับปรุง

4.กาหนดแนวทางปรับปรุง

A

D

ดำเนินกำร

ปฏิบัติ

5.ลงมือปฏิบัติ

C
ตรวจสอบ
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6. ประเมินแนวทางแก้ไข

1. การปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพเป็นกระบวนการทางานที่มีลักษณะงานที่สาคัญ 2
ลักษณะคือ การดาเนินงานตามภารกิจหลักทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสถาบันฯ จะต้องรายงานผล
ไปยังมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัดที่ 6 ตามเกณฑ์การประเมินของสมศ. ส่วนการรายงานประจาปีของสถาบันฯ
เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการภายนอก มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนใหม่ โดยกาหนดให้สถาบันฯ ใช้
เกณฑ์ร างวัล คุณภาพแห่ งชาติ (TQA)ทั้งนี้ สถาบันฯ จาเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงกระบวนการ
ประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานทั้ง 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การวางแผนปรับปรุง
- ประชุมคัดเลือกประเด็นปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากการระดมความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และบุคลากรทุกฝ่ายงาน
- ปั ญ หาและสาเหตุ คื อ การเรีย บเรี ยงเนื้อ หาในรายงานประจ าปี ต ามเกณฑ์ TQA มี
รายละเอียดและมีความซับซ้อนยุ่งยากมากรวมทั้งบุคลากรยังมีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ TQA ไม่เพียงพอ
2) การกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
- แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อทาหน้าที่เรียบเรียงเนื้อหาของรายงานประจาปีตามแนวทางรางวัล
คุณภาพ (TQA) ทั้ง 7 หมวด โดยแต่ละหมวดให้เพิ่มจานวนผู้รับผิดชอบจากเดิมหมวดละ 1 คน เพิ่มเป็นหมวด
ละ2-3 คน และมอบหมายให้ศึกษาเกณฑ์ TQA จากคู่มือและเอกสารที่แจกไปล่วงหน้า
- กาหนดวิธีดาเนินงาน โดยแบ่งช่วงการเรียบเรียงเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 นาเสนอผล
การเรียบเรียงรายงานฉบับร่าง กาหนดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดนาเสนอผลการเรียบเรียงที่ได้จากศึกษา
ค้น คว้ามาให้ ที่ป ระชุมคณะทางานรับ ทราบ เพื่อร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็ น และให้ผู้ รับผิดชอบ
รวบรวมประเด็นต่างๆ นาไปปรับปรุงแก้ไข กาหนดระยะเวลาดาเนินงานประมาณ 1 เดือน ระยะที่ 2 ช่วง
ตรวจทานรายงานฉบับร่าง กาหนดให้ส่งรายงานฉบับร่างของทุกหมวด โดยผ่านทางระบบ E-mail เพื่อให้
คณะทางานได้ช่วยกันตรวจทานความถูกต้องของรายงานอีกครั้ง และระยะที่ 3 ช่วงส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ดาเนินการภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจทานและการแก้ไข(ถ้ามี) โดยส่งให้ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพได้
รวบรวมและส่งให้ผู้บริหารตรวจทาน และพิจารณาลงนามจากนั้นจึงจัดทาเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์
- กาหนดวิธีการจัดการความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ TQA(Knowledge management) ให้แก่
คณะทางานและบุคลากรของสถาบันฯ ดังนี้
 จัดโครงการแลกเปลี่ย นเรียนรู้กับหน่วยงานภายในวิทยาเขตที่มีการรายงานผลงาน
ประจาปีตามเกณฑ์ TQA อย่างน้อย 1 หน่วยงาน
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 เชิญวิทยากรจากหน่วยงานอื่นมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนรายงานประจาปี
ตามเกณฑ์ TQAอย่างน้อย 1 ครั้ง
 จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและคณะทางานเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนาฯลฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ อย่างน้อย 3-5 ครั้ง
- กาหนดวิธีคัดเลือกหน่วยงานที่เป็นคู่เทียบโดยมีการติดต่อนัดหมายพบปะและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานที่ขอเป็นคู่เทียบเพือ่ รวบรวมข้อมูลมาใช้วางแผนกาหนดประเด็นการเทียบเคียงการรายงาน
หมวดผลลัพธ์ อย่างน้อย 3 ด้าน
3) การตรวจสอบ พิจารณาประเด็นต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานได้ เช่น
- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดาเนินงาน ซึ่งมีการแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วง
นาเสนอ ช่วงปรับปรุงแก้ไข และช่วงส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ มีการใช้ช่วงใดมาก-น้อยเกินไปหรือไม่
- ความพร้อมของคณะทางานได้แก่ ปัจจัยต่างๆ ที่ทาให้คณะทางานได้รับผลกระทบในขณะ
ดาเนินงาน เช่น ภาระงานซ้าซ้อนในช่วงดาเนินการเรียบเรียง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ TQA ยังไม่
เพียงพอ
- ความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ในการดาเนินงาน ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
หรือไม่ อย่างไร
4) การดาเนินการ พิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อนามาดาเนินการให้เหมาะสมได้แก่
- จัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปรับปรุง
- บันทึกผลและสรุปผลการปรับปรุง
- วางแผนคัดเลือกประเด็นใหม่ที่ต้องการปรับปรุง
- กาหนดเป้าหมายการพัฒนาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์ TQA ครบทุกฝ่ายงาน
- ตำรำงที่ 23 แผนกำรปรับปรุงกระบวนกำรประกันคุณภำพ
รำยกำร/กิจกรรม
แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบหมวด 1-7
ประชุมนาเสนอผลเรียบเรียงรายงาน
หมวด1-7
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระยะเวลำ
มี.ค.
มี.ค. – พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
งานประกันฯ
คณะทางาน

เป้ำหมำย
มีการทางานเป็นทีม
บุคลากรร่วมกันระดมความคิด

ม.ค.-ก.พ.

คณะทางาน

เชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียน
รายงานตามเกณฑ์TQA
พบปะหน่วยงานที่ขอเป็นคู่เทียบ

มี.ค.-เม.ย.

คณะทางาน

เม.ย.

คณะทางาน

บุคลากรมีความรู้เกณฑ์TQA
เพิ่มขึ้น
เรียนรู้แนวทางที่ถูกต้องในการ
เขียนรายงานตามเกณฑ์TQA
สร้างเครือข่ายอย่างเป็นทางการ
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ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
แก้ไข-ปรับปรุงรายงานฉบับร่าง
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ประชุมสรุปผลการปรับปรุง

ตลอดปี

งานประกันฯ

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

คณะทางาน
งานประกันฯ
คณะทางาน

จานวนบุคลากรที่มีความรู้
เกี่ยวกับงานประกันฯ เพิ่มขึ้น
เรียนรู้วิธีปรับปรุง-ประเมินงาน
มีรายงานประจาปีตรงตามเกณฑ์
งานประกันคุณภาพมีการ
ปรับปรุงระบบ-ต่อเนื่อง

2. การปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันฯ มีการประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโดยยึดตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และดาเนินการประเมินโดยเน้นความมีประสิทธิภาพ
โปร่งใสเป็นธรรมต่อบุคลากรและมหาวิทยาลัย เป็นสาคัญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้ พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจาปีรวมทั้งเพื่อต่อสัญญาจ้าง
การประเมินผล
1) การวางแผนปรับปรุง
- ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
- ร่วมกันคัดเลือกปัญหาที่ต้องการปรับปรุงคือ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
2) การกาหนดแนวทางปฏิบัติ
- ผู้รับผิดชอบงานบริหารและธุรการร่วมกับหัวหน้าฝ่ายจัดทาเอกสารแสดงภาระหน้าที่
และข้อกาหนดรายบุคคล
- คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาข้อกาหนดหรือเอกสารแสดงภาระหน้าที่รายบุคคล
- ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานบริ ห ารและธุ ร การแจ้ ง ให้ บุ ค ลากรรั บ ทราบผลการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการประเมินฯ ในเบื้องต้น กาหนดวัน -เวลาส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมระบุเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ และกรอกแบบประเมินตนเองในแบบประเมินฯ
- ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานผลการปฏิบัติงาน หากถูกต้องแล้วให้
ลงนามและส่งให้หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริหารดาเนินการต่อไป
- หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริหารแจ้งให้บุคลากรรับทราบ แจ้งเวียนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานผ่านทางระบบ E-mail เพื่อเป็นข้อมูลให้บุคลากรได้พิจารณาประเมินในระบบออนไลน์ พร้อมทั้ง
แจ้งกาหนดวัน-เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการประเมินในระบบออนไลน์ โดยทุกคนสามารถประเมินให้คะแนนได้
3 กลุ่ม คือ การประเมินตนเอง ประเมินเพื่อนร่วมงาน และประเมินหัวหน้าฝ่าย
- คณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 1 ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดย
พิจารณาจากผลงานที่รายงาน ได้แก่ ผลงานประจา ผลงานเชิงพัฒนา/งานพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและ
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การประเมินสมรรถนะโดยให้พิจารณาร่วมกับ ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินของบุคลากรในระบบออนไลน์
ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 1 ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังจากบุคลากรได้ส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
- คณะกรรมการประเมิ น ฯ ชุ ด ที่ 2 ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการ กรรมการที่ ม าจาก
บุคคลภายนอก กรรมการที่คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของบุคลากรสถาบันฯ ดาเนินการพิจารณาและตรวจสอบ
ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 1
- เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯรวบรวมผลการประเมินและสรุปผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินฯเสนอประธานกรรมการพิจารณาดาเนินการต่อไป
- เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯแจ้งผลการประเมินให้เจ้าตัวทราบในทาง “ลับ”
3) การตรวจสอบ
- ความครอบคลุมและชัดเจนของเกณฑ์การประเมินในระบบออนไลน์
- ความพร้อมในการทางานของระบบเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
- ความพร้อมของผู้รับการประเมิน-คณะกรรมการ
4) การดาเนินการ
- จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของการใช้วิธีประเมินแบบ 360 องศา
- จัดทาแบบวัดค่าความเชื่อมั่นในเรื่องความโปร่งใสของวิธีประเมิน
- วางแผนพั ฒ นาตั ว ชี้ วัด ในการประเมิน ให้ ส อดคล้ อ งกั บลั ก ษณะงานของบุ คลากรใน
สถาบันฯ

ตำรำงที่ 24 ขั้นตอนกำรปรับปรุงกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
งำนบริหำรและธุรกำร

ผู้เข้ำรับกำรประเมิน

1.ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายจัดทา
เอกสารแสดงภาระหน้าที่/
ข้อกาหนดรายบุคคล

คณะกรรมกำร

ผู้อำนวยกำร

2.พิจารณากาหนด/ปรับปรุง
No

เอกสารแสดงภาระหน้าที่/
ข้อกาหนดรายบุคคล

Yes
No
3.แจ้งบุคลากร/กาหนดวันส่ง/
ตรวจสอบความถูกต้องของ

4.จัดทารายงานและรอ

แบบรายงานการปฏิบัติงาน

ผลการรับรอง

5.พิจารณา
รับรอง
Yes
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6.แจ้งบุคลากร/กาหนดวันเวลาเริ่ม-สิ้นสุดการประเมินใน
ระบบออนไลน์

7.ประเมินตนเอง
8.ประเมินเพื่อนร่วมงาน
9.ประเมินหัวหน้าฝ่าย

10. คณะกรรมการชุดที่ 1
ประเมินให้คะแนน

12. ประเมินให้คะแนน
ร่วมกับคณะกรรมการชุดที่ 2

11. สรุปผล-รายงานผลต่อ

13. สรุปผล-รายงานผลต่อ
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการชุดที่ 2

14. รายงานผลให้ผู้รับการ
ประเมินทราบโดยทาง “ลับ”

15. สิ้นสุดขั้นตอน
การประเมิน

หมำยเหตุ 1.เส้นประ แสดงทิศทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรก่อนการปรับปรุงกระบวนการ
2.กรอบเส้นคู่ แสดงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นใหม่ในกระบวนการ

3. การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บฐานข้อมูลสถาบันฯ มีการจัดการเรื่องข้อมูลสารสนเทศที่
หลากหลายและแตกต่างกันออกไป ด้วยการจัดเก็บ การจัดการที่ไม่เป็นระบบทาให้ต้องมีการสร้าง
กระบวนการจัดเก็บสารสนเทศให้เป็นระบบ ซึ่งด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบ
ออนไลน์กาลังเป็นมาตรฐานใหม่ของการจัดเก็บข้อมูล กระบวนการกระบวนการส่วนใหญ่จึงอยู่บนสองระบบ
ดังกล่าว
1) การวางแผนปรับปรุง
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศกับบุคลากรฝ่ายต่างๆ
- เมื่อพบปั ญหาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก็นามาวิเคราะห์ สาเหตุ วางแผนกระบวนการจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศนั้นๆ
- วางแผนระบบจัดเก็บในด้า นต่างๆ เช่น ความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งาน การเข้าถึง
สารสนเทศเป็นต้น
2)
การกาหนดแนวทางปฏิบัติ
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปรึกษาวางแนวทางการจัดการฐานข้อมูล
- จัดระเบียบข้อมูล กาหนด attribute ของข้อมูล ทาการแยกหมวดหมู่ตามมาตรฐาน
- พิ จ ารณาระบบฐานข้ อ มู ล ว่ า เป็ น แบบใด แบบกระดาษเอกสาร แบบ computer-base
พิจารณาว่าระบบต้อง online รึไม่
- เจ้าหน้าที่จัดทาฐานข้อมูลนาข้อมูลข้างต้นมาประมวลผลและเริ่มจัดทาตาม requirement ที่
ได้รับ
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- เมื่อเสร็จสิ้นการจัดทาฐานข้อมูล นาฐานข้อมูลดังกล่าวเสนอแก่บุคลากรเพื่ อทดลองใช้งาน
ตามระยะเวลาที่ตกลงระหว่างกัน ในระหว่างนี้บุคลากรดังกล่าวจะตรวจสอบ ค้นหา จุดที่ยังผิดพลาดเพื่อให้
เจ้าหน้าที่จัดทาฐานข้อมูลแก้ไขปรับปรุงในระยะเวลาดังกล่าว
- หากพบว่าไม่มีหรือไม่พบข้อผิ ดพลาดในระยะเวลาดังกล่าว ก็จะเข้าสู่ การใช้งานในระบบ
ฐานข้อมูลนั้นๆต่อไป
- เจ้าหน้าที่จัดทาฐานข้อมูล กาหนดรอบของการตรวจสอบ ดูแลการสารองข้อมูล
3) การตรวจสอบ
- ความเรียบร้อยและความถูกต้องของฐานข้อมูล
- ความพร้อมในการทางานของระบบเทคโนโลยี-คอมพิวเตอร์
4) การดาเนินการ
จัดทาฐานข้อมูลต่างๆ ตามความต้องการของบุคลากรและผู้สนใจอื่นๆ
จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดทาฐานข้อมูล
วางแผนพัฒนาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ที่ทันสมัยมากขึ้น

หมวดที่ 7
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ผลลัพธ์
สถาบันฯ มีภารกิจหลักด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ลักษณะการดาเนินงานมีทั้งการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู
อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านและเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนภาคใต้สืบทอด
เอาไว้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ ได้ทุ่มเททางานอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ
เพื่ อ ให้ ผ ลการด าเนิ น งานบรรลุ ต ามภารกิ จ หลั ก ที่ ก าหนดไว้ โดยยึ ด ถื อ ปณิ ธ านของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ว่ า
“ให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ ที่หนึ่ง” เป็นหลักชัยในการดาเนินงานอันจะช่วยธารงรักษาชื่อเสียง
และความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมายาวนาน
กว่า 40 ปี สาหรับในรอบปีการศึกษา 2554 นี้ สถาบันฯ ได้ติดต่อเป็นคู่เทียบกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูลจากคู่เทียบ สถาบันฯ จึงขอรายงานผลการ
ดาเนินงานของสถาบันฯ ตาม KPIs และเป้าหมายที่กาหนดไว้ จาแนกออกเป็นด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร
ก. ผลลัพธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์
การดาเนินงานด้านการวิจัย ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์สาคัญประการหนึ่งของสถาบันฯ ซึ่งได้ดาเนินงานวิจัย
มาเป็นเวลานานปัจจุบันสถาบันฯ มีนักวิจัยจานวน 4 คน (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน) ที่ดาเนินการ
วิจัย และบุคลากรอื่นๆ ที่มีความสามารถในด้านการวิจัยก็ได้ดาเนินงานวิจัยด้วย ในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า
สามารถดาเนินการได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คือได้มีผลงานวิจัยของนักวิจัยที่เผยแพร่สู่สาธารณะ จานวน 2
เรื่อง คือ พิธีกรรมลิมนตร์คณะนายนิพนธ์ พุฒยอด อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของชาวไทยพุทธ หลังเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ.2547-พ.ศ.2554 ศึกษา
กรณี หมู่ที่ 4 ตาบลลาพะยา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตามตัวชี้วัดที่ 1.1
(ดังแสดงในภำพที่ 15) การถ่ายทอดความรู้ของสถาบันฯ สู่ชุมชนภายนอก มีหลากหลายแหล่งและ
หลากหลายชิ้นงานในแต่ละปี ด้วยจานวนสื่อทุกประเภทที่เผยแพร่ออกไปมีมากกว่า 1,000 ชิ้นต่อปี สถาบันฯ
จึงพยายามเพิ่มจานวนประเภทของสื่อที่ออกไปให้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นเช่น หนังสือ สื่อวัสดุคอมพิวเตอร์
ต่างๆ (CD/DVD, ไฟล์ภาพ, ไฟล์เอกสาร) จุลสาร ออกอากาศผ่านรายการวิทยุ ผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต
web site สถาบันฯ ฐานข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ สูจิบัตรต่างๆ ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่อยู่ตาม
จุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งสถาบันฯ ได้ทาการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี ยกตัวอย่าง การผลิตหนังสือ เช่น “หนังสือวันกัลยาณิวัฒนา” ควบคู่ไปกับกิจกรรมวันกัลยาณิ
วัฒนา การรวบรวมบทความวิทยุในรอบปีโดยผลิต “หนังสือรวมบทความวิทยุ” เป็นต้น การเผยแพร่ข้อมูล
แบบ online ผ่าน website สถาบันฯ นั้น สถาบันฯ ได้จัดสารสนเทศมากมายหลายด้านเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่มีเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลโบราณวัตถุ
ฐานข้อมูลสื่อดิจิตอล เป็นต้น ซึ่งด้วยความกว้างไกลของการสื่อสารรูปแบบนี้ทาให้ข้อมูลความรู้สามารถ
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แพร่กระจายออกไปได้ทั่วโลก ในรอบปีที่ผ่านมาจานวนประเภทของสื่อที่เผยแพร่สู่ชุมชนมีจานวน 10
ประเภทซึง่ มากกว่าแผนที่กาหนดไว้ 2 เท่า คือ 4 ประเภท เช่น หนังสือ จุลสาร รายการวิทยุ เป็นต้น โดยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร และงบประมาณค่าใช้จ่าย
ของหน่วยงานมีจากัด อัตราการเพิ่มขึ้นอาจจะลดลง อีกทั้งยังต้องการผลการดาเนินงานจากคู่เทียบนามา
เปรียบเทียบในโอกาสต่อไป (ดังแสดงในภำพที่ 16) ในแต่ละปีสถาบันฯ ได้จัดโครงการด้านวัฒนธรรม
นิทรรศการและกิจกรรมที่เผยแพร่สู่ชุมชน มีจานวนมาก เช่น โครงการ จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
นิทรรศการวัฒนธรรมปลายด้ามขวาน การเสวนาวิจัยทางวัฒนธรรม การฝึกซ้อมดีเกร์ฮูลู งานประเพณีลอย
กระทง วันกัลยาณิวัฒนา งานประเพณีสงกรานต์ วันเด็กแห่งชาติ การพัฒนาทักษะการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับ
หัตถกรรมท้องถิ่น การจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิคส์และจัดการฝึกอบรมการทาชุดบานงและชุดกูรง เป็นต้น
เหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่เผยแพร่สู่ชมชน ทางานร่วมกับชุมชน อย่างไรก็ตามสถาบันฯ ก็จะพยายามที่จะจัด
กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมตามความต้องการของชุมชน ทั้ง ๆ ที่ในบางครั้งเหตุการณ์ สถานการณ์ไม่อานวยก็
ตาม ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันฯ ได้ดาเนินจัดกิจกรรมจานวน 21 กิจกรรม ซึ่งมากกว่าแผนที่กาหนดไว้
(ดังแสดงในภำพที่ 17) นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้จัดกิจกรรมที่ทางานร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ
ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ โดยได้ทาความร่วมมือ(MOU)กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในรอบปีได้นาวัฒนธรรมภาคใต้ไปเผยแพร่ที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดลพบุรี นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งในและต่างประเทศในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจิตรศิลป์ประเทศลาว เป็นต้น อีกทั้งในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
กระทรวงวัฒนธรรม สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ไปรษณีย์ กลุ่มสินค้า OTOP ต่าง ๆ เป็น
ต้น ถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยเอื้ออานวยก็ตามแต่สถาบันฯ ก็สามารถดาเนินงานได้ตามแผนที่ตั้งไว้
(ดังแสดงในภำพที่ 18)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณต่อจำนวนนักวิจัยทั้งหมด
ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณต่อจานวนนักวิจัยทั้งหมดเท่ากับแผนที่ตั้งไว้ คือ
ร้อยละ 50 และเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่ในปี 2552 เป็นการเปรียบเทียบกับจานวนนักวิจัย 4 คน ดังภาพที่ 15
ภำพที่ 15 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณต่อจำนวนนักวิจัยทั้งหมด
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ร้ อยละ

ร้ อยละของผลงานวิจัยที่ได้ รับการเผยแพร่ ส่ ูสาธารณต่ อจานวน
นักวิจัยทัง้ หมด
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 จำนวนสื่อและมัลติมีเดียที่เผยแพร่สู่ชุมชน(ชิ้นงำน)
จานวนสื่อและมัลติมีเดียที่เผยแพร่สู่ชุมชนมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ คือ 10 ชิ้นหรือชนิด และมากกว่า
2 ปี ที่ผ่านมา ดังภาพที่ 16
ภำพที่ 16 ตัวชี้วัดที่ 1.2 จำนวนสื่อและมัลติมีเดียที่เผยแพร่สู่ชุมชน(ชิ้นงำน)

จานวน(ประเภท)

จานวนสื่อและมัลติมีเดียที่เผยแพร่ ส่ ูชุมชน
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนนิทรรศกำรและกิจกรรมที่เผยแพร่สู่ชุมชน
จานวนนิทรรศการและกิจกรรมที่เผยแพร่สู่ชุมชนมากกว่าแผนที่กาหนดไว้ คือ 21 กิจกรรม แต่
น้อยกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ดังภาพที่ 17
ภำพที่ 17 ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนนิทรรศกำรและกิจกรรมที่เผยแพร่สู่ชุมชน
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จานวนนิทรรศการและกิจกรรมที่เผยแพร่ ส่ ูชุมชน
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนโครงกำรที่ร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกเพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมชำยแดนใต้
จานวนโครงการที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมชายแดนใต้เท่ากับแผน
ที่ตั้งไว้ คือ 4 ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่น้อยกว่าปี 2552 ดังภาพที่ 18
ภำพที่ 18 ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนโครงกำรที่ร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกเพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรม
ชำยแดนใต้

จานวน(โครงการ)

จานวนโครงการที่ร่วมมือกับหน่ วยงานภายนอกเพื่อส่ งเสริม
เผยแพร่ วัฒนธรรมชายแดนภาคใต้
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ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำร
หน้ า 99 รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

สถาบันฯ มีแหล่งให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภารกิจหลักสาคัญของมหาวิทยาลัย
แหล่งสาคัญได้แก่ หอศิลป์ภาคใต้ หอวัฒนธรรมภาคใต้ พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี พิพิธภัณฑ์เรือน
อามาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม และระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการ
แต่อย่างไรก็ตามสถาบันฯ ก็พยายามที่จะดาเนินงานให้มีแหล่งบริการวิชาการให้มากยิ่งขึ้นทั้ง ๆ ที่สถานการณ์
ไม่ค่อยอานวย สืบเนื่องมาจากประสบวาตภัยเกิดความเสียหาย ในรอบปีที่ผ่านมาก็มีแหล่งให้บริการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจานวน 4 แหล่ง ตามแผนที่ตั้งไว้ (ดังแสดงในภำพที่ 19) ส่วนความพึงพอใจในระบบ
สารสนเทศ(ดัชนี้ชี้วัดที่ 4.2)นั้น ในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันฯ ไม่ได้ดาเนินการสอบถามผู้ที่มาใช้บริการแต่ละ
แหล่งของสารสนเทศ แต่อย่างไรก็ตามในรอบปีต่อไปสถาบันฯ จะพยายามที่จะดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมงานทางวัฒนธรรมนั้น สถาบันฯ มีวิธีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่จัดเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนให้ชุมชนได้รับทราบ ซึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่
หนังสือราชการ โทรศัพท์ E-Mail E-document รายการวิทยุ Face book โรดโชว์ รถแห่ ป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ไปรษณีย์ เครือข่าย สื่อมวลชน ซึ่งช่องทางเหล่านี้ทาให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ความเคลื่อนไหวการดาเนินงานของสถาบันฯ อย่างไรก็ตามสถาบันฯ ก็จะพยายามที่จะส่งเสริมให้มีช่องทางที่
หลากหลายในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีช่องทางในการประชาสัมพันธ์มากกว่าแผนที่ตั้งไว้ คือ
13 ช่องทาง (ดังแสดงในภำพที่ 20)

ตัวชี้วัดที่ 5.1 จำนวนแหล่งให้บริกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม
จานวนแหล่งให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรมเท่ากับแผนที่ตั้งไว้ คือ 5 แหล่ง ซึ่งเท่ากับปี 2552 แต่
น้อยกว่าปี 2553 ดังภาพที่ 19
ภำพที่ 19 ตัวชี้วัดที่ 5.1 จำนวนแหล่งให้บริกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม

หน้ า รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
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ตัวชี้วัดที่ 5.3 ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมงำนทำงวัฒนธรรม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมงานทางวัฒนธรรมมากกว่าแผนที่ตั้งไว้คือ 13 ช่องทาง เมื่อ
เทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมามีช่องทางเพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 20
ภำพที่ 20 ตัวชี้วัดที่ 5.3 ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมงำนทำงวัฒนธรรม

จานวน(ช่ องทาง)

ช่ องทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่ งเสริมงานทางวัฒนธรรม
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7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ
สถาบันฯ มีการติดตามระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม
และโครงการ กิจกรรมที่ดาเนินงาน ผลการประเมินร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น การเสวนา
หน้ า รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ (TQA) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

101

วิจัยทางวัฒนธรรม 86.40 การฝึกซ้อมดีเกร์ฮูลู 88.60 พิพิธภัณฑ์เรือนอามาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค
82.60 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยไทย มาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย 82.00 วันกัลยาณิวัฒนา 88.40
ประเพณีลอยกระทง 84.20 สัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย 88.60 วันเด็กแห่งชาติ 84.80 พิพิธภัณฑ์พระเทพ
ญาณโมลี 83.06 งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม 81.20 พัฒนาทักษะการเพิ่มมูลค่าเพิ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน
89.60 การจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดฝึกอบรมจัดทาชุดบานงและชุดกูรง 83.80 และวัฒนธรรม
สัญจร 85.40 และ 86.60 เป็นต้น เมื่อสรุปในภาพรวมเท่ากับ 85.23 ซึ่งมากกว่าแผนที่ตั้งไว้
(ดังแสดงในภำพที่ 21) นอกจากนั้นสถาบันฯ ได้เก็บรวบรวมสถิติผู้รับบริการจากแหล่งให้บริการและการจัด
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ พบว่ามีจานวนมากกว่าแผนที่ตั้งไว้คือ จานวน 166,583 คน ซึ่งมากกว่าแผน
ที่ตั้งไว้ถึง 5 เท่า อาจแสดงให้เห็นว่าสถาบันฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการ (ดังแสดงในภำพที่ 22)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 85.23 เมื่อเทียบกับ
2 ปี ที่ผ่านมาความพึงพอใจลดลง ดังภาพที่ 21
ภำพที่ 21 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

ร้ อยละ

ร้ อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
จานวนผู้เข้ารับบริการมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ คือ 166,583 คน แต่เมื่อเทียบกับ 2 ปี ที่ผ่านมามี
จานวนลดลง ดังภาพที่ 22
ภำพที่ 22 ตัวชี้วัดที่ 2.2 จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร

จานวน(คน)

จานวนผู้เข้ ารั บบริการ
250000
200000
150000
100000
50000
0

ปี 2552

แผน
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คู่เทียบ

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร
สถาบันฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี จึงทาให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนที่กาหนดไว้ ใน
ภาพรวมเป็นไปตามแผน แต่หากแยกตามประเด็นในการพัฒนาจะไม่ครบตามจานวนบุคลากร อันสืบ
เนื่องจากงบประมาณมีจานวนจากัด แต่อย่างไรก็ตามสถาบันฯ ก็พยายามที่ให้บุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนา ตามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัด หรือหน่วยงานภายนอกจัดที่มีงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งนี้สถาบันฯ จะส่งบุคลากรไปอบรม ประชุม สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงาน ตามความจาเป็นและเหมาะสมของลักษณะงานที่รับผิดชอบ (ดังแสดงในภำพที่ 23) ส่วนความ
พึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรนั้น ในรอบปีที่ผ่านมาร้อยละของผลการประเมินแต่ละด้าน
พบว่า ด้านงานในความรับผิดชอบ 72.40 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน 60.20 ด้านผู้นาและ
วัฒนธรรมในองค์กร 44.40 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 54.80 ด้านโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ
ในองค์กร 53.40 ด้านคุณภาพชีวิต 67.20 และด้านความสุข 82.80 เฉลี่ยในภาพรวมคือ 63.40 ซึ่งน้อย
กว่าที่กาหนดไว้ในแผนคือร้อยละ 80.00 แสดงให้เห็นว่าบุคลกรมีความพึงพอใจและผูกพันองค์กรอยู่ในระดับ
ต่า (ดังแสดงในภำพที่ 24) บุคลากรสถาบันฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในรอบปีที่ผ่านมาจานวน 4 ครั้ง จาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นต้น และประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่ายงาน องค์กรต่าง ๆ
หรือกลุ่มบุคคล จานวน 11 ครั้ง เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดมุจลินทวาปีวิหาร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร
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ชมรมเตะกระป๋อง สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นต้น ซึ่งมากกว่าแผนที่กาหนดไว้คือ 15 ครั้ง
(ดังแสดงในภำพที่ 25)

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะทำงวิชำชีพ
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพเท่ากับแผนที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ
100 เท่ากันทุกปี ดังภาพที่ 23
ภำพที่ 23 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะทำงวิชำชีพ

ร้ อยละของบุคลากรที่ได้ รับการพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ
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คู่เทียบ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละควำมพึงพอใจและผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร
ร้อยละความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้คือ 63.40 ซึง่ ตัง้ ไว้
80.00 ส่วนในรอบปีที่ 2552 และ 2553 ไม่มีการประเมิน ดังภาพที่ 24
ภำพที่ 24 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละควำมพึงพอใจและผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร
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ร้ อยละความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากรต่ อองค์ กร
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 จำนวนครั้งของบุคลำกรที่เป็นวิทยำกรและประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
จานวนครั้งของบุคลากรที่เป็นวิทยากรและประสานความร่วมมือทางวิชาการมากกว่าที่ตั้งไว้ในแผน
คือ 15 ครั้ง หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีจานวนมากกว่า ดังภาพที่ 25
ภำพที่ 25 ตัวชี้วัดที่ 4.3 จำนวนครั้งของบุคลำกรที่เป็นวิทยำกรและประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำร

จานวน(ครัง้ )

จานวนครั ง้ ของบุคลากรที่เป็ นวิทยากรและประสานความร่ วมมือ
ทางวิชาการ
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7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กรและกำรกำกับดูแลองค์กร
สถาบันฯ ได้ดาเนินการกาหนดแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ โดยมีคณะกรรมการ/คณะทางาน คือ ที่
ประชุมบุคลากร ร่วมกันกาหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความ
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สอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมากตั้งแต่ร้อยละ 80 ของแผน ในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันฯ สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้
คือ 6 (ดังแสดงในภำพที่ 26)

ตัวชี้วัดที่ 6.1 มีกำรกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนมหำวิทยำลัย
มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัยเท่ากับแผนที่ตั้งไว้ คือ 5
หากเปรียบเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าเท่ากับปี 2553 แต่มากกว่าปี 2552 ดังภาพที่ 26
ภำพที่ 26 ตัวชี้วัดที่ 6.1 มีกำรกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนมหำวิทยำลัย

มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ ท่ เี ชื่อมโยงและสอดคล้ องกับแผน
มหาวิทยาลัย
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7.5 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและตลำด
สถาบั น ฯ มี ร ะบบและกลไกในการจั ด สรร การวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ย การตรวจสอบการเงิ น และ
งบประมาณ มี แนวทางจั ดหาทรั พยากรทางด้านการเงินที่ผู้ บริห ารสามารถนาไปใช้ในการตัดสิ นใจและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบทุกเดือน มีการนาข้อมูลทาง
การเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันฯ อย่าง
ต่อเนื่อง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่กาหนด และผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนา
ข้อมูล จากรายงานทางการเงิน ไปใช้ในการวางแผนและการตั ดสินใจ เป็นไปตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้ คือ 7
(ดังแสดงในภำพที่ 27)

ตัวชี้วัดที่ 3.1 มีระบบและกลไกในกำรจัดสรร กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย กำรตรวจสอบกำรเงินและ
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพเท่ากับแผนที่ตั้งไว้ คือ 7 เมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าเท่ากันทุกปี ดังภาพที่ 27
ภำพที่ 27 ตัวชี้วัดที่ 3.1 มีระบบและกลไกในกำรจัดสรร กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย กำรตรวจสอบกำรเงิน
และงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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จานวน(ระบบ)

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่าย การ
ตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่ างมีประสิทธิภาพ
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สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผน ระหว่ำงปี 2552 – 2554
สถำบันวัฒนธรรมศึกษำกัลยำณิวัฒนำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
ดัชนีชี้วัด
แผนและผล 2 ปี
แผนดาเนินการระยะยาว
ย้อนหลัง
2552

2553

2554

2555
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2556

2557

1.1 ร้อยละของผลงำนวิจัยที่
ได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณต่อ
จำนวนนักวิจัยทั้งหมด
1.2 จำนวนสื่อและมัลติมีเดียที่
เผยแพร่สู่ชุมชน(ชิ้นงำน)
1.3 จำนวนนิทรรศกำรและ
กิจกรรมที่เผยแพร่สู่ชุมชน
1.4 จำนวนโครงกำรที่ร่วมมือ
กับหน่วยงำนภำยนอกเพื่อ
ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรม
ชำยแดนภำคใต้

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์
100
50
50
50
7
25
7

3
7
20
23
4
4

50
50

75

75

75

4
10
20
21
4
4

5

6

7

22

22

24

5

5

6

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
2.1 ร้อยละของระดับควำมพึง แผน
92
80
80
82
82
84
พอใจของผู้รับบริกำร
ผล
93.3
88
85.23
2.2 จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร
แผน
30,000 30,000 35,000 35,000 40,000
ผล 209,707 231,476 166,583
ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด
3.1 มีระบบและกลไกในกำร
แผน
7
7
7
7
7
7
จัดสรร กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย ผล
7
7
7
กำรตรวจสอบกำรเงิน และ
งบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
4.1 ร้อยละของบุคลำกรที่
แผน 100
100
100
100
100
100
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และ
ผล
100
100
100
ทักษะทำงวิชำชีพ
4.2 ร้อยละควำมพึงพอใจและ แผน
80
80
80
80
80
ผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร ผล
63.4

4.3 จำนวนครั้งของบุคลำกรที่ แผน

-

10

10

10
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10

10

เป็นวิทยำกรและประสำนควำม ผล
9
13
15
ร่วมมือทำงวิชำกำร
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ
5.1 จำนวนแหล่งให้บริกำร
แผน
5
5
5
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ผล
5
6
5
5.2 ร้อยละของระดับควำมพึง แผน
80
80
พอใจในระบบสำรสนเทศ
ผล
5.3 ช่องทำงกำร
แผน
5
5
ประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมงำน ผล
10
10
13
ทำงวัฒนธรรม
ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร
6.1 มีกำรกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ แผน
4
5
5
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ผล
4
5
5
แผนมหำวิทยำลัย

5

6

7

80

80

80

5

5

5

5

5

5
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