รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ
Self Assessment Report (SAR)
ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
ประจาปีการศึกษา 2555

โดย
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำนำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายชัดเจนที่จะยกระดับคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
เพื่อให้สอดรับกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ที่มีเป้าหมาย “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย....” โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาบริหารจัดการเพื่อให้ องค์กรพัฒนาและ
ประสบความสาเร็จ ดังนั้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ในการ
ดาเนินการพัฒนาดังกล่าวสาหรับการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ
การจัดทารายงานประจาปีการประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(TQA) ประจาปีการศึกษา 2555 ของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ซึ่งครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่
1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 ได้มีการแต่งตั้งคณะดาเนินงานเพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ และประมวลสรุปผลการประเมินตนเองในหมวด 1-6 และแสดงผลลัพธ์การดาเนินการในหมวด 7
โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดเตรียม จัดหา และรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาประกอบการ
รายงาน เมื่อเสร็จสิ้นการเขียนรายงานฉบับร่างคณะดาเนินงานได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่ ว มกั น พิจ ารณา ทบทวน และตรวจทานความถู กต้ อ งชั ด เจนอีก ครั้ ง หลั งจากนั้ น คณะด าเนิ น งานได้ น า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาในแต่ละหมวดให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
ครอบคลุมทุกประเด็น
ในการนี้สถาบันฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะดาเนินงาน ตลอดจนบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมมือ
ร่วมแรง และร่วมใจกันจัดทารายงานประจาปีฯ เล่มนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยต่างมีจิตสานึกตระหนักว่าผล
การดาเนินงานของสถาบันฯ จะเป็ นส่วนหนึ่งของการร่วมก้าวไปสู่มาตรฐานสากลและรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ในที่สุด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล คงทอง)
ผู้อานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
กรกฎาคม 2556

สารบัญ
คานา
โครงร่างองค์กร
1. ลักษณะองค์กร
2. สภาวการณ์ขององค์กร
หมวดที่ 1 การนาองค์กร
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง
1.2 การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ
6.1 ระบบงาน
6.2 กระบวนการทางาน
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 แสดงจานวนบุคลากรกลุ่มผู้บริหาร
ตารางที่ 2 แสดงจานวนของบุคลากรจาแนกตามภาระงาน
ตารางที่ 3 แสดงจานวนของบุคลากรและภาระงาน
ตารางที่ 4 แสดงสภาพแวดล้อมและข้อกาหนด/เกณฑ์
ตารางที่ 5 แสดงกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตารางที่ 6 แสดงประเภทคู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ บทบาทหน้าที่และวิธีการสื่อสาร
ตารางที่ 7 แสดงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
ตารางที่ 8 แสดงปัจจัยกาหนดความสาเร็จและการเปลี่ยนแปลงฯ
ตารางที่ 9 แสดงแหล่งข้อมูลและข้อจากัดในการได้ข้อมูล
ตารางที่ 10 แสดงความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ตารางที่ 11 แสดงปัจจัยประกอบการวางแผนและวิธีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ
ตารางที่ 12 แสดงแผนยุทธศาสตร์ สถาบันฯ ระยะยาว 5 ปี พ.ศ.2555-2559
ตารางที่ 13 แสดงแผนปฏิบัติงานปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ตารางที่ 14 แสดงการจาแนกและผลการจาแนกลูกค้า
ตารางที่ 15 แสดงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ตารางที่ 16 แสดงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตารางที่ 17 แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ
ตารางที่ 18 แสดงผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ตารางที่ 19 แสดงการจัดลาดับความสาคัญของโอกาสในการพัฒนา
ตารางที่ 20 แสดงองค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ
ตารางที่ 21 แสดงแผนการเตรียมบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ตารางที่ 22 แสดงการอธิบายความสัมพันธ์ของการออกแบบระบบงาน
ตารางที่ 23 แสดงกระบวนการทางานที่สาคัญของสถาบันฯ
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างองค์กรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกากับตนเองที่ดี
ภาพที่ 2 แสดงการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบการบริหารงานและจัดการลูกค้า
ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบการบริหารงานและกาหนดกลุ่มลูกค้า
ภาพที่ 5 แสดงวิธีการสนับสนุนให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ
ภาพที่ 6 แสดงการจาแนกลูกค้าตามผลิตภัณฑ์
ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
ภาพที่ 8 แสดงระบบการจัดการสารสนเทศ
ภาพที่ 9 แสดงระบบงานฐานข้อมูล
ภาพที่ 10 แสดงระบบงาน Website
ภาพที่ 11 แสดงระบบคอมพิวเตอร์
ภาพที่ 12 แสดงการประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากรสถาบันฯ
ภาพที่ 13 แสดงโครงสร้างการบริหาร
ภาพที่ 14 แสดงวัฒนธรรมองค์กร
ภาพที่ 15 แสดงระบบการจัดทีมทางานของสถาบันฯ
ภาพที่ 16 แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ภาพที่ 17 แสดงระบบพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ภาพที่ 18 แสดงกระบวนการภายในสถาบันฯ
ภาพที่ 19 แสดงการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
ภาพที่ 20 แสดงระบบการทางานด้านวิจัย
ภาพที่ 21 แสดงกระบวนการทางานของสถาบันฯ
ภาพที่ 22 แสดงการจัดการและปรับปรุงกระบวนการทางานตามหลักการ ADLI
ภาพที่ 23 แสดงจานวนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ภาพที่ 24 แสดงจานวนโครงการและกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภาพที่ 25 แสดงจานวนโครงการและกิจกรรมด้านบริการวิชากร
ภาพที่ 26 แสดงจานวนโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมที่ได้รับทุน
ภาพที่ 27 แสดงจานวนผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จ
ภาพที่ 28 แสดงจานวนผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมที่เผยแพร่สู่สังคม
ภาพที่ 29 แสดงจานวนสื่อและทรัพยากรสารสนเทศด้านวัฒนธรรมเผยแพร่สู่สังคม
ภาพที่ 30 แสดงจานวนโครงการและกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านฯ
ภาพที่ 31 แสดงมีแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวะฯ
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ภาพที่ 32 แสดงจานวนช่องทางประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมงานทางวัฒนธรรม
ภาพที่ 33 แสดงจานวนผู้เข้ารับบริการ
ภาพที่ 34 แสดงร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ภาพที่ 35 ร้อยละของระดับความผูกพันของผู้รับบริการ
ภาพที่ 36 มีการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
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สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่ 37 แสดงร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ภาพที่ 38 แสดงร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขององค์กร
ภาพที่ 39 แสดงร้อยละของความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ภาพที่ 40 แสดงจานวนครั้งของบุคลากรที่ให้บริการวิชาการ
ภาพที่ 41 แสดงมีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนด้านฯ
ภาพที่ 42 แสดงมีการทบทวนนโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ภาพที่ 43 แสดงมีกิจกรรมส่งเสริมการประพฤติตามกฎหมายและจริยธรรม
ภาพที่ 44 แสดงมีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจฯ
ภาพที่ 45 แสดงจัดกิจกรรม Road Show เพื่อเข้าถึงลูกค้าหรือผู้รับบริการ
ภาพที่ 46 แสดงจานวนสื่อและทรัพยากรสารสนเทศด้านวัฒนธรรมเป็นภาษาฯ
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อภิธานศัพท์และคาย่อ

คำศัพท์
มหำวิทยำลัยฯ
สถำบันฯ
ADLI
Best Practice
CSI
KM
KPI
PDCA
SAR
SWOT
TQA
TOR
MOU
6W1H
UCESS

คำอธิบำย
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
สถำบันวัฒนธรรมศึกษำกัลยำณิวัฒนำ
หลักกำรจัดกำรและปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ดัชนีชี้วัดควำมพอใจของลูกค้ำ
กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนหลัก
วงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ (P=Plan, D=Do, C=Check, A=Action)
Self Assessment Report
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ
รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award)
ข้อตกลงภำระงำน
บันทึกควำมเข้ำใจ (Memorandum of Understanding)
หลักกำรบริหำรจัดกำร (Who, What, When, Why, Whom, How)
วัฒนธรรมองค์กร (U=Unity, C=Creative Thinking, E=Excellence,
S=Service Mind, S=Social Responsibility)

รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

โครงร่างองค์กร
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
1. ลักษณะองค์กร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกใน
ปี พ.ศ.2517 โดยใช้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ ” ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างและ
เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้บรรจุโครงการนี้ไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ.2535 - 2539) โดยรวมเนื้องานเดิมของโครงการจัดตั้ง
ศูน ย์การศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และโครงการจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริ มศิลปวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ไว้ด้วยกันและเปลี่ ยนชื่อเป็น
“สถาบั น ศิล ปะและวัฒ นธรรม”และในปี พ.ศ.2542 มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์ได้ขอจั ดตั้ง “สถาบั น
วั ฒ น ธ ร ร ม ศึ ก ษ า ” ใ น ฐ า น ะ ห น่ ว ย ง า น ส นั บ ส นุ น เ ที ย บ เ ท่ า ค ณ ะ โ ด ย มี ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก ที่
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี และมี ห น่ ว ยงานย่ อ ยในวิ ท ยาเขตต่ า งๆของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2543 ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี จึ งได้ เสนอ “โครงการจั ดตั้ งสถาบัน กัล ยาณิวัฒ นาเพื่อการศึ กษาภาษาและวัฒ นธรรม
สัมพันธ์” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์การศึกษาวิจัยภาษา วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
และจัดทาศูนย์ข้อมูลเพื่อให้บริการ แต่เนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การจัดตั้งหน่วยงานต่างๆของรัฐ
ต้องชะลอไป อีกทั้งรัฐบาลมีน โยบายให้ ยุบรวมหน่วยงานต่างๆที่มีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้ เคียงกันเข้า
ด้วยกัน มหาวิทยาลัยฯเห็นว่าสถาบันกัลยาณิวัฒนาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ มีลักษณะ
งานใกล้เคียงกับสถาบันวัฒนธรรมศึกษา จึงเห็นควรให้รวมกันเป็นหน่วยงานเดียวกัน และได้นาความกราบ
บังคมทูลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2543 ทรงพระวินิจฉัยให้ใช้ชื่อว่า “สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา” ในคราวประชุมครั้งที่ 254
(4/2545) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2545 และครั้งที่ 255 (5/2545) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2545 สภา
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ม ติ ใ ห้ ป ระกาศจั ด ตั้ ง “สถาบั น วั ฒ นธรรมศึ ก ษากั ล ยาณิ วั ฒ นา”เป็ น หน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เป็นหน่วยงานหลักด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มี ภ ารกิ จ หลั ก ด้ า นการศึ ก ษา วิ จั ย อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู พั ฒ นาและถ่ า ยทอด
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ โดยมุ่งสร้างความตระหนักในคุณค่า และความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
อีกทั้งยั งมุ่ งสร้ างเครื อข่ายทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน โดยเชื่อมโยงกั บงานด้านศิล ปวัฒ นธรรมกับการเรียนรู้
ตลอดจนเป็ น แหล่ งบริ การสารสนเทศ และแหล่ งเรียนรู้ทางด้ านศิล ปวัฒ นธรรมให้ แก่นักเรียน นักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะชุมชนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
1 ก (1) ผลิตภัณฑ์
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มีผลิตภัณฑ์หลักและกลไกที่สถาบันฯใช้ในการส่งมอบ
แก่ผู้รับบริการดังนี้
ผลิตภัณฑ์หลัก
1. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี พิพิธภัณฑ์เรือนอามาตย์
โท
พระยาพิบูลพิทยาพรรค หอศิลป์ภาคใต้ หอวัฒนธรรมภาคใต้ ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม ห้องอินโดนีเซีย
2. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการและกิจกรรมด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. การบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการและกิจกรรมบริการวิชาการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. การวิจัย ได้แก่ ผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรม
กลไกที่สถาบันใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้รับบริการ
1. การส่งมอบการบริการทางตรง เช่น การส่งเอกสารหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ทาง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดฝึกอบรมตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ การวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน เป็น
ต้น
2. การส่งมอบการบริการทางอ้อม เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการ
วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนในประเทศ รวมทั้งการบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมร่วมกับ
ต่างประเทศ
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1 ก (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาได้กาหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ
วัฒนธรรม ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร (core competencies) ไว้ดังนี้
ปณิธาน
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
“ Our Soul is for the Benefit of Mankind ”
วิสัยทัศน์
สถาบันที่เป็นเลิศด้านวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
พันธกิจ
1. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์
2. สร้างระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดฃีวิต
3. สร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมโดยมีวิจัยเป็นฐาน
4. ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมสู่สังคม
5. สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบเครือข่าย
วัฒนธรรม
เป็นองค์กรที่ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ค่านิยม
1. การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ
2. การมีจิตบริการและสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
3. การสร้างสรรค์ผลงานด้านวัฒนธรรมโดยยึดผู้ใช้บริการเป็นสาคัญ
สมรรถนะหลักขององค์กร (Core competencies)
การให้บริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.ก (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
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สถาบั นวัฒ นธรรมศึกษากัล ยาณิวัฒนา มีภ ารกิจหลักด้านการศึกษา วิจัย อนุรักษ์ ฟื้นฟู
พัฒ นาและถ่ ายทอดศิล ปวัฒ นธรรมภาคใต้ โดยมุ่ง สร้า งความตระหนัก ในคุณ ค่า และความภาคภูมิ ใจใน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจดังกล่ าวประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก
คื อ กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรฝ่ า ยสนั บ สนุ น บริ ห าร และบุ ค ลากรฝ่ า ยวิ จั ย พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม
รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนบุคลากรกลุ่มผู้บริหาร
ผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบบริหาร
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริหาร (รักษาการ)

5. หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ จั ย พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม
(รักษาการ)

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชานาญการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ตารางที่ 2 แสดงจานวนบุคลากรจาแนกตามภาระงาน
บุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนบริหาร
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการอุดมศึกษา
- พนักงานบริหารทั่วไป
รวม
ฝ่ายวิจัย พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม
- นักวิจัย

วุฒิการศึกษา

จานวน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญา.เอก

2
1
1
2
2
8

1
1
1
2
2
7

-

1
1

4

-

4

-
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- นักวิชาการอุดมศึกษา
- นักวิชาการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น
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4
3
11
19

1
3
4
11

3
7
7

1

ตารางที่ 3 แสดงจานวนของบุคลากรและภาระงาน
บุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนบริหาร
- งานบริหารและธุรการ
- งานคลังและพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานบริการและผลิตสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์

บุคลากร
ฝ่ายวิจัย พัฒนา และส่งเสริม
วัฒนธรรม
- งานประสานวิจัย
- งานศึกษาวิจัย
- งานข้อมูลทางวัฒนธรรม
- งานทะเบียนและคลังวัตถุ
- งานอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุ

ภาระหน้าที่
วุฒิการศึกษา จานวน %
ดูแลงานต่างๆตามภาระหน้าที่ ปริญญาตรี/
8
42.1
ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย เ พื่ อ ปริญญาเอก
1
สนับสนุนการบริหารงานของ
สถาบั น ฯให้ บ รรลุ ผ ลตาม
เป้าหมาย

ภาระหน้าที่

วุฒิการศึกษา จานวน

ศึกษา วิจัยงานทางด้านทานุ ปริญญาตรี/
บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ ปริญญาโท
จั ด ท า เ อ ก ส า ร ข้ อ มู ล ท า ง
วั ฒ นธรรมเพื่ อ การค้ น คว้ า
จั ด ท าทะเบี ย นและคลั ง วั ต ถุ
อนุ รั ก ษ์ แ ละสงวนรั ก ษาวั ต ถุ
บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม จั ด

(5)
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%
57.8
9
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- งานบริการวิชาการแก่สังคม
- งานจัดแสดงข้อมูลทางวัฒนธรรม
- งานจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

แสดงข้ อ มู ล ทางวั ฒ นธรรม
การจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย
รวม

19

100

องค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้บุคลากรผูกพันในการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างความรู้สึกผูกพัน
ของบุคลากรต่อสถาบันฯ โดยให้ความสาคัญที่หัวหน้างาน และผู้นาเป็นกุญแจสาคัญ ในการสร้างแรงจูงใจให้
เกิดขึ้นกับบุคลากร เพื่อที่จะส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันกับสถาบันฯ โดยมีองค์ประกอบสาคัญดังนี้
1. ผู้นามีความน่าเชื่อถือ มีภาวะผู้นา สามารถเป็นผู้นาให้กับบุคลากรในสถาบันฯได้
2. บุคลากรรู้สึกถึงการได้รับความสาคัญจากหัวหน้า งาน ผู้นา และสถาบันฯว่าตนเองมี
ความสาคัญในการสร้างผลงานให้กับสถาบัน ฯ เช่น การได้รับคาชมเชยเมื่อทาผลงานได้ดี การมีส่วนร่วมใน
การคิดและวางแผนการทางานของสถาบันฯ การได้รับความก้าวหน้าในการทางาน เช่น ได้รับตาแหน่งสูงขึ้น
ได้รับมอบหมายงานที่ยากและท้าทายความรู้ความสามารถ
3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานในสถาบัน ได้แก่ การจัดกิจกรรมในโอกาส
วันสาคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเกิด เป็นต้น
1.ก (4) สินทรัพย์
สถาบั น วั ฒ นธรรมศึ ก ษากั ล ยาณิ วั ฒ นา มี อ าคารหลั ก ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมจานวน 3 อาคารประกอบด้วย อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารพิพิธภัณฑ์พระเทพ
ญาณโมลี อาคารพิพิธภัณฑ์เรือนอามาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค
โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออานวยความสะดวกในการประสานงานกับบุคลากร
และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยคือ
- เทคโนโลยีเพื่อการให้บริการ
สถาบั น ฯมี ร ะบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ (Internet) ซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย มีเว็บไซต์สาหรับเข้าเยี่ยมชมและติดต่อโดยตรงคือ www.culture.pn.psu.ac.th
มีระบบการสืบค้นฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม และมีบริการนวัตกรรมสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น

(6)
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สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

- เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภายใน
สถาบันฯมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document; MIS /Intranet /E-mail) มี
ระบบโทรศัพท์สาหรับติดต่อกับบุคลากรในหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย มีระบบโทรสาร (Fax) และมี
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามจุดต่างๆ เพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้รับบริการ
พร้อมทั้งมีวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กล้องวิดีโอ เครื่องบันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ห้องประชุม ทางลาดและห้องน้าสาหรับผู้พิการ เป็นต้น
1.ก (5) กฎระเบียบข้อบังคับ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาดาเนิน งานภายใต้กฎหมาย กฎข้อบังคับ กฎระเบียบ
ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงสภาพแวดล้อมและข้อกาหนด/เกณฑ์
สภาพแวดล้อม

ข้อกาหนด/เกณฑ์

1. ด้านการดาเนินงาน

- พระราชบัญญัติกฎกระทรวง ระเบียบข้าราชการพลเรือน พนักงานของรัฐ
- ข้อบังคับระเบียบสภามหาวิทยาลัย
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2552
2. ด้านรับรองระบบงาน - ข้อบังคับ ระเบียบ การรับรองคุณภาพโดยสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. ด้านการเงิน
- ระเบียบการเงินและงบประมาณของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ระเบียบการพัสดุของสานักนายกรัฐมนตรี
- ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยว่าด้วยการเงินและงบประมาณ
4. ด้านอาชีวอนามัยและ - ข้อกาหนดด้านอาชีวอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงาน
ความปลอดภัย

(7)
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1.ข (1) โครงสร้างองค์กร
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดโครงสร้างการบริหารงานที่แสดงถึงการกากับดูแล
ตนเองที่ดี โดยใช้ระบบธรรมาภิบาลในการกากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดัง
แผนภูมิต่อไปนี้
ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างองค์กรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกากับตนเองที่ดี
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองอธิทกยาลั
ารบดียสงขลานคริ
วิทยาเขตปัตนตานี
มหาวิ
ทร์
คณะกรรมการประจาสถาบัน

ผู้อานวยการ
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบบริหาร

คณะกรรมการดาเนินงาน

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายวิจัย พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริหาร

- งานประสานวิจยั
- งานศึกษาวิจัย
- งานข้อมูลทางวัฒนธรรม
- งานทะเบียนและคลังวัตถุ
- งานอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุ
- งานบริการวิชาการแก่สังคม
- งานจัดแสดงข้อมูลทางวัฒนธรรม

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

- งานจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย

(8)
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สถาบั น วั ฒ นธรรมศึ กษากั ล ยาณิ วั ฒ นา มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ มี อธิ การบดี และ
รองอธิการบดี วิทยาเขตปั ตตานี เป็นผู้น าระดับสู ง ทาหน้าที่กากับ ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการและการ
ดาเนินงานของสถาบันฯให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการประจา
สถาบันฯ และคณะกรรมการดาเนินงาน ทาหน้าที่หลักในการให้คาปรึกษา แนะนาการดาเนินงานของสถาบันฯ
โดยมีผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเป็นคณะผู้บริหาร รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วง
ผู้ อ านวยการท าหน้ าที่ บั งคั บบั ญชา สั่ งการ ควบคุ มการปฏิ บั ติ งาน และประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของสถาบันฯให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีรองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ระบบบริหาร และรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ทาหน้าที่กากับ ควบคุม ดูแลงานฝ่ายต่างๆ มี
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริหาร
และหัวหน้าฝ่ายวิจัย พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นผู้รับมอบนโยบายมาปฏิบัติงาน โดยมีการกระจายงานไป
ยังบุคลากรของสถาบันฯฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายสนับสนุนบริหาร มีงานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งาน
นโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและผลิต
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ส่วนฝ่ายวิจัย พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม มีงานประสานวิจัย งานศึกษาวิจัย งานข้อมูลทาง
วัฒนธรรม งานทะเบียนและคลังวัตถุ งานอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุ งานบริการวิชาการแก่สังคม งานจัดแสดง
ข้อมูลทางวัฒนธรรม
การบริหารงานของสถาบันฯยึดถือหลักธรรมาภิบาล (good governance) โดยมุ่งเน้นการ
ดาเนินงานภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มุ่งส่งเสริมให้เกิดการ
ทางานที่เน้ นผลประโยชน์ของส่ วนรวมเป็นหลั ก มีการจัดล าดับความสาคัญของเป้าหมายการดาเนินงานไว้
ชัดเจนในแผนปฏิบัติงานประจาปีซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและกระจายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่บุคลากรทุก
ฝ่าย มีการติดตามผลและประเมินผลการดาเนินงาน ตลอดจนเน้นการตอบสนองที่ทันการเพื่อให้ ได้ผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจะได้นามาเป็นแนวทางพัฒนาการดาเนินงานในครั้งต่อไป
1 ข (2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มุ่งเน้นให้บริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และการวิจัย โดยมีกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้บริการ ความต้องการ และความคาดหวัง
ที่สาคัญต่อการบริการ ตลอดจนแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้รับบริการและ

ความต้องการและ

(9)

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.นักเรียน นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรมหาวิทยาลัย

2.บุคคลทั่วไปและหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ความคาดหวัง
1.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.มีพื้นที่จัดกิจกรรมด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและสิง่
อานวยความสะดวก
3.มีความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อและบริการ
1.ได้เครือข่ายด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2.สร้างองค์ความรู้และความ
เข้มแข็งให้แก่เครือข่ายด้านการ
วิจัยในพื้นที่ภาคใต้

กลุ่มผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.เครือข่าย/ชุมชน/ปราชญ์
ท้องถิ่นและศิลปินสาขาต่าง ๆ

ความต้องการและ
ความคาดหวัง
1.มีพื้นที่จัดกิจกรรมและสิ่ง
อานวยความสะดวกแก่ชุมชน
2.มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ปราชญ์ชาวบ้านและศิลปิน
สาขาต่างๆ

4.องค์กรภาครัฐ เอกชน และ
บุคคลในประเทศเพื่อนบ้าน

1.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกัน
2.ได้เครือข่ายด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

1 ข (3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร

(10)

ระหว่างกัน
1.การพบปะพูดคุย
2.การจัดสนทนากลุ่ม
3.โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
4.การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และ
หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ และผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.การพบปะพูดคุย
2.การจัดสนทนากลุ่ม
3.โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล/การติดต่อ
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.การทาสัญญาความร่วมมือ/
ข้อตกลง (MOU)
แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
1.การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง/ลาน
วัฒนธรรมของชุมชน
2.การจัดงานเพื่อยกย่องและ เชิดชู
เกียรติปราชญ์ชาวบ้านและศิลปิน
สาขาต่าง ๆ
3.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.การส่งจดหมายเชิญชวนเข้าร่วม
กิจกรรม
3.การจัดพื้นที่/ห้องแสดงผลงานด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
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สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามี ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและ
คู่ความร่ วมมืออย่ างไม่เป็น ทางการที่ส าคัญ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลั ย
หน่วยงานที่รั บผิดชอบด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ และบุคคลทั่ว ไปในชุมชน ทั้งนี้สถาบันฯ ได้
ก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น งานโดยมุ่ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย มีการประสานงานกับเครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร
และส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน โดยใช้วิธีการสื่อสารที่หลากหลายทั้งการเผยแพร่เอกสาร และผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) อินเทอร์เน็ต (Internet)
รายละเอียดดังต่อไปนี้

คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ตารางที่ 6 แสดงประเภทคู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ บทบาทหน้าที่และวิธีการสื่อสาร
ส่วนราชการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

2. สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานด้าน
ทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรมทั้งใน
และต่างประเทศ

บทบาทหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน
- ประชุมชี้แจงนโยบายและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการจัดทานโยบาย
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุน
การบริการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- การสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาผลงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน

(11)

ข้อกาหนดที่สาคัญ
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- การประชุม
- การได้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้อง ทันสมัย
- การมีผลงานที่มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการและ
ทันต่อเหตุการณ์

วิธีการสื่อสาร
- การประชุมแบบ
ทางการและไม่เป็น
ทางการโดยเปิดโอกาส
ให้มีการซักถามและ
แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน
- การใช้นโยบาย
0pen-door เพื่อให้
บุคลากรเข้าถึง
ผู้บริหารได้ง่าย
- การมอบหมายงาน
การติดตามประเมินผล
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ผู้ส่งมอบ

3. เครือข่ายและชุมชน - การส่งต่อผลิตภัณฑ์ด้าน
ด้านทานุบารุง
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

- เครือข่ายที่เป็นปราชญ์
ชาวบ้าน/ศิลปินที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
- สถานที่และวัสดุอุปกรณ์มี
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และจัดกิจกรรม
4. หน่วยงานภาครัฐ
- การส่งมอบผลิตภัณฑ์และ - การส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
เอกชน ชุมชน บริษัท บริการด้านทานุบารุง
บริการทีม่ ีคณ
ุ ภาพและตรง
ห้างร้านต่าง ๆ
ศิลปวัฒนธรรม
ตามกรอบเวลาที่กาหนด
- การประสานความร่วมมือใน - ระบบบริหารจัดการที่มี
การจัดหาเครือข่ายด้านทานุ ความเหมาะสม โปร่งใส
บารุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ และตรวจสอบได้
ภาคใต้
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ

และการตรวจเยี่ยม
- เอกสารหนังสือเวียน
- สื่อสิ่งพิมพ์
- รายการวิทยุและ
โทรทัศน์
- โทรศัพท์ โทรสาร
อีเมล
- กระดานข่าว

2. สภาวการณ์ขององค์กร
2 ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
สถาบั น วั ฒ นธรรมศึ ก ษากั ล ยาณิ วั ฒ นาเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ด าเนิ น งานด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยมี คู่ แ ข่ ง ขั น และคู่ เ ปรี ย บเที ย บที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมใน
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 7 แสดงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
ประเภท
คู่แข่งขัน
1.แหล่งเรียนรู้ หน่วยงานด้านทานุ
ทางวัฒนธรรม บารุงศิลปวัฒนธรรม
ของสถาบันอุดม

ประเด็นการแข่งขัน ผลการดาเนินงาน
1) หอศิลปวัฒนธรรม 1) มีการจัดแสดง
ภาคใต้
นิทรรศการ
2) พิพิธภัณฑ์พระเทพ หมุนเวียนตลอดปี

(12)

ปัจจัยความสาเร็จ
1) พื้นที่ตั้งอยู่ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
2) หอศิลป์มีความได้
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ศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ญาณโมลี
8 สถาบัน
3) พิพิธภัณฑ์เรือน
อามาตย์โทพระยา
พิบูลพิทยาพรรค

และมีนิทรรศการ
ถาวร
2) มีผู้รับบริการเพิ่ม
มากขึ้น และมีความ
พึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูง

เปรียบในการจัดแสดง
ลักษณะผลงานชิน้ ใหญ่
3) มีศิลปะโบราณวัตถุ
เฉพาะถิ่นเช่นธรรมจักรศิลา
ทราย พุทธศตวรรษที่ 13
4) ศักยภาพของบุคคลใน
การทางานในพืน้ ที่

2. งานทานุ
บารุงศิลปะ
วัฒนธรรม

หน่วยงานด้านทานุ โครงการและกิจกรรม
บารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการทานุบารุง
ของสถาบันอุดม
ศิลปวัฒนธรรม
ศึกษาในพื้นที่ภาคใต้
8 สถาบัน

1) จัดโครงการและ
กิจกรรมด้านการ
ทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่องและมีความ
หลากหลายของ
กิจกรรม
2) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับสูง และมีความ
ผูกพันกับสถาบัน

1) ประสบการณ์และความ
น่าเชื่อถือในการจัด
กิจกรรมมายาวนาน
2) การสนับสนุนของ
คู่ความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

3. งานบริการ
วิชาการ

หน่วยงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ของสถาบันอุดม
ศึกษาในพื้นที่ภาคใต้
8 สถาบัน

1) การให้บริการ
วิชาการด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ของสถาบันฯ
ดาเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องหลายปี
2) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับสูงอย่าง
สม่าเสมอ

1) ความน่าเชื่อถือของ
สถาบันฯซึ่งเป็นหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
2) ความร่วมมือของ
บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
3) การบอกต่อ การสร้าง
เครือข่าย
4) การรักษาฐานของ
ผู้รับบริการเดิม

โครงการและกิจกรรม
บริการวิชาการด้าน
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

(13)
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ประเภท

1. งานวิจัย

คู่แข่งขัน
หน่วยงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ของสถาบันอุดม
ศึกษาในพื้นที่ภาคใต้
8 สถาบัน

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ประเด็นการแข่งขัน
ผลงานวิจัย และ
องค์ความรู้ด้าน
วัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน
1) มีแหล่งทุนและ
งบประมาณสนับสนุน
2) มีโครงการวิจัย
3) มีผลงานวิจัย และ
มีการเผยแพร่ผลงาน
สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความสาเร็จ
1) นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา
2) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ
3) การตีพิมพ์และเผยแพร่
4) จานวนทุนและแหล่ง
ทุนวิจัย

2 ก (1) ลาดับในการแข่งขัน
เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานซึ่งดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่
1. สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
5. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
6. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี
8. ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา อยู่ในลาดับที่ 2 และเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2 ก (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
ปัจจัยหลักที่กาหนดความสาเร็จของสถาบันฯ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันของสถาบันฯ ได้แก่ พื้นที่ตั้งของสถาบันฯ มีลักษณะสังคมแบบพหุ
วัฒนธรรม ทาให้ได้เปรีย บในเรื่ องของแหล่ งข้อมูล ทางวัฒ นธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของหอ
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ภูมิภาคของประเทศ และมีอาคารใหญ่ จานวน 3 หลัง รวมทั้งบริเวณ
พื้นที่กว้างขวางสามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จานวนมาก นอกจากนี้ยังมีบุคคลในท้องถิ่นเป็นเครือข่ายที่
เข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ ได้เมื่อต้องออกปฏิบัติงานในพื้ นที่
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ
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ตารางที่ 8 แสดงปัจจัยกาหนดความสาเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถานการณ์แข่งขัน
ประเด็น
1.ด้านแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถานะการแข่งขัน
1) การมีระบบการบริหารจัดการและระบบคลังวัตถุที่ดี มีระบบ digital
2) การหมุนเวียนการจัดแสดงนิทรรศการอย่างสม่าเสมอ
3) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีเทคนิคการนาเสนอที่นา่ สนใจ

ประเด็น
2.ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสถานะการแข่งขัน
1) การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องที่เข้มแข็ง
2) คู่เปรียบเทียบมีการพัฒนา “ผลิตภัณฑ์” ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ
3) การเป็นผู้นาที่มีศักยภาพทางวัฒนธรรมด้านองค์ความรู้
4) การพัฒนาองค์กรเป็นผู้นาทางวิชาการด้านวัฒนธรรม

3.ด้านบริการวิชาการ

1) คู่เปรียบเทียบมีการพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศในด้านการบริการวิชาการ
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2) นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

4.ด้านการวิจัย

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย
2) การเพิ่มเงินทุนและแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการวิจัยด้านวัฒนธรรม
และเน้นการวิจยั ชุด

2 ก (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
แหล่งข้อมูลสาคัญที่มีอยู่สาหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเช่นเดียวกับสถาบันฯ ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งข้อจากัด
ในการได้ข้อมูล รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 9 แสดงแหล่งข้อมูลและข้อจากัดในการได้ข้อมูล
ประเภท
แหล่งข้อมูล
1. การแข่งขันภายในประเทศ - เว็บไซต์ของหน่วยงาน
- รายงานประจาปีของหน่วยงาน
- เอกสารสื่อ สิ่งพิมพ์
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
2. การแข่งขันกับต่างประเทศ - เว็บไซต์ของหน่วยงาน
- เอกสารสื่อ สิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน
- ขอข้อมูลที่ต้องการจากหน่วยงาน
โดยตรง

ข้อจากัดในการได้ข้อมูล
- ไม่ได้รับรายงานประจาปีของหน่วยงาน
- ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของ
หน่วยงาน
- ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของ
หน่วยงาน
- ขาดความรู้เรื่องการหาแหล่งข้อมูลของ
บางหน่วยงาน

2 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิง ยุทธศาสตร์ ของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืนของสถาบันฯ แสดงรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 10 แสดงความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ประเภท
1.ด้านธุรกิจ

2. ด้านปฏิบตั ิการ

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์(กลยุทธ์)
1) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม/โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริการวิชาการ และการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
2) การจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อดึงดูดผู้รบั บริการ
3) การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างประทับใจให้กับผู้รับบริการ
4) การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ
1) ชื่อสถาบันเป็นชื่อพระนามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ดังนัน้ พันธกิจของสถาบันฯจึงมุ่งดาเนินงาน
เพื่อให้สมพระเกียรติฯ
2) สถาบันฯมีความพร้อมในเชิงทรัพยากรทางวัฒนธรรม เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซงึ่ เป็นสังคมแบบพหุวฒ
ั นธรรม
3) การมีเครือข่ายความร่วมมือและการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรของสถาบันฯ
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ซึ่งได้นาศิลปวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้
กันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความมุ่งมั่นและศักยภาพสูงทัง้ ด้าน
การวิจัยและการเก็บข้อมูลภาคสนาม
2) มีบุคลากรในท้องถิ่นเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง
3) บุคลากรและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนสามารถสร้างเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถช่วยเหลือดูแลความ
ปลอดภัยให้บุคลากรเมื่อต้องออกปฏิบัติงานในพื้นที
4) บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนหนุม่ สาวมีพลังความคิดสร้างสรรค์ ทุ่มเททางาน
มีจิตบริการ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
5) บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กร
6) บุคลากรมีความสามารถในการสื่อสารภาษามลายูกับผู้คนในท้องถิ่นและ
ประเทศเพื่อนบ้าน
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ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์(กลยุทธ์)

4. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 1) มีผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นทีย่ อมรับในระดับภูมิภาคและ
ของสถาบัน
ระดับชาติ
2) มีการดาเนินกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ให้แก่ชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางสถานการณ์
ความไม่สงบในพืน้ ที่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3) มีคู่ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นแหล่งพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
4) ที่ตั้งของสถาบันตั้งอยู่ในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะสังคมพหุ
วัฒนธรรม จึงมีโอกาสสูงในการหล่อหลอมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
5) ปัญหาความไม่สงบในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้สถาบัน
มีบทบาทสาคัญในการใช้มิตทิ างวัฒนธรรมเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ และมี
โอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษ
6) การมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ทาให้เป็นโอกาส
สร้างให้เกิด Uniqueness ของมหาวิทยาลัย

2 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
สถาบั น วั ฒ นธรรมศึ ก ษากั ล ยาณิ วั ฒ นา มี แ นวทางและวิ ธี ก ารในการปรั บ ปรุ ง ผลการ
ดาเนินงาน รวมทั้งกระบวนการประเมินผลกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสร้างนวัตกรรมซึ่งได้กระทามา
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
1. การนาแนวทาง PDCA - PaR มาใช้ในการปฏิบัติงานทั้งระบบ
(P- Plan หมายถึง การวางแผน D-Do หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผน C - Check
หมายถึงการตรวจสอบ การประเมิน A – Act หมายถึง การนาผลการประเมินมาปรับปรุง และ PaR –
Participate and Report หมายถึง การมีส่วนร่วมและการรายงาน)
2. การนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันฯ
3. การประชุมจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร และเพื่อเตรียมวางแผนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. การกาหนดแผนพัฒนาบุคลากร การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาร่วมกับ
หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูง เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้
5. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะทุกๆ 6 เดือน และนาผลการประเมิน
การปฏิบัติงานมาสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน
6. การนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพของคณะกรรมการและ
จากผู้ปฏิบัติงานมาพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมเพื่อนาผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางวางแผนรองรับการ
ประเมินครั้งต่อไป
แนวทางในการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของสถาบันฯ
1. การจัดเสวนาและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้รูปแบบของลานวัฒนธรรมร่วมกับ
หน่วยงานที่มีลักษณะงานเดียวกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน
2. การใช้ช่องทางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เว็บบอร์ด จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง โดยเข้าร่วมการประชุม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ และนาความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนาของ
บุคลากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างกัน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนปฏิบัติใน
หน่วยงานและผ่านระบบเครือข่าย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ
ด้านวัฒนธรรม ผ่านวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และวารสารอื่นๆในระดับชาติ
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หมวดที่ 1
การนาองค์กร
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง
ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
(1) วิสัยทัศน์และค่านิยม
(1.1) การกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม
สถาบันฯ มีแนวทางการนาองค์กรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและการสื่อสารสอง
ทาง เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางนโยบาย วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจร่วมกัน และมี
ผู้ดูแลการบริห ารจั ดการวางแผน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ความสาคัญต่อการให้ บริการที่มี
คุณภาพ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้นาทุกระดับมีบทบาท
ในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพซึ่งมีการประสานงานในแง่มุมต่าง ๆ มีการสื่อสาร
การแก้ปัญหา และการตัดสินใจโดยผู้เกี่ยวข้องแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้โดยการสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันว่างาน
แผนและประกันคุณภาพเป็นงานขององค์กรทั้งระบบ ผู้มีหน้าทีรับผิดชอบมีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการ
ผู้นาและบุคลากรทางานร่วมกัน โดยมีผู้นาคอยกระตุ้น สนับสนุน และนาพาการดาเนินการด้านต่างๆให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
สถาบันฯ ดาเนินงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลงาน และความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ ให้ทันต่อ
สถานการณ์ ความก้าวหน้า รวมทั้งการปรับเปลี่ยนตามแผนการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับ
โครงสร้างองค์กร และการปรับระบบการบริหารจัดการ โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
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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
ประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าสูงสุด
มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่จังหวัดตรัง โดยได้นาแผนกลยุทธ์ผ่านที่ประชุมกรรมการวิทยาเขต
และนาผลมาแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2554
ทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2554
หมายเหตุ สถาบันได้มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์รอบ 3 ปี และมีแผนในปี 2555 จะมีการทบทวนที่ชัดเจน
นอกจากนี้ จ ะมี การจั ด ท าแผนผั งเกี่ ย วกับ บุ คลากร นาวิสั ย ทัศ น์ และค่ า นิย มออกเผยแพร่ใ นเว็ บไซด์แ ละ
ประชาสัมพันธ์หน้าห้องสานักงานเลขานุการสถาบันฯ และนาเข้าที่ประชุมกรรมการวิทยาเขตปัตตานี ผ่านสภา
ฯ และเข้าที่ประชุม คบม.
(1.2) การถ่ายทอดวิสัยทัศ น์และค่านิยมสู่การปฏิบัติ โดยผ่านระบบการนาองค์กรไปยัง
บุคลากร ผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่สาคัญ ลูกค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ รวมทั้งดาเนินการคู่ความร่วมมือ
อย่างเป็นทางการ เช่น การไปทา MOU กับมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้จะมีการนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เผยแพร่ในจุลสารข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ ในเวทีเสวนา จดหมายข่าว เว็บไซด์สถาบันฯ การไป
วัฒนธรรมสัญจร การนาเผยแพร่ตามแหล่งเรียนรู้ทุก แหล่ง รวมทั้งจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนา
สถาบันเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจไปยังคู่ความร่วมมือ
ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของสถาบั นฯ ได้จั ด ประชุ มเพื่อ กาหนดวิสั ยทั ศน์ แ ละค่า นิย มของ
สถาบั น ฯ ร่ว มกัน จากนั้ น ได้มีการถ่ายทอดผลการประชุมไปยังบุคลากรและกาหนดเป็นค่านิยมหลั กของ
สถาบันฯ โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและปณิธานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพันธกิจของสถาบัน
ฯ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง บริ ก ารวิ ช าการด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมแก่ ชุ ม ชนภาคใต้ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงการมุ่งสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึ กษา อาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ และประชาชนในชุมชนภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียงในประเทศเพื่อนบ้านแถบ
ภูมิภาคอาเซียน มีการส่งมอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านอินเตอร์เน็ต จุลสารข่าว สื่อวิทยุ
(1.3) การปฏิบัติตนของผู้นาระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมขององค์กร
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ผู้นาระดับสูงให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร ซึ่งเกิดจากการเชิญประชุม
เพื่อกาหนดค่านิยมร่วมกัน นั่นคือการให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โดยมีการกาหนดนาค่านิยมไปสู่แผนการปฏิบัติงาน ผ่านโครงการ/กิจกรรม สู่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบให้
เปล่า
(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
(2.1) การปฏิบัติตนของผู้นาระดับสูงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎหมายและมีจริยธรรมดังนี้
ผู้นาระดับสูงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการสื่อสารกฎระเบียบให้บุคลากรรับทราบอย่างสม่าเสมอ มีคณะกรรมการ
ดาเนินงาน มีการนาระบบคุณภาพมาใช้ในองค์กร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการเงินและพัสดุ มีระบบ
บริหารความเสี่ยง มีระบบ KPI มีเกณฑ์ประเมินผล 2 ครั้งต่อปี มีการสื่อสารผ่านระบบ E-Doc ระบบ E-mail
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามสาหรับผู้นาระดับสูงและทีมบริหารเองก็มีการ
ประชุมตามระเบียบการประเมินเพียงแต่กรรมการยังไม่เต็มรูปแบบ มีการประเมินผลการทางานและนาผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะถูกประเมินโดยมหาวิทยาลัย มีการประเมินตามผลการปฏิบัติงาน (TOR)
ประเมินวาระการดารงตาแหน่งคือประเมิน 2 ปี/ครั้ง
กรณีที่บุคลากรไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ผู้บริหารและบุคลากรก็ได้มี
การตกลงร่วมกันให้มีการลงโทษตามขั้นตอนอย่างมีระบบ โดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
สอบข้อเท็จจริงและรายงานตามลาดับขั้นจนถึงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีระบบการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม
ถึงการประเมินทางด้านจริยธรรมของบุคลากรทุกรอบ 6 เดือน ผลการดาเนินงานดังกล่าวของสถาบันฯ ส่งผล
ให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายและจริยธรรมอันดีงามที่พึง
ปฏิบัติสืบกันมา
(2.2) การสร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อ ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและ
จริยธรรม
ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ ได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้น สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม โดยได้นาหลักธรรมาภิบาลมาเป็นกรอบในการนา
องค์กร กล่าวคือ มีการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจการเปลี่ยนแปลง และริเริ่มการ
ดาเนินการใหม่ ๆ โดยความเห็นชอบและเต็มใจปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีส่วนร่วม และกาหนดให้มีการ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเป็นประจา มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ความรู้ สร้างความสามัคคี
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ปรองดอง ตลอดจนการสนับสนุนให้บุคลากรคิดดี พูดดี และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร โดยผู้บริหาร
มีการจัดกิจกรรมปีใหม่ทุกปี จัดทัศนศึกษา จัดกิจกรรมวัดเกิด มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ตั้งใจปฏิบัติงาน
(3) การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน
สถาบันฯ มีแนวทางการดาเนินการเพื่อสร้างองค์กรให้ยั่งยืนโดย
 การนัดประชุมเพื่อสร้างทีมงานเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิด ความเห็น ให้
บุคลากรมุ่งเน้นที่เป้าหมายและกระบวนการ
 การจัดประชุมวางแผนการทางาน/กาหนดนโยบาย ทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันร่วมกัน
 การจัดประชุมการทางานประกันคุณภาพสถาบันร่วมกัน ดาเนินตามแผนงานทางานร่วมกัน
 การรับฟังปัญหาและจัดการแก้ไขปัญหาที่ประสบร่วมกัน
 การจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร บุคลากรของสถาบันพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่าง
สม่าเสมอ, มีโครงการของขวัญวันเกิด เป็นต้น
 สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดาเนินการ การบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิง กล
ยุทธ์ การสร้างนวัตกรรม การเป็นผู้นาในด้านผลการดาเนินการและความคล่องตัวขององค์กร
 สร้างวัฒนธรรมบุคลากรที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างคงเส้นคงวา และส่งเสริมความ
ผูกพันของลูกค้า
 สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
 พัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นา
 มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กร การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง และการพัฒนาผู้นาในอนาคตของ
องค์กร
 จัดให้มีการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีแผนในการประชุมทุก 6 เดือน
โดยมีหัวข้อต่างๆ เช่น ความสูญเสีย การจัดการในกรณีฉุกเฉิน
 มีการกาหนดมาตรฐาน ระเบีย บ และแนวปฏิบัติ จัดทาแบบกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
อานาจดาเนินการที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทางาน และตัดสินใจ
ผู้บริหารของสถาบันฯ ได้ดาเนินการหลากหลายวิธีในการสร้างความยั่งยืนให้แก่สถาบันฯ เริ่มด้ วย
การกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้นาและบุคลากร และกาหนดแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยใช้วิธีการต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1. การประชุมตกลงร่วมกันเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม
2. การมอบหมายงานแก่บุคลากร ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจาอย่างไม่เป็นทางการ
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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. การมีระบบพี่เลี้ยงและมีระบบการทางานแทนกันได้ในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อให้การทางานดาเนิน
ไปอย่างราบรื่น ในกรณีที่บุคลากรต้องปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งงานในช่วงเวลาเดียวกัน หรือเมื่อ
บุคลากรประจาฝ่ายนั้น ๆ มีเหตุจาเป็นต้องลางาน ก็สามารถมีผู้รับผิดชอบทางานแทนได้ มีการ
ปรับปรุงการทางานด้วยเพิ่มระบบการทางานแทนกันได้
6. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบั ติงาน 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
และให้คาปรึกษาแนะนาบุคลากรได้เตรียมพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ เช่น การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/
อบรมการพัฒนางานด้านบริหาร โดยมิได้ระบุกาหนดเป็นผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการเฉพาะ
ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการขององค์กร
(1) การสื่อสาร ผู้นาระดับสูงมีวิธีดาเนินการในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทุกคนทั่ว
ทั้งองค์กร และการดาเนินการในการทาให้องค์กรประสบความสาเร็จโดย
• กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะสองทิศทางทั่วทั้งองค์กร
• สื่อสารการตัดสินใจที่สาคัญๆ
• มีบทบาทเชิงรุกในการให้รางวัลและยกย่องชมเชยบุคลากรเพื่อเสริมสร้างให้มีผลการดาเนินการที่ดี
รวมทั้งการให้ความสาคัญกับลูกค้าและการให้บริการ
(1.1) การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทุกคนทั่วทั้งสถาบันฯ ผู้บริหารได้กระตุ้นให้
เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะสองทิศทางระหว่างผู้อานวยการ ผู้บริหารระดับต่าง ๆ
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายของสถาบันฯ โดย
1. มีการวางแผนประชุมชี้แจงและร่วมกันอภิปรายประเด็นความคิดเห็นบางประการเพื่อผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมดาเนินการตามวาระและโอกาสต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- การประชุมผู้บริหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยทุกเดือน
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- การประชุมผู้บริหารและหัวหน้างาน คณะกรรมการดาเนินงาน 2 เดือนครั้ง
- การประชุมบุคลากร 2 เดือนครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตามกิจกรรมและ
โครงการ
(1.2) การเผยแพร่เอกสารในรูปเอกสาร/รายงานการประชุม ประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
และหนังสือแจ้งเวียนต่าง ๆ ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้บุคลากรได้รับ
รู้และติดตามความเคลื่อนไหวของสถาบันฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
(1.3) 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
(1.4) การให้รางวัลและการยกย่องชมเชย ผู้บริหารของสถาบันฯ มีบทบาทสาคัญดังนี้
(1.4.1) ใช้วาระที่มีการประชุมร่วมกันกล่ าวยกย่องชมเชยบุคลากรผู้เป็นตัวอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีการ
กล่าวตักเตือนผู้ที่ย่อหย่อน หรือละเลยต่อหน้าที่ของตนเอง
(1.4.2) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ เช่น
การกระตุ้น
ให้เกิดโครงการ การจัดกิจกรรมในฝ่ายของตน การส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงาน และศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น ตลอดจนบ่มเพาะและพัฒนาให้บุคลากรก้าวสู่ตาแหน่งหัวหน้าและผู้นาในอนาคต
(1.4.3) มีการสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากร เช่น มีการคัดเลือกและยกย่องบุคลากร
ดีเด่น สนับสนุนสวัสดิการพื้นฐานสุขภาพ มีการจัดโครงการของขวัญวันเกิดสาหรับบุคคลากรทุกฝ่ายและทุก
ระดับอย่างเท่าเทียม มีการจัดสรรเครื่องแต่งกายเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันของบุคลากร ตลอดจนดูแลเอาใจ
ใส่ครอบครัวของบุคลากร เป็นต้น
สรุปได้ว่าสถาบันฯ มิได้ชี้นาโดยคณะผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว แต่มีการคิด ริเริ่ม วางแผนและตัดสินใจ
อย่างมีส่วนร่วมจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดการทุกระดับ และมีการกระตุ้น
ให้เกิดการปฏิบัติการ แบ่งปันผลประโยชน์และความภาคภูมิใจร่วมกัน รวมทั้งยังมีการติดตามและประเมินผล
ร่วมกันเพื่อความยั่งยืนของสถาบันฯ อันเป็นวิธีการสื่อสารและการสร้างความผูกพัน (Engagement) ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง

(25)

รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

(2) การทาให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง
การดาเนินงานของสถาบันฯ ผู้บริหารและบุคลากรได้มีการกาหนดเป้าหมายการปฏิบัติการเพื่อให้
เกิดผลสาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างจริงจัง มีการปรับปรุงผลการดาเนินการและการติดตาม กากับและ
ทบทวนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ มีการดาเนินงานตามตัวชี้วัด มีตัววัดผลในการดาเนินการดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และจุดเน้นในรอบปีที่ได้กาหนดไว้ ผู้บริหาร
ของสถาบันฯ นามาถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติในการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
2. การดาเนินงานทุกโครงการ/ทุกกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี มีการทบทวน
และประเมิ น ผลอย่ า งสม่าเสมอ โดยมี ผู้ รั บผิ ดชอบเสนอรายงานขึ้ นไปตามล าดั บ และได้มี การน าเข้า มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในที่ประชุม
3. สถาบันฯ มีการสร้างเครือข่ายด้วยตนเองและตามแผนของมหาวิทยาลัย
สถาบันมีการวางแผนสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
มหาวิทยาลัยมีการวางแผนสร้างเครือข่ายระดับมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ ได้สร้างเครือข่ายกับ
ระดับหน่วยงานภายในที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน/เหมือนกันของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนของ
มหาวิทยาลัย จนทาให้สถาบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของบุคคลทั่ วไปและองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
4. สถาบันมีการวางแผนวัดระดับความพึงพอใจของ บุคลากร และวัดความผูกพันต่อองค์กร 2
ครั้งต่อปี
5. บุคลากรมีทักษะการจัดการและทางานเป็นทีม
6. สถาบันมีการวางแผนวัดระดับความพึงพอใจ/ ความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการ ทุกโครงการ
และกิจกรรม
1.2 การกากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง
ก. การกากับดูแลองค์กร
(1) ระบบการกากับดูแลองค์กร
สถาบันฯ ดาเนินการในการทบทวนและทาให้ องค์กรประสบความสาเร็จในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ โดย
มุ่งเน้นการกากับดูแลสถาบันฯ ด้วยระบบธรรมาภิบาลในประเด็นต่อไปนี้
1. ความรับผิดชอบต่อการจัดการของผู้บริหาร เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ มีการประชุม
เพื่อมอบหมายงาน กาหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ ตลอดจนมีการควบคุม
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทุกครั้ง เพื่อนาผลสรุปมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
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2. ความรับผิดชอบด้านการเงิน มีการจัดเก็บ และรักษา และจัดส่งเงินรายได้ตามระเบียบงาน
ราชการ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้าง มีการตรวจสอบภายในและภายนอกอย่างเป็นอิสระ เช่น การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน
และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
3. การปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการตามความเหมาะสม เช่น มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา การดาเนิน การตามนโยบายของมหาวิทยาลั ยเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตามพันธกิจ มีระบบการ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และอาจมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขสั ญญาในส่วน
ที่ราชการจะเป็นผู้เสียเปรียบ รวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
การดาเนินงานของสถาบันฯ ยึดหลักธรรมาภิบาล กล่าวคือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ
การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามศีลธรรมและจริยธรรม และการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ
นาไปใช้ได้ทั้งระบบและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยการมอบอานาจ การรายงาน การจัดทาขอตั้งงบประมาณ การบริหารจัดการอย่างมี
ระบบและคล่องตัว ลดขั้นตอนในการทางานโดยใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยและมีระบบการประเมิน
การปฏิบัติงานแต่ละระดับ
(2) การประเมินผลการดาเนินการ
(2.1) การดาเนินการในการประเมินผลการดาเนินการของผู้นาระดับสูง
การดาเนินการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นาระดับสูงซึ่งรวมถึงผู้นาสูงสุด มีวิธีประเมินผล
ดังนี้
1. บุคลากรในสถาบันฯ มีการประเมินผลงานของผู้นาระดับสูง
2. ผู้นาระดับสูงได้รับการประเมินผลงานโดยคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
(2.2) การดาเนินการในการใช้การประเมินผลการดาเนินการในการกาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร
คือ มีการกาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด (ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
(2.3) การดาเนินการในการประเมินผลการดาเนินการของคณะกรรมการกากับดูแลองค์กร ได้แก่
การกากับดูแลโดยคณะกรรมการดาเนินงานประจาสถาบันฯ อันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย มีการให้ข้อเสนอแนะผ่านกลไกการมีส่วนร่วม มีการประชุม มีการกากับตรวจสอบ ให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตรวจสอบ ซึ่งจะมีการประชุมปีละ 2 ครั้ง
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(2.4) ผู้นาระดับสูงและคณะกรรมการกากับดูแลองค์กรใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการข้างต้นไป
พัฒนาต่อและปรับปรุงประสิทธิผลของการนาองค์กรของผู้นาแต่ละคนและของคณะกรรมการ รวมทั้งระบบ
การนาองค์กรต่อไป โดย
มี ค ณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลสถาบั น ฯ
ตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย และได้ น าข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการด าเนิ น งานประจ าสถาบั น ฯ มาปรับ ปรุ งการด าเนิน งาน มี ก ารกากับ ดู แล ตรวจสอบและ
ประเมินผลการทางานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ
ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
(1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
(1.1) องค์กรดาเนินการในกรณีที่ผลิตภัณฑ์แ ละการปฏิบัติการมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม
รวมทั้งมีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต
การดาเนินงานของสถาบันฯ กาหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ทั้งลักษณะของการ
ให้บริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้
วิธีดาเนินการตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคาดการณ์ถึงความห่วงใยของสาธารณชนที่มีต่อการทานุบารุง อนุรักษ์
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ให้มีความยั่งยืนและเข้มแข็ง

(1.2) องค์กรมีการเตรียมการเชิงรุกถึงความกังวลและผลกระทบเหล่านี้ โดย
(1.2.1) การดาเนินการคานึงถึงผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม โดยใช้วิธีดาเนินการในเชิงรุกทั้งใน
ปัจจุบันและ
อนาคต เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
(1.2.2) การจัดเตรียมป้องกันและแก้ไขผลกระทบในทางลบต่อสังคม เช่น การจัดฝึกอบรมทุก
ครั้งจะมีการ
ประชุมวางแผนงาน ดาเนินงานตามแผน และนาผลการดาเนินงานมาประชุมร่วมกันเพื่อรับรู้ถึงความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ และกรณีที่การปฏิบัติงานอาจส่งผลกระทบทางลบต่ อสังคม จะมีการ
ประชุมปรึกษาเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหานั้นไม่ให้เกิดซ้า นอกจากนี้การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต้องมี
ความน่ าเชื่อถือ ผ่ านการตรวจสอบข้อเท็จ จริงจากผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะผลงานวิจัยซึ่งต้องปฏิบัติตาม
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จรรยาบรรณของนักวิจัยอย่างเคร่งครัด ส่วนการดาเนินงานด้ านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีการจัดงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมและมีข้อร้องเรียนไปยังที่ว่าการอาเภอ และนาส่งเรื่องผ่านมาทางมหาวิทยาลัยในเรื่อง
เสียงดังรบกวนประชาชน มีการเล่นการพนันในการจัดงานดังกล่าวนั้น สถาบันฯ มีมาตรการในการป้องกันโดย
มีการเชิญผู้รับเหมาประมูลงานมาปรึกษาหารือและแจ้งถึงผลกระทบให้รับทราบ ก่อนจะนาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการประจาวิทยาเขตปัตตานี
(1.2.3) การจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและ
ชุมชนแบบให้เปล่า ทั้งยังมุ่งส่งเสริมการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชนทุกระดับอายุ เช่น การอบรมเพื่อ
ส่ งเสริ มศิล ปวัฒ นธรรมไทย การจั ดค่ายเยาวชนรัก ษ์ถิ่น โครงการพัฒ นาทัก ษะเพื่อเพิ่ มมูล ค่าเพิ่มให้ กั บ
หัตถกรรมท้องถิ่น เป็นต้น
(1.3)การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล
มีการวางแผน สรุปผล และประเมินผลการดาเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อ
แก้ไขปรับปรุง หาแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานในครั้งต่อไป
(1.4) องค์กรมีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่สาคัญด้านต่างๆและมีการดาเนินการเรื่อง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการขององค์กร
ความน่ า เชื่อ ถือ ของผลงานวิจั ย และผลงานทางวิช าการ การจัด ทาเอกสาร หนั งสื อ หากข้ อมู ล
คลาดเคลื่อนจะทาให้เสียชื่อเสียง สถาบันฯ กาหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนที่จะ
นาผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งจะทาให้สามารถนาเสนอผลงานที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถอ้างอิงแหล่งที่มา
ได้ อีกทั้งสามารถตอบสนองลูกค้าในด้านบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมด้วย
ทางด้านการเงินและพัสดุ สถาบันฯ ได้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
สถาบันฯ มีวิธีการส่งเสริมและทาให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกคนมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมในการ
ปฏิสัมพันธ์ทุกกรณี และทุกคนประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้สถาบันฯ มีวิธีใน
การติดตามและดาเนินการต่อพฤติกรรมที่
ฝ่าฝืนจริยธรรม ดังนี้
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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
3. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองอย่างเคร่งครัด
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตบริการแก่ผู้รับบริการอย่างเต็มใจและเท่าเทียมกัน
5. ยกย่ องชมเชยบุคลากรที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ ร่ว มงานคนอื่น ๆ มีขั้นตอน
ดาเนินการกับผู้ที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรม มีการแจ้งในที่ประชุม ย้าเตือนทุกครั้งในที่ประชุม มีการยกย่อง
บุคลากรที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น โดยการติดประกาศ
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
(1) ความผาสุกของสังคมในวงกว้าง
(1.1) การคานึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมในวงกว้างเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และ
การปฏิบัติการประจาวัน
สถาบั น ฯ มีภ ารกิจ หลั กด้านทานุ บารุงศิล ปวัฒ นธรรมของชาติ ดังนั้นจึงคานึงถึงความผาสุ กและ
ผลประโยชน์ของสังคมในภาพใหญ่โดยกาหนดไว้เป็นพันธกิจและแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อร่วมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น และปลูกจิตสานึกให้ตระหนักถึงผลกระทบอันจะเกิดขึ้นแก่วัฒนธรรมของชาติ ซึ่งย่อม
หมายรวมถึงผลกระทบโดยรวมของชุมชนด้วยเช่นกัน
(1.2) การมีส่วนในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
บุคลากรมีส่ ว นร่ ว มในการประชุม และเป็นกรรมการต่างๆ ร่ว มกับบุคลากรภายนอก หน่ว ยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม และสังคม
(2) การสนับสนุนชุมชน
(2.1) การดาเนินการในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาคัญขององค์กรอย่าง
จริงจัง
สถาบันฯ ดาเนินการเพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมี
โครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัยหลายโครงการซึ่งมุ่งเน้นการได้ผลของการทาโครงการและการวิจัย
กลับคืนสู่ชุมชน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ มีการสอบถาม สนทนา
พบปะเพื่อประเมิน ความต้องการและรับ รู้ปัญหาของชุมชนอย่างสม่าเสมอ มีการสร้างเครือข่ายระหว่าง
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สถาบันฯ กับชุมชน เป็นต้น ผลที่ได้คือ ความไว้วางใจ ความเป็นกัลยาณมิตรของบุคลากรในสถาบันฯ กับ
ชุมชน และจานวนของผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น เพราะมีความเชื่อถือต่อสถาบันฯ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2.2) ชุมชนที่สาคัญขององค์กร
ชุมชนที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ รู้ กลุ่ มลู กค้า ผู้ มีส่ว นได้ส่ ว นเสีย ผู้มาใช้บริการของ
สถาบันฯ พันธมิตร
(2.3) องค์กรมีวิธีการในการกาหนดชุมชนดังกล่าว ดังนี้
วิธีคัดเลือกชุมชน
1. มีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง
2. มีกลุ่มเป้าหมายรองรับชัดเจน
3. มีการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
4. มีความขาดแคลนทรัพยากรที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
(2.4) การกาหนดกิจกรรมที่องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึงกิจกรรมที่อาจใช้สมรรถนะหลักของ
องค์กร (core competencies) และความร่วมมือระหว่างผู้นาระดับสูงและบุคลากรในการพัฒนาชุมชน
มีกระบวนการดังต่อไปนี้
วิธีดาเนินการสนับสนุนชุมชน
1. ประเมินศักยภาพของชุมชน
2. สารวจความต้องการของชุมชน
3. จัดเสวนา/พบปะพูดคุย/ลานวัฒนธรรม
4. สนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ์
5. เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมของสถาบันฯ
1. ให้ความรู้แก่ผู้นาชุมชน และจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
2. ให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาชุมชน
3. สนั บ สนุน ให้ มีห น่ว ยงานภาครัฐ /เอกชน และกลุ่ มต่าง ๆ เข้าไปปฏิบัติงานใน
ชุมชน
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หมวดที่ 2
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
2.1 ก. การจัดทากลยุทธ์
2.1 ก (1) ผู้ บริ หารและบุคลากรได้ ประชุม ร่ว มกันระดมความคิดเพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดย
พิจารณาความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ทั้ง 4ประเภท คือ 1)ด้านธุรกิจ 2)ด้านปฏิบัติการ 3)ด้าน
ทรัพยากรบุคคล 4)ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
สถาบันฯใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT เป็นกลไกสาคัญในการกาหนดทิศทางการวางแผนกลยุทธ์
แบบระยะยาว 4 ปี และแผนระยะสั้น1ปี (หรือแผนปฏิบัติการประจาปี) วิธีกาหนดกรอบเวลาของการวางแผน
ระยะสั้นในรอบปี นับตามปีงบประมาณ โดยมีความถี่ของการทบทวนและการปรับปรุงตลอดปี ส่วนกรอบ
เวลาของการกาหนดแผนระยะยาวเป็นไปตามวาระการดารงตาแหน่งของผู้บริหาร ทั้งนี้สถาบันฯ ได้ดาเนินการ
ตามแผนฯ เป็นลาดับขั้นตอนดังนี้
1. การเตรียมแผน มีการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศึกษาสภาพการณ์จริงใน
ขณะนั้น เพื่อนามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
2. การวางแผน มีการประชุมร่วมกันเพื่อยกร่างแผนและปรับปรุงแผน เสนอแผนฉบับร่างต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานขึ้นไปตามลาดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. การดาเนินงานตามแผน มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ แต่งตั้งคณะทางาน ถ่ายทอดแผนสู่การ
ปฏิบัติ ถ่ายทอดตัวชี้วัด และโครงการต่าง ๆ ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง
4. การประเมินแผน คณะทางานทาหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงาน รายงานผล
การดาเนินงานอย่างเป็นปัจจุบัน และสรุปผลให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการดาเนินงาน
ครั้งต่อไป
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ภาพที่ 2 แสดงการวางแผนเชิงกลยุทธ์
การทบทวนนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

คณะทางาน
 ผู้บริหาร

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส

 คณะกรรมการ

 หัวหน้าฝ่าย

สู่การปฏิบัติ

 บุคลากร

วิสัยทัศน์/
พันธกิจ/
ภารกิจ

จุดแข็ง

ข้อจากัด

แผน
กลยุทธ์

จุดมุ่งหมาย

ระยะยาว

เป้าประสงค์

4 ปี

จุดอ่อน

แผนปฏิบัติ
การประจาปี
 กิจกรรม
 เวลา
 ผู้รับผิดชอบ
 งบประมาณ
 ตัวชี้วัด

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ม ติดเข้ตามและประเมิ
2.1 ก (2) สถาบันฯ ได้นาหลัการควบคุ
กการ SWOT
ามาเป็นเครื่องมืนอผลในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
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โอกาสและอุปสรรค โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอก สภาพแวดล้อม ข้อมูลสารสนเทศ
มาเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน อาทิ กิจกรรม
โครงการ การบริการวิชาการ การวิจัย เป็นต้น ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 11 แสดงปัจจัยประกอบการวางแผนและวิธีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ
ปัจจัยประกอบการวางแผน

วิธีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ

ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ทิ ศ ทาง/นโยบาย/
ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรหรือ เป้ า ประสงค์ของมหาวิ ท ยาลั ย หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ และ
บุคคลหรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมูลของคู่แข่งขัน/คู่เปรียบเทียบทั้งภายในและ
สภาพการแข่งขันทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
ภายนอกประเทศ
ประชุม/ระดมความคิดเพื่อวางแผนเตรียมพร้อมกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการดาเนินงาน สภาพการณ์การเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ
จุดอ่อน จุดแข็ง ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่น ๆ รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก(SWOT) และข้อมู ล ทรัพ ยากรทั้ง หมดของ
ของสถาบันฯ
สถาบั น ฯ เพื่ อ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการวางแผนการ
ดาเนินงาน
รายงานผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ/การ
ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานของบุคลากร และผลการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

1. ความต้องการ/ความคาดหวังระยะสั้นและระยะยาว

2.
3.
4.

5.

2.1 ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1 ข (1) สถาบันฯ กาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยใช้ประเด็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
มาเป็นกรอบกาหนดกลยุทธ์ที่สาคัญในแต่ละด้าน ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงสงขลานครินทร์
2. สร้างระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. สร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมโดยมีวิจัยเป็นฐาน
4. ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมสู่สังคม
5. สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบเครือข่าย
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โดยมีรายละเอียดต่างๆ ในการดาเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรมและโครงการ
และตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ตารางที่ 12 แสดงแผนยุทธศาสตร์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา (ระยะยาว 5ปี)
พ.ศ. 2555 - 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงสงขลานครินทร์
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1
เทิดพระนามและ
พระกรณียกิจของ
สมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา
กรมหลวง
นราธิวาสราช
นครินทร์

กลยุทธ์
1. จัดให้มีพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราช
นครินทร์
2. จัดให้มีห้องกัลยาณิ
วัฒนาเพื่อเทิดพระนาม
และพระกรณียกิจสมเด็จ
พระพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
1. การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์
- มีพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า สมเด็จพระเจ้าพี่นาง
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
เธอเจ้าฟ้ากัลยา
นราธิวาสนครินทร์
ณิวัฒนา กรมหลวง
2. การจัดทาห้องกัลยาณิวัฒนา
นราธิวาสราช
แสดงพระประวัติและ
นครินทร์
พระกรณียกิจของสมเด็จ
- มีห้องกัลยาณิวัฒนา
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
แสดงพระประวัติและ
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
พระกรณียกิจของ
นราธิวาสราชนครินทร์
สมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอเจ้าฟ้ากัลยา
ณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราช
นครินทร์
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สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

เป้าประสงค์ที่ 2 1. จัดให้มีสื่อ ทรัพยากร 1. การจัดทานิทรรศการถาวร
- มีนิทรรศการถาวร
พัฒนาสื่อและ
สารสนเทศและแหล่ง
ภายในห้องกัลยาณิวัฒนา
ภายในห้องกัลยา แหล่งเรียนรู้พระ
เรียนรู้เพื่อเผยแพร่พระ 2. ผลิตและรวบรวมสื่อและ
ณิวัฒนาฯ
ประวัติและพระ
ประวัติและพระ
ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับ - จานวนสือ่ และ
กรณียกิจที่
กรณียกิจ ของสมเด็จ
พระประวัติและพระกรณียกิจ ทรัพยากรสารสนเทศ
สะดวกต่อการ
พระเจ้าพี่นาง
ของสมเด็จพระพี่นางเธอ
เรียนรู้และมีความ เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
หลากหลาย
กรมหลวงนราธิวาส
กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์
นครินทร์
2. จัดให้มีเว็บไซต์เพื่อเป็น 2. การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่
- มีเว็บไซต์เผยแพร่
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
พระประวัติและพระกรณียกิจ
พระประวัตแิ ละพระ
ที่สะดวกต่อการเรียนรู้
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
กรณียกิจของสมเด็จ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
พระเจ้าพี่นางเธอ
กรมหลวงนราธิวาสราช
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
นครินทร์
กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
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สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

เป้าประสงค์ที่ 3 1. กาหนดให้มีวันสาคัญ 1. การกาหนดให้วันที่ 5
- มีกิจกรรมเทิดพระ
มีกิจกรรมเทิด
เพื่อจัดกิจกรรมเทิด
มิถุนายนของทุกปีเป็นวัน
เกียรติในวันที่ 5
พระเกียรติและ
พระเกียรติสมเด็จพระ
กัลยาณิวัฒนาและจัดให้มี
มิถนุ ายนของทุกปี
ส่งเสริมกระบวน
เจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
โครงการ/กิจกรรม
- จานวนโครงการ/
การเรียนรู้พระ
กัลยาณิวัฒนา
เทิดพระเกียรติฯ
กิจกรรม
ประวัติและ
กรมหลวงนราธิวาส
2. การจัดกิจกรรมเทิด
เทิดพระเกียรติ
พระกรณียกิจ
ราชนครินทร์
พระเกียรติฯ
และส่งเสริมกระบวน
ของสมเด็จพระ 2. จัดให้มีกิจกรรมเทิด
2.1 การปาฐกถาพิเศษ
การเรียนรู้ฯ
เจ้าพี่นางเธอเจ้า
พระเกียรติและส่งเสริม
2.2 นิทรรศการเฉลิม
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กระบวนการเรียนรูพ้ ระ
พระเกียรติ
กรมหลวง
ประวัติและพระ
2.3 หนังสือกัลยาณิวฒ
ั นา
นราธิวาส
กรณียกิจสมเด็จพระเจ้า 2.4 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ราชนครินทร์
พี่นางเธอเจ้าฟ้า
- นิทรรศการศิลปะเด็ก
กัลยาณิวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
กรมหลวงนราธิวาส
- การประกวดผลงาน
ราชนครินทร์ ในวัน
ศิลปะเทิดพระเกียรติ
กัลยาณิวัฒนา
- การแสดงทางวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4
เป็นองค์กรหลัก
ของมหาวิทยาลัย
ในการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนาฯ

1. มีความร่วมมือกับ
องค์กรภาครัฐ เอกชนและ
ชุมชนในการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนาอย่างสม
พระเกียรติ

1. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
- มีความร่วมมือของ
ของมหาวิทยาลัย ภาครัฐ เอกชน หน่วยงานต่างๆ
และชุมชน จัดกิจกรรม
ชุมชน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่
ร่วมจัดกิจกรรม
นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
เทิดพระเกียรติ
2. ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ
เอกชน และชุมเผยแพร่พระ
ประวัติและพระกรณียกิจของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
(37)
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เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1
มีระบบการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลาย
และเคารพใน
ความแตกต่าง

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
1. นาเสนอองค์ความรู้ด้าน 1. การจัดทาชุดนิทรรศการถาวร - มีชุดนิทรรศการถาวร
วัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน
ณ หอวัฒนธรรมภาคใต้
แสดง ณ หอ
ด้วยสื่อทีทันสมัย
2. การจัดแสดงข้อมูลทาง
วัฒนธรรม
2. สร้างแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมภายในหอวัฒนธรรม ภาคใต้
วัฒนธรรมและเผยแพร่
ภาคใต้ หอศิลป์ภาคใต้
- จานวนแหล่งเรียนรู้
องค์ความรู้สู่ชุมชน
พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี
ทางวัฒนธรรม
เรือนอามาตย์โทพระยาพิบูล
พิทยาพรรค
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เป้าประสงค์ที่ 2
ส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศ
การเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมและ 1. จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
- จานวนโครงการและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
กิจกรรมส่งเสริมและ
วัฒนธรรมสูช่ ุมชน
1) มหกรรมศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่องค์ความรู้
2. ส่งเสริมและเผยแพร่
2) มหกรรมศิลปวัฒนธรรม
ด้านวัฒนธรรม
กิจกรรมทางด้าน
พืน้ บ้านระดับชาติ
- ระดับความพึงพอใจ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 3) นิทรรศการถาวรภายใน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
และหลากหลาย
หอวัฒนธรรมภาคใต้
80
4) นิทรรศการศิลปะอาเซียน
5) นิทรรศการศิลปกรรม
แห่งชาติ
6) นิทรรศการนาสิ่งที่ดีสู่ชีวิต
7) นิทรรศการศิลปกรรม
ครูอาชีวภาคใต้
8) นิทรรศการ 100 ศิลปิน
เพาะช่าง
9) นิทรรศการศิลปกรรม
ร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาว์
10) ค่ายดนตรีกวีศิลป์
11) งานประเพณีลอยกระทง
12) งานประเพณีสงกรานต์
13) วัฒนธรรมสัญจร
14) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
15) สัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย
16) ตลาดนัดวัฒนธรรม :
เปิดบ้านประสบการณ์เรือน
อามาตย์โทพระยาพิทยา
พรรค
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เป้าประสงค์ที่ 3
บริหารและ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมให้
สามารถบริการ
วิชาการด้าน
วัฒนธรรมสู่ชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 4
บูรณาการองค์
ความรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมเพื่อ
สนับสนุนภารกิจ
ด้านการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ของ
มหาวิทยาลัย

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง 1. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
วัฒนธรรมขององค์กรให้
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้
ได้มาตรฐาน
ทันสมัย มีความน่าสนใจและ
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ได้มาตรฐาน
สารสนเทศทาง
2. การพัฒนาเว็บไซต์เป็นแหล่ง
วัฒนธรรมใน
เรียนรู้ออนไลน์ที่ทันสมัย
หลากหลายรูปแบบ
น่าสนใจและได้มาตรฐาน

1. สนับสนุนให้คณะ และ
หน่วยงานต่างๆใน
มหาวิทยาลัยใช้แหล่ง
เรียนรู้วัฒนธรรมของ
สถาบันเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา
2. สนับสนุนให้ชุมชน
โรงเรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้วัฒนธรรมของ
สถาบัน

- มีแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมที่ได้
มาตรฐาน
- มีเว็บไซต์สถาบัน
เป็นแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์

1. จัดกิจกรรม Open House
- จานวนครั้งของ
ให้นักศึกษา บุคลากรได้เรียนรู้ การจัดกิจกรรม
วัฒนธรรมจากแหล่งเรียนรู้
Open House
ของสถาบัน
- ระดับความพึงพอใจ
2. จัดกิจกรรม Open House
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ให้นักเรียน และประชาชน
85
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจาก
แหล่งเรียนรู้ของสถาบัน
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สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมโดยมีวิจัยเป็นฐาน
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่ 1 1. เพิ่มจานวนโครงการ
พัฒนาและ
วิจัยและสัดส่วนนักวิจัย
ส่งเสริมงานวิจัย 2. สนับสนุนให้บุคลากร
ด้านวัฒนธรรมที่มี
ทาวิจยั เป็นทีม สร้าง
คุณภาพและ
งาน วิจยั แบบบูรณาการ
สามารถ
3. มีผลงานวิจัยด้าน
ตอบสนอง
วัฒนธรรมทีม่ ีคุณภาพ
ความต้องการของ
ตอบสนองความ
สังคม
ต้องการของสังคม

กิจกรรม/โครงการ
1. สนับสนุนให้นักวิจัยผลิต
งานวิจัยด้านวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
2. เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการ
ทาวิจัยของนักวิจัยและบุคลากร
3. อบรมการเขียนโครงการวิจัย
ให้กับบุคลากร
4. จัดหาแหล่งทุน และ
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการทา
วิจัยของบุคลากร
5. สนับสนุนให้บุคลากรเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

(41)

ตัวชี้วัด
- จานวนโครงการวิจัย
ที่ได้รับทุน
- การเพิ่มขึ้นของ
ผลงานวิจัย/ปี
- การอบรมการเขียน
โครงการวิจัย 1ครั้ง/
ปี
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เป้าประสงค์ที่ 2
มีระบบบริหาร
งานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ

1. กาหนดทิศทางการวิจัย
ให้มีความชัดเจน
2. จัดให้มีคณะกรรมการ
วิจัยประจาสถาบัน
3. พัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัย การขอทุน
วิจัย การเผยแพร่
งานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ
4. บริหารจัดการความรู้
จากผลงานวิจัย

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

1. การจัดทาแผนการวิจัย
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
เพื่อกาหนดนโยบายและ
ทิศทางการวิจัยที่สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
3. จัดทาและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย
ปฏิทินการยื่นคาขอทุนวิจัย
และข้อมูลอื่นๆ
4. พัฒนาระบบที่เอื้ออานวยให้
นักวิจัยเข้าถึงแหล่งทรัพยากร
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ได้
สะดวก
5. รวบรวมข้อมูลและจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย

- มีแผนการวิจัย
- มีคณะกรรมการวิจัย
- มีระบบรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ทุนวิจัยและ
รายละเอียดต่างๆ
- มีระบบฐานข้อมูล
ผลงานวิจัยที่สมบูรณ์

เป้าประสงค์ที่ 3 1. สนับสนุนและส่งเสริม 1. กาหนดจัดกิจกรรมการ
มีผลงานวิจัยด้าน
ให้บุคลากรตีพิมพ์และ
ถ่ายทอดผลงานวิจัยให้เป็น
วัฒนธรรมตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยด้าน
ส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
เผยแพร่ใน
วัฒนธรรมทั้งใน
2. กาหนดจัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
วารสาร
ระดับชาติและ
เรียนรู้การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ
สู่ชุมชน
นานาชาติเพิ่มขึ้น 2. สนับสนุนและส่งเสริม 3. กาหนดจัดอบรมเทคนิคการ
ให้มีการนาผลวิจัยไปใช้
เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ประโยชน์กับชุมชน
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

- จานวนโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
หรือผลงานวิจัย
- จานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ
และ
นานาชาติ
- มีการจัดสัมมนาและ
การอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 1 ครั้ง/
ปี

(42)

รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

เป้าประสงค์ที่ 4
มีบรรยากาศทาง
วิชาการและวิจัย
ภายในองค์กร

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

1. สร้างบรรยากาศทาง
1. จัดเวที /กิจกรรมแลกเปลี่ยน
วิชาการที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ
สร้างองค์ความรู้โดยใช้
การวิจัยด้านวัฒนธรรม
วิจัยเป็นฐาน
2. ส่งเสริมให้มีการทาวิจัยเป็นทีม
2. สนับสนุน ส่งเสริม
และการวิจยั แบบบูรณาการ
และสร้างแรงจูงใจ
3. กิจกรรมคัดเลือกผลงานวิจัย
ให้บุคลากรสร้าง
ด้านวัฒนธรรมดีเด่นภายใน
งานวิจัยทางวัฒนธรรม
องค์กร
4. จัดประชุมทางวิชาการเพื่อ
นาเสนอผลงานวิจัยและ
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม

- จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ
ด้านการวิจัย
- มีการคัดเลือกผลงาน
วิจัยดีเด่นทางด้าน
วัฒนธรรม
- จานวนครั้งของการ
จัด
ประชุมทางวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัย
และองค์ความรู้ด้าน
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมสู่สังคม
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ
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ตัวชี้วัด
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เป้าประสงค์ที่ 1
ส่งเสริมและ
เผยแพร่กิจกรรม
ทางด้าน
วัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องและ
มีความ
หลากหลาย
เป้าประสงค์ที่ 2
สร้างองค์ความรู้
ทางวิชาการด้าน
วัฒนธรรม
เผยแพร่สู่ชุมชน

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 1. จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้
เผยแพร่สู่สังคม
ทางด้านวัฒนธรรม
2. การเผยแพร่กิจกรรมทาง
ลักษณะต่างๆสู่สังคม
วัฒนธรรมผ่านสือ่ ที่
2. เผยแพร่กิจกรรมทาง
หลากหลายและเข้าถึง
วัฒนธรรม
ผู้รับบริการ

1. สร้างและส่งเสริมความ 1. จัดทาโครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนโดย
เข้มแข็งของชุมชน
ใช้ฐานองค์ความรู้
1. 1 โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านวัฒนธรรม
มูลค่าเพิ่มให้กับ
2. ส่งเสริมและเผยแพร่
หัตถกรรมท้องถิ่น
กิจกรรมทางด้าน
1.2 โครงการสายใยชุมชน
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
สืบสานภูมิปัญญา
และหลากหลาย
ท้องถิน่
2. จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้
ทางวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 1. มีการบริหารจัดการ
1. การกาหนดแผนยุทธศาสตร์
บริหารจัดการ
องค์กรที่ดีเพื่อให้
ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
องค์กรให้สามารถ สามารถดาเนินงานด้าน
แผนยุทธศาสตร์ด้านทานุบารุง
ดาเนินกิจกรรม
ทานุบารุงศิลปะ
ศิลปวัฒนธรรมของ
ด้านทานุบารุง
วัฒนธรรมได้อย่าง
มหาวิทยาลัย
ศิลปวัฒนธรรม
มีประสิทธิภาพ
2. การดาเนินงานด้านทานุบารุง
สู่สังคมได้อย่าง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามแผน
มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ของสถาบันและ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. การเพิ่มศักยภาพทางการ
บริหารจัดการโดยใช้ระบบ
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- จานวนกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรม
- จานวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวัฒนธรรม

- จานวนโครงการและ
กิจกรรมส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
- จานวนกิจกรรม/
โครงการเผยแพร่
องค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรมสู่ชุมชน

- มีแผนยุทธศาสตร์
ของสถาบันเป็น
กรอบในการ
ดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
- มีการบริหารจัดการ
องค์กรโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ
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สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

สารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 4
พัฒนางานด้าน
วัฒนธรรมของ
องค์กรให้ได้
มาตรฐานสากล

1.สร้างและพัฒนา
1. การสร้างความร่วมมือทาง
เครือข่ายวิจัยและวิชาการ
วิชาการและวิจัยในกลุ่ม
เพื่อ มุ่งสู่การเป็น ASEAN
ประเทศอาเซียน
Community
2. มีกจิ กรรมแลกเปลี่ยน
2. มีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศ
ด้านวัฒนธรรมกับ
อาเซียน
ประเทศในกลุ่มอาเซียน

- มีความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมกับ
ประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน
- จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับ
ประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบเครือข่าย
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1
มีระบบเครือข่าย
ทางวัฒนธรรม
ทีมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ
1. จัดระบบข้อมูลเครือข่าย 1. รวบรวมข้อมูล และจัดทา
ความร่วมมือทางด้าน
ฐานข้อมูลเครือข่ายความ
วัฒนธรรม
ร่วมมือทางวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมหรือ 2. จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
โครงการที่เชื่อมโยง
ร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
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ตัวชี้วัด
- มีฐานข้อมูลเครือข่าย
ทางด้านวัฒนธรรม
- จานวนกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมร่วมกับ
เครือข่ายฯ
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เป้าประสงค์ที่ 2
การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กรต่อ
ชุมชน

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมกับชุมชนหรือ
หน่วยงานต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

1. การเข้าร่วมจัดกิจกรรมและ
การเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม
กับชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ
2. การประชาสัมพันธ์องค์กร
แบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

- จานวนครั้งที่เข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชนหรือ
หน่วยงานต่างๆ
- จานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์

เป้าประสงค์ที่ 3 1. จัดให้มีการประชุม
ส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ความร่วมมือใน
ทางวัฒนธรรม
การทางานรูปแบบ 2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เครือข่าย
เรียนรูท้ างวิชาการและ
วิจัยระหว่างเครือข่ายฯ

1. การประชุมเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการและวิจัยระหว่าง
เครือข่ายฯ

เป้าประสงค์ที่ 4
มีความร่วมมือ
ด้านวัฒนธรรม
กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและ
ต่างประเทศ

1. การลงนามความร่วมมือ
ด้านวัฒนธรรมกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. จัดโครงการ/กิจกรรม
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
กับหน่วยงานด้านวัฒนธรรม
ทั้งในและต่างประเทศ

- มีการประชุมเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
วัฒนธรรม
- จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเครือ
ข่ายความร่วมมือทาง
วัฒนธรรม
- จานวน MOU
และเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรม
- จานวนโครงการ/
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ด้านวัฒนธรรม

1. ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม

ตารางที่ 13 แสดงแผนปฏิบัติงานปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
วัน เดือน ปี

กิจกรรม/โครงการ

ทุกวันพุธของสัปดาห์ รายการ "รักษ์วัฒนธรรมไทย"
2 เดือน/ฉบับ
โครงการจุลสารข่าวประชาสัมพันธ์
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สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์
4
4
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มิถุนายน-สิงหาคม 55
ต.ค.54-ก.ย.55
ต.ค.54-ก.ย.55
ต.ค.54-ก.ย.55
ต.ค.54-ก.ย.55
ต.ค.54-ก.ย.55
ต.ค 54 - ก.ค 55
ต.ค.54-ก.ย.55
ต.ค.54-ก.ย.55
วัน เดือน ปี

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

โครงการดิเกร์ฮูลู
บริการนาชมพิพิธภัณฑ์และหอวัฒนธรรมภาคใต้
บริการนาชมและให้ความรู้ด้านศิลปะ หอศิลป์ภาคใต้
บริการให้คาปรึกษาและเป็นวิทยากร
บริการข้อมูลทางวัฒนธรรม
ผลิตและเผยแพร่บทความทางวิชาการ
โครงการซ่อมสงวนและอนุรักษ์ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุฯ
โครงการปริวรรตหนังสือบุด ครั้งที่ 3
โครงการนิทรรศการถาวรหอวัฒนธรรมภาคใต้
กิจกรรม/โครงการ

ต.ค 54 - ก.พ 55
5 มิถุนายน 2555

โครงการรวบรวมบทความวิทยุสถาบันฯ
โครงการวันกัลยาณิวัฒนา
-พิธีสงฆ์ (ถวายสังฆทาน)
-จัดพิมพ์หนังสือวันกัลยาณิวัฒนา
-ปาฐกถาพิเศษเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
5 มิถุนายน 2555
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์
กรกฎาคม 2555
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ
2 - 10 ก.ค.2555
โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 20
1 - 30 ก.ย. 2555
โครงการสัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 6
ม.ค. - ส.ค.56
โครงการพัฒนาทักษะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรมท้องถิ่น
ธ.ค.55 - ก.ย.56
โครงการสายใยชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รุ่นที่ 2
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
โครงการจุลสารข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการซ่อมสงวนและอนุรักษ์ศิลปวัตถุและโบราณ
16 ม.ค. - 31ก.ค. 56 วัตถุในความดูแลของสถาบันฯ กลุ่มที่ 2 (อนินทรียวัตถุ)
16 ม.ค. - 31ก.ค. 56 โครงการปริวรรตหนังสือบุด ครั้งที่ 4
ต.ค. 55 - ก.ย. 56
โครงการจัดทา 360 degree antique collection online
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ต.ค. 55 - ก.พ. 56
1- 2 พ.ย. 55

โครงการรวบรวมบทความวิทยุสถาบันฯ
โครงการพัฒนาบุคลากร
18 ธ.ค. 55 - 31 ส.ค. 56 โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม
25 พ.ย. 55 - 10
ม.ค. 56
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมครูอาชีวภาคใต้
28 พ.ย. 55
โครงการประเพณีลอยกระทง
4 - 26 ธ.ค. 55
โครงการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58
11 - 15 ธ.ค. 55
โครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 9 (ณ กาแพงเพชร)
28 ธ.ค. 55 - 30 ม.ค.
56
โครงการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 29
ม.ค. - ก.ย. 56
โครงการแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
วัน เดือน ปี
20 ก.พ. - 10 ก.ค.
56
ก.พ. – พ.ค. 56
10 ม.ค. - 25 ก.พ.
56
12 ม.ค. 56
เม.ย.-56
24-26 เม.ย. 56

กิจกรรม/โครงการ
โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินสถาบันฯ
รายงานประจาปีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
โครงการนิทรรศการ นาสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 24
วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2556
โครงการประเพณีสงกรานต์
โครงการค่ายดนตรี กวี ศิลป์ ครั้งที่ 3
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2.1 ข (2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันฯ ตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์และโอกาสในการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติการและรูปแบบการดาเนินธุรกิจวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ให้ความสาคัญต่อความสามารถพิเศษของสถาบันฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตดังนี้
1. ด้านที่ตั้ง
สถาบันฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นสังคมแบบพหุ
วัฒนธรรม ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน จึง มีความได้เปรียบในเรื่องความหลากหลายของแหล่งข้อมูลทาง
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วัฒนธรรม แหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุ รวมทั้งมีโอกาสสูงในการสร้างเครือข่ายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่และการเชื่อมโยงเครือข่ายกับประเทศเพื่อนบ้านแถบภูมิภาคอาเซียน
2. ด้านพันธกิจ สถาบันฯ มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็น สถาบันฯ เก่าแก่ซึ่งก่อตั้งมา
นาน มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน โดยเฉพาะมีความโดดเด่นในฐานะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านพระกรณียกิจของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องกัลยาณิวัฒนา รวมถึง
การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ซึ่งมีที่เดียวในภาคใต้
3. ด้านปฏิบัติการ สถาบันฯ มีผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งยังมีการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ให้แก่ชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
4. ด้านทรัพยากรบุคคล สถาบันฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและตรง
ตามพันธกิจ อีกทั้งยังเป็นบุคลากรรุ่นหนุ่มสาว มีพลังทุ่มเททางานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีความ
รักความผูกพันต่อสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษามลายูถิ่นติดต่อสื่อสารกับคนใน
ชุมชน และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างคล่องแคล่ว รวมึงการให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ทักษะ / ศักยภาพของบุคลากร ในการส่งเสริมเข้าร่วมประชุม / อบรม/ สัมมนา ต่างๆ

2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
2.2 ก.การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
2.2 ก (1) สถาบันฯ มีแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันฯ
โดยที่แผนปฏิบัติการทาเป็ นแผนงานจากงานนโยบายและแผนที่รับผิ ดชอบ ซึ่ง ได้ ประชุมร่ว มกันทบทวน
แผนงานไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผลการดาเนินงานได้มีการสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านที่ประชุมแล้วจึงเรียบเรียงเป็นรูปเล่มเมื่อเสร็จสิ้นโครงการตามระยะเวลาที่ได้ตกลงนัดหมายกันไว้
งานนโยบายและแผน ฝ่ายสนับสนุนบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทางบประมาณประจาปี ทั้ง
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน รายได้ โดยผ่านเข้าสู่ที่ประชุมบุคลากร เพื่อให้บุคลากรรับทราบและ
ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้ และเมื่ อที่ประชุมเห็นชอบแล้วและกาหนดเป็นแผนปฏิบัติ การประจาปีโดยมี
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการดาเนินการที่ชัดเจน เมื่อทุกโครงการ/กิจกรรมได้ดาเนินการเสร็จสิ้นตาม
แผนที่วางไว้ ผู้รับผิดชอบจะมีการประเมินผล เสนอผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะต่อ ผู้บริหารและที่
ประชุม เพือ่ นามาปรับปรุงการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
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2.2 ก (2) สถาบันฯ มีการวางแผนโครงการ/กิจกรรมไว้ล่วงหน้า ซึ่งบุคลากรรับทราบจากการแจ้ง
เวียนข่าวสารดังกล่าวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-mail/e-document) และในที่ประชุมบุคลากร ส่วนการขอตั้ง
งบประมาณจัดทาโครงการ/กิจกรรมต้องกระทาล่วงหน้าก่อนวันดาเนินการ และมุ่งให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของสถาบันฯ เมื่อทราบผลการจัดสรรงบประมาณจากกองแผนงานแล้ว เจ้าของโครงการ/
กิจกรรมจะมีการประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้คณะทางานได้รับทราบ
2.2 ก (3) สถาบั น ฯ มีก ารจั ด ทางบประมาณประจาปีเพื่อให้ มีส ถานะพร้ อมใช้ใ นการสนับสนุ น
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ โดยผ่านเข้าที่ประชุม
บุคลากรเพื่อรับทราบและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยมีงานการเงินและบัญชี
จัดทารายงานรายรับ -รายจ่าย ทุกเดือน เพื่อประเมินสถานการณ์ความพร้อมด้านการเงิน และพร้อมติดตาม
ความเสี่ยงด้านบริหารการเงิน โดยรายงานให้ผู้อานวยการทราบและนาเข้าที่ประชุมบุคลากร
2.2 ก (4) กรณีสถานการณ์เร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อแผนที่วางไว้ ผู้รับผิดชอบและคณะทางานจะมี
การประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบปัญหา และระดมความคิด ความเห็นเพื่อ ปรับแผนปฏิบัติการใหม่โดยพยายาม
ไม่ให้กระทบต่อแผนเดิมที่วางไว้ หรือกระทบแผนเดิมน้อยที่สุด
2.2 ก (5) แผนด้านทรัพยากรบุคคลในระยะสั้น คือ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรประจาปีเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ และงบประมาณส่วนกลางที่จัดสรรให้บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาในโครงการ
ต่าง ๆ ตามงบประมาณที่ได้จัดสรรไว้ในแต่ละปี
สิ่งสาคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ/ความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของแผนดังกล่าว คือ
1. การไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนที่กาหนดไว้
2. ความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องการดาเนินงาน
3. นโยบายของมหาวิทยาลัย
4. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถาบันฯ
2.2 ก (6) สถาบันฯ มีการกาหนดการประเมินผลการดาเนินงานโดยกาหนดตัวชี้วัด (KPIs) ของการ
ประกันคุณภาพที่ประเมินศักยภาพของสถาบันฯ เป็นประจาทุกปี รวมถึงการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้มี การวิเคราะห์ ตรวจสอบการดาเนินงาน
ของสถาบั น ฯ ในทุกมิติ ว่ าเป็ น ไปตามวัตถุประสงค์ ที่ว างไว้ห รือ ไม่ ซึ่งระบบดังกล่ าวครอบคลุ มถึงบุคคล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น เนื่องจากเป็นการประเมินในทุกๆ มิติตาม
ภารกิจของสถาบันฯ
2.2 ข. การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
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การคาดการณ์ผลการดาเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร
ตามตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญที่ระบุไว้ในข้อ 2.2ก.(6) โดยสถาบันฯ มีวิธีการคาดการณ์ ผล
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้
1. การคาดการณ์ผลก่อนการดาเนินการ ใช้วิธีศึกษาข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่เดิมนามาใช้ในการ
เตรียมการ และวางแผนการดาเนินงาน โดยผู้บริหารใช้วิธีพูดคุยและสอบถามบุคลากรถึงปัญหา อุปสรรค
แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่ยังไม่เกิด หรืออาจเกิดซ้า
2. การคาดการณ์ผลขณะดาเนินการ ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
ดาเนินงานมีการพบปะประชุมร่วมกันเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ สามารถ
คาดการณ์ความเป็นไปได้ของผลการดาเนินงาน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการดาเนินงานได้
อย่างทันท่วงที
3. การคาดการณ์ผลหลังการดาเนินการ ผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงคณะดาเนินงาน มีการสรุปและ
รายงานผลการดาเนินงานให้รับทราบ อภิปรายข้อดี-ข้อด้อย จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันคิด
หาแนวทางป้องกัน ปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินงานไว้ล่วงหน้า
การคาดการณ์ผลการดาเนินงานของสถาบันฯ ข้างต้นนั้น เพื่อนาผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็น
เกณฑ์ในการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานในปีต่อไป
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หมวดที่ 3
การมุ่งเน้นลูกค้า
จากวิสั ย ทัศน์ และพัน ธกิจ รวมถึงสมรรถนะหลั กของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัล ยาณิวัฒ นา เป็น
เครื่องมือในการกาหนดแนวทางการดาเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ในการที่จะตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและทาให้ดีกว่าความคาดหมายของลูกค้า เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังมี
บุ คลากรที่มี ความสามารถพิเศษ มีความช านาญเฉพาะด้ าน ที่จ ะด าเนิ นกิ จกรรมทางวัฒ นธรรมได้อ ย่า ง
หลากหลาย จึงสามารถทาให้สถาบันฯ มีการดาเนินกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบ มีทิศทาง และเข้าถึงลูกค้าได้
อย่างหลากหลายกลุ่มเช่นกัน
ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบการบริหารงานและจัดการลูกค้า
มหาวิทยาลัย  วิทยาเขต  สถาบันฯ  ผู้อานวยการ  รองผู้อานวยการ  หัวหน้าฝ่าย  ฝ่าย
ปฏิบัติการ
ธรรมชาติขององค์กร ที่เป็นองค์การในระบบราชการที่ไม่แสวงหาผลกาไร ไม่แสวงหารายได้ มีดัชนีชี้
วัด (KPIs) เป็นเครื่องมือในการชี้วัดความสาเร็จขององค์กร ไม่ได้มีหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดูแล
ลูกค้าโดยตรง การดูแลลูกค้า การกาหนดกลุ่มลูกค้า การรักษาลูกค้า และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าจึง
กระจายไปยังกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ดาเนินงาน เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้การกากับดูแล
ของผู้บริหารองค์กร
จะเห็ น ได้ว่า ผู้ ด าเนิ น โครงการ กิจกรรม ที่จะต้องติดต่ อสั มพัน ธ์กับลู กค้ าโดยตรงนั้น จะรับการ
ถ่ า ยทอดแนวคิ ด ปรั ช ญา การด าเนิ น งานกิ จ กรรมมาจากผู้ บ ริ ห ารตามล าดั บ ชั้ น โดยสามารถจ าแนก
กลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่ม ได้ดังนี้
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย
2. บุคคลทั่วไปและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เครือข่าย ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น และศิลปินสาขาต่างๆ
4. องค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลในประเทศเพื่อนบ้าน
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3.1 เสียงของลูกค้า :
ก. การรับฟังลูกค้า
จากโครงร่างองค์กร ที่สถาบันฯ มีลักษณะเป็นหน่วยงานราชการ มีผู้บริหารเป็นศูนย์กลาง รับนโยบาย
มาจากระดับที่สูงกว่า ไม่ได้แสวงหาผลกาไร จึงไม่ได้มีการจัดการเกี่ยวกับลูกค้าโดยตรง การดาเนินกิจกรรมจึง
เป็นไปในรูปแบบของโครงการต่างๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้กาหนดกลุ่มเป้าหมาย ดูแลลูกค้า และ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มีการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในทุกโครงการ
โครงการส่ ว นใหญ่เ ป็ น โครงการต่อ เนื่ อง จึ งสามารถน าผลการประเมิ นรวมถึง ข้อ เสนอแนะจาก
โครงการที่ผ่านมา มาเป็นแนวทางในการกาหนดทิศทาง กลุ่มเป้าหมาย การดาเนินโครงการ ทั้งนี้ อยู่ในการ
ควบคุมดูแลของผู้บริหารองค์กร เมื่อจะดาเนินงานกิจกรรมโครงการใดๆ จึงอยู่ในรูปแบบดังนี้
ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบการบริหารงานและกาหนดกลุ่มลูกค้า
เสนอโครงการ  หัวหน้าฝ่าย  รองผู้อานวยการ  ผู้อานวยการ  ประชุมพิจารณา  ดาเนินงาน

ส ถ า บั น วั ฒ น ธ ร ร ม ศึ ก ษ า กั ล ย า ณิ วั ฒ น า มี เ ว็ บ ไ ซ ท์ อ ย่ า ง เ ป็ น ท า ง ก า ร อ ยู่ ที่
http://culture.pn.psu.ac.th/ ซึ่งในหน้าแรกก่อนที่จะเข้าสู่หน้าหลัก จะมีแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้สารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซท์แล้ว จะมีข้อมูล สารสนเทศต่างๆ
ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารควรจะทราบ ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ หน่ ว ยงาน ข้ อ มู ล
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่างๆ บทความทางวิชาการ ฐานข้อมูลต่างๆ อีกมากมาย ที่ผู้ใช้สามารถสืบค้น
และติดต่อกับสถาบันฯ ได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ในด้านของสังคมออนไลน์ สถาบันฯ ได้จัดทา face book ในชื่อ “สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ
วัฒนา” เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารในโลกสังคมออนไลน์ และรับฟังเสียงจากลูกค้าของ นอกจากนั้น หอ
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี และพิ พิธภัณฑ์เรือนอามาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค
ต่างมีหน้า fanpage เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มอีกด้วย
การรับฟังเสียงของลูกค้า จึงมีลักษณะที่ไม่ได้เป็นทางการ เนื่องจากไม่ได้มีหน่วยงานย่อยหรือบุคคลที่
ดูแลลูกค้าโดยตรง ภาระหน้าที่จึงตกอยู่กับผู้รับผิดชอบโครงการ สมาชิกในองค์กรเองที่จะพูดคุย ติดต่อสื่อสาร
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กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แล้วนามาเล่า พูดคุย ในการประชุมกลุ่มย่ อย และการประชุมอย่างเป็นทางการในโอกาส
ต่างๆ
นอกจากนั้น สถาบันฯ สามารถรับฟังเสียงจากลูกค้าจากการวิเคราะห์แบบประเมินผลโครงการได้อีก
ช่องทางหนึ่ง
สถาบั น ฯ มี ก ารจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ 5 ปี มี ก ารวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ คาดการณ์ แ นวโน้ ม ความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมแผนโครงการไว้รองรับกลุ่มลูกค้าในอนาคต เช่น กลุ่มเด็กนักเรียนที่มี
แนวโน้มที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า
สถาบันฯ มีการบริหารที่เป็นระบบ มีบุคลากรที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์อยู่เสมอ จึงมีโอกาสที่จะ
นาเสนอกิจกรรมโครงการ ที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ทาให้ลูกค้าติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของสถาบันฯ อย่างสม่าเสมอ สังเกตจากจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ที่ยัง มีอย่างต่อเนื่องทุกโครงการ
แต่ยังไม่มีการดาเนินการวิเคราะห์ความผูกพันของลูกค้าอย่างเป็นทางการ
การดาเนินงานตามโครงการทุกกิจกรรมของสถาบันฯ ได้กาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการทุกโครงการ ซึ่งมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถนามา
วิเคราะห์ทางสถิติได้อย่ างน่าเชื่อถือ รวมถึงสามารถได้ข้อมูลสารสนเทศ นามาปรับปรุงการดาเนินงานใน
โครงการต่อไป
ในส่วนของคู่แข่งนั้น เนื่องจากสถาบันฯ ไม่ได้กาหนดคู่แข่งไว้ในโครงร่างองค์กร มีเพียงคู่ความร่วมมือ
และการคาดการณ์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันในหน่วยงานองค์กร ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน แต่มีพื้นที่
รั บ ผิ ด ชอบและกลุ่ ม เป้ า หมายประชากรที่ ต่ างกั น อี กทั้ ง ยัง มี อุป สรรคในการเปิด เผยข้ อมู ล จึ ง มิไ ด้ นามา
เปรียบเทียบกัน
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
ก. ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนลูกค้า
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สถาบันฯ ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อระดมความคิดเห็นในการพิจารณาจาแนกกลุ่มลูกค้าและส่วน
ตลาด โดยยึดตามพันธกิจ กิจกรรม และกระบวนการทางานของสถาบันฯ จากนั้นได้นาความคิดเห็นดังกล่าว
มาใช้เป็นแนวทางจาแนก ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์ มี 4 ด้าน คือ
1. ด้านแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
2. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ด้านบริการวิชาการ
4. ด้านการวิจัย

ตารางที่ 14 แสดงการจาแนกและผลการจาแนกลูกค้า
วิธีจาแนก
กลุ่มลูกค้าจาแนกตามลักษณะของงานที่ให้บริการ
หรือการได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินงาน

ผลการจาแนก
กลุ่มลูกค้า/ลูกค้า ได้แก่ บุคคลและหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 4 กลุ่ม
1. นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัย
2. บุคคลทั่วไป และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินสาขาต่างๆ
4. องค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศเพื่อนบ้าน

กลุ่มส่วนตลาด จาแนกตามลักษณะการได้รับผลจาก กลุ่มส่วนตลาด ได้แก่ หน่วยงานที่สถาบันฯ เกี่ยวข้อง
การให้บริการ การดาเนินงานและ/หรือการมีคาสั่ง โดยตรงในการดาเนินงาน
1. มหาวิทยาลัย
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2. หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง

(2) การสนับสนุนลูกค้า
สถาบั นฯ มีวิธีการสาคัญในการสนับสนุนลูกค้า และมีกลไกที่สาคัญในการสื่ อสารกับลู กค้า โดยมี
ข้อกาหนดซึ่งได้มาจากการระดมความคิดเห็นร่วมกันจากบุคลากรในสถาบันฯ และได้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้
รับทราบและนามาใช้ในการดาเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้สถาบันฯ มีวิธีการรับฟังคาแนะนาของลูกค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีช่องทางประเมินการใช้บริการซ้าของกลุ่มลูกค้าเก่า-ใหม่
วิธีการสนับสนุนให้ลูกค้ามาใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสถาบันฯ มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยอาศัย
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
ป้ายประชาสัมพันธ์ รถโฆษณา วิทยุ จุลสาร และหนังสือราชการ ประเภทหนังสือเชิญ เป็นต้น

ภาพที่ 5 แสดงวิธีการสนับสนุนให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ
ผลิตภัณฑ์ 1. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
2. งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม
3. บริการวิชาการ
4. ผลงานวิจัย
บริการแบบให้เปล่า
การประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)
โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล
ป้ายประชาสัมพันธ์ รถโฆษณา วิทยุ
จุลสาร/สื่อสิ่งพิมพ์
หนังสือราชการ/หนังสือเชิญ
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สถาบันฯ

ลูกค้า

3) การจาแนกลูกค้า
การจาแนกลูกค้า ดาเนินการตามผลการจาแนกผลิตภัณฑ์ที่สถาบันฯมี และดาเนินการตามพันธกิจ
ของหน่วยงานดังนี้

ภาพที่ 6 แสดงการจาแนกลูกค้าตามผลิตภัณฑ์
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• องค์กรภาครัฐและ
เอกชนในประเทศ
เพื่อนบ้ าน

• บุคคลทัว่ ไป และ
หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย

1. แหล่งเรี ยนรู้
ทางวัฒนธรรม

2. งานทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม

4. ผลงานวิจยั

3. บริ การ
วิชาการ

• นักเรียน นักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย

• ชุมชน ปราชญ์
ท้ องถิ่น ศิลปิ นสาขา
ต่างๆ

(4) การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ข้อมูลลูกค้า มีที่มาจาก แบบสอบถาม แบบประเมิน และ
เครือข่าย ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ประกอบด้วย
1) ชื่อ สกุล
2) เพศ
3) อายุ
4) ระดับการศึกษา
5) อาชีพ
6) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
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(1) การจัดการความสัมพันธ์
สถาบันฯ จัดให้มีการประชุมบุคลากรเพื่อทบทวน วางแผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
เพื่อกาหนดเป้าหมายโดยมีโครงการ/กิจกรรม เป็นตัวเชื่อมให้ทันต่อทิศทางและความต้องการของลูกค้าเก่า
และลูกค้าใหม่ โดยนาวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ามาใช้ในองค์กร สถาบันฯ น้อมนาพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาใช้เป็นหลักในการดาเนินการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน คือ “ขอให้ถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยสถาบันฯ มีค่านิยมที่สอดคล้อง “ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมี
คุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม”
สถาบันฯ มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและส่วนตลาดโดยคานึงถึงปัจจัย 4 ประการคือ
1. การตอบสนองความคาดหวัง
2. การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าและส่วนตลาด
3. การมีภาพลักษณ์ที่ดี
4. การมีจานวนผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้สถาบันฯ มีวิธีการจัดระบบลูกค้าของสถาบันฯ ดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลของลูกค้าจากทุกๆ ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ข้อมูล
ที่รวบรวมไว้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการให้บริการ ความชอบ/พฤติกรรมการรับบริการ วันและ
เวลาที่ลูกค้าสะดวกมาใช้บริการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่วิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีความจาเป็น
2) จัดกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยคานึงถึงลักษณะเฉพาะของลูกค้า เช่น
ประเภทของลูกค้าเก่า-ใหม่ ความชอบ ทัศนคติส่วนตัว ความผูกพัน ฯลฯ
3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แยกตามกลุ่มลูกค้า เพื่อพิจารณาว่าอะไรเป็นสิ่งสาคัญสาหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
และนามาใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรม/โครงการให้เหมาะสมกับลูกค้า เช่น

การจัดทา

4) ประเมินผลลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อจะได้ทราบว่าสถาบันฯ สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้มากน้อยเพียงใด
และจะได้มุ่งไปที่การรักษาลูกค้าระยะยาวพร้อมกับสร้างคุณค่าเพิ่ม
เพิ่มความผูกพันกับองค์กร โดยการนาลูกค้าเก่า มาเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงานของสถาบันฯในรูปกรรมการ
โครงการ หรือกิจกรรม
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(2) การจัดการข้อร้องเรียน
1. กาหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย เช่น มีกล่องรับฟังความคิดเห็น มีเว็บบอร์ด
รับทราบจากการโทรศัพท์ อีเมล จดหมาย และรับทราบด้วยวาจา เสียงบ่น ข่าวลือ เป็นต้น
2. จาแนกข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย ออกเป็นแต่ละประเภท และตามระดับความสาคัญ
3. รายงานผู้บริหารให้รับทราบ
4. ประชุมปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย ตรวจสอบหาสาเหตุ และแนวทาง
แก้ไข
5. กรณีที่ข้อร้องเรียนต้องแก้ไขโดยอาศัยกฎ ระเบียบ สถาบันฯ จะส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการ
ของวิทยาเขตได้ดาเนินการต่อไป
6. กาหนดระยะเวลาตอบกลับให้แก่ผู้ร้องเรียนในแต่ละช่วงของการรับข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย
และการดาเนินการแก้ไข

ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน

รายงานผู้บริหาร

รับทราบข้อร้องเรียน

นาเข้าที่ประชุม

แก้ได้

แจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียน
สรุปผล
เสนอวิทยาเขตพิจารณา
นาผลมาปรับปรุงการ
ให้บริการ

แก้ไม่ได้
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หมวดที่ 4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
ก. การวัดผลการดาเนินการ
(ก.1) สถาบันฯ ได้ให้ความสาคัญกับกระบวนการหรือขั้นตอนการทางาน และให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการ ซึ่งข้อมูลสารสนเทศจะต้องตอบสนองดัชนีชี้วัดตามแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันฯ เป็นผู้กาหนดและทบทวนตัวชี้วัด (KPI) ร่วมกับบุคลากรของสถาบันฯ
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้ตกลงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนั้น ข้อมูล และสารสนเทศที่ใช้ในการติดตาม
การปฏิบัติงาน และผลการทางานขององค์กรในภาพรวมถูกแบ่งออกเป็น 2 ไตรมาส ๆ ละ 6 เดือน ตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม TOR แต่ละกลุ่มงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบัน
ฯ มีคณะกรรมการติดตามทุก ๆ 3 เดือน และประเมินผลงานบุคลากรตามภาระงานทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้
ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และการเพิ่มศักยภาพตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีและแผนกลยุทธ์
ผู้บริหารระดับสูงได้วางแผนการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อกาหนดทิศทางการทางานของ
บุคลากรให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันเพื่อตอบโจทย์ KPI ของสถาบันฯ โดยมอบหมายให้หัวหน้า
ฝ่ายได้ถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารไปสู่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายเพื่อกาหนด TOR โดยมุ่งเน้น
ภารกิจหลักของสถาบันฯ 4 ด้าน ตามดัชนีชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ คือ
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1 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
2. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. การบริการวิชาการ
4. การวิจัย
ข้อมูลสารสนเทศและตัวชี้วัดความสาเร็จการดาเนินงานทุก ๆ 6 เดือน วัดจากจานวนผลงานวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ ชุมชนเครือข่าย จานวนโครงการ/กิจกรรม สถิติผู้เยี่ยมชม เป็นต้น และมีการจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลใน
การสรุปรายงานประจาปีและเผยแพร่ทาง website เพื่อจะได้นาข้อมูลกลับมาพิจารณาในการวางแผนการ
ดาเนินงานทุก 6 เดือนตามแผนปฏิบัติงานประจาปีต่อไป
สถาบันฯ ใช้หลักการบริหารจัดการร่วมกันทั้ง ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรจากการประชุม
ประจาเดือน ประจาปีตามงบประมาณเงินรายได้ งบแผ่นดิน ในการจัดสรรการบริหารขององค์กร เพื่อกาหนด
กิจกรรม/โครงการตามแผนการดาเนินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยเจ้าหน้าการเงินรายงานต่อผู้บริหารทุก
ๆ 6 เดือนและควบคุมการบริหารจัดการด้านการเงินตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ส่วนรายรับที่ได้จาก
การจัดกิจกรรม การบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกสะสมอยู่ในบัญชีรายได้สถาบัน
(ก.2) สถาบันฯ มีตัวชี้วัดผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ (TQA) วัดจากกิจกรรม/
โครงการ สื่อสิ่งพิมพ์ เสียงของลูกค้า เครือข่ายชุมชน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และสร้างงานสร้างรายได้
สู่ชุมชนบนพื้นฐานงานทางด้านวัฒนธรรม ผลสาเร็จจากข้อมูลและสารสนเทศที่ประกอบขึ้นเป็นตัววัด ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน ที่ถูกเก็บรวมรวมทุก ๆ 6 เดือน เพื่อนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สู่พิจารณาการประเมิน
ทบทวน ปรับปรุง ตามแผนปฏิบัติการต่อภารกิจหลักของสถาบันฯ องค์ความรู้ไปสู่การถ่ายทอดเพื่อนาไป
ปฏิบัติและการเรียนรู้ และข้อมูลความสาเร็จดังกล่าว ถูกจัดเก็บไว้ในระบบข้อมูล สารสนเทศ ซึ่งสามารถ
นาไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับองค์กรในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
(ก.3 และ ก4) สถาบันฯ ได้กาหนดให้จัดระบบข้อมูล สารสนเทศไว้ใน website เพื่อให้บุคลากรทุก
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าไป Update ข้อมูลหรือดึงข้อมูลออกมาใช้ได้ ซึ่งข้อมูล สารสนเทศทั้งหมดจะมีบุคลากร
ที่มีความชานาญเป็นผู้ดูแลระบบ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูล สารสนเทศที่สาคัญถูกทาลาย แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง
ไป
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ดังนั้น ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมประจาปี งานวิจัย งานวิชาการ และสื่อสารสนเทศอื่น ๆ จะได้รวบรวม
ขึ้นไว้ใน website ให้มีความเคลื่อนไหวทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อวัดสถิติจานวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมและ
ผู้ใช้บริการ และการดาเนินงานทุกอย่าง จะนาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมและข้อเสนอแนะ มาเป็นเป็น
ช่องทางการวัดผลความสาเร็จ โดยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรร่วมกันทบทวน วิเคราะห์ และปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ เพื่อกาหนดแผนปฏิบัติการประจาปี และ TOR ของบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่องที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม เครือข่ายชุมชน
ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ
สถาบั นฯ โดยผู้บ ริหารระดับสูงได้ใช้ตัววัดผลการดาเนินงาน เช่นผลการประเมินประกันคุณภาพ
(TQA), ระบบการประเมิน TOR ของบุคลากร, ข้อมูลสารสนเทศ อาทิเช่น ผลการประเมินโครงการ, ผลการ
ประเมินความพึ่งพอใจของบุคลากร, web board, สถิติผู้เข้ามาเยี่ยมชม สมุดเซ็นเยี่ยม และผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรมประจาปี มาทบทวนผลการดาเนินงานโดยรวมขององค์กรแต่ละปี

โดยใช้การประชุม

บุคลากรทุก ๆ 2 เดือน ร่วมกันวิเคราะห์ตามหลักการของ SWOT
สถาบันฯ นาเครื่องมือวัดผลความสาเร็จการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปี
จากผลการประเมินภาระงานของบุคลากร ตามระบบ TOR โดยกาหนดเป้าหมายความสาเร็จตามตัวชี้วัดและ
ดัชนีชี้วัด KPI ของสถาบันฯ โดยผู้บริหารระดับสูง ใช้การประชุมบุคลากรประจาเดือน เพื่อกาหนดทิศทางการ
บริหารงานของสถาบันไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อหลักของสถาบันฯ
ผลการวิเคราะห์ /ทบทวน จะนาเข้าในที่ประชุมตามวาระการประชุมบุคลากร เพื่อกาหนดทิศทาง
TOR ของบุคลากรเพื่อบรรลุความสาเร็จตามตัวชี้วัด ดัชนี้ชี้วัดของแต่ละกลุ่มงานจะตอบโจทย์ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัด
KPI โดยรวมของสถาบันฯ ตามแผนการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรต้องเพิ่มศักยภาพของตนเองตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ โดยวิธีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์การทางานของคู่แข่งและคู่
เปรียบเทียบในการเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพ เพื่อจะได้กาหนดยุทธศาสตร์ทิศทางการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ให้ได้บรรลุเป้าหมาย KPI ของสถาบันฯ
ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ
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(ค1) ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากร นาตัววัดผล ข้อมูลจากการทบทวนและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนิ น งาน และแผนการปรั บ ปรุ ง ของผู้ บ ริ ห ารมาร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ ก าหนดการวางแผนการ
ดาเนิ น งานให้ บ รรลุเป้ าหมายตาม KPI

ของสถาบันฯ เพื่อตอบโจทย์ตามแผนกลยุทธ์ และ KPI

ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบัน ฯ ได้แลกเปลี่ ย นเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีภ ารกิจคล้ายคลึ งกับสถาบันจัดทาระบบ
MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคกลาง 6 สถาบันได้แก่ สานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี, สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ภาคใต้จานวน 1 สถาบัน คือ สานัก
ศิล ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ สงขลา และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ส านักศิล ปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย กลุ่มงาน และ
บุคลากรแต่ละสถาบัน ผ่านการกิจกรรมการศึกษาดูงาน การรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมร่วมกัน
นอกจากนั้น สถาบันฯ ได้กาหนดคู่เทียบกับสถาบันทางการศึกษาที่มีภาระหน้าที่ค ล้ายคลึง
กับสถาบันฯ ในภาคใต้อีก 8 สถาบัน คือ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ , อาศรมวัฒนธรรมวลัย
ลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา,

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา,

สานักศิลปะและวัฒนธรรม,

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฎร์ธานี และ ศูนย์วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ผู้บริหารได้วางรากฐานการกาหนดทิศทางในการดาเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาแบบ
MOU และวางนโยบายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คู่เทียบและแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอีก 8 สถาบัน เพื่อการ
กาหนดการวางแผนการดาเนินสู่ความเป็นเลิศ
(ค2) สถาบันฯ วางแผนการดาเนินงานจากการวิเคราะห์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสู่การปรับปรุง
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ในอนาคต โดยหัวหน้างานแต่ละฝ่ายได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้
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ปฏิบัติการแต่ละกลุ่มงาน เพื่อดาเนินการให้ส อดคล้องไปในแนวทางเดียวกันตามภารกิจแผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันฯ ทั้ง 4 หลัก
1 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
2. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. การบริการวิชาการ
4. การวิจัย
ปัจจุบัน สถาบันฯ มีการกาหนดนโยบายแผนการดาเนินงานเชิงเปรียบเทียบและการแข่งขันกับ 8
สถาบัน และจัดทา MOU กับสถาบันการศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงการศึกษาข้อมูลร่วมกันเพื่อจะได้ วางแผนการ
ดาเนินงานเชิงเปรียบเทียบ และพร้อมที่จะแข่งขันให้เป็นสถาบันฯ ชั้นนาทางด้านวัฒนธรรมในอนาคต
ค. (3)

บุคลากรแต่ละกลุ่มงานใช้หลักการดาเนินงานตามหลักการของ PDCA โดยแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาเนินกิจกรรม/โครงการ และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระบบ KM ทาให้ระบบการทางาน
และการวัดผลความสาเร็จมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และนาผลงานความสาเร็จแต่ละโครงการ /
กิจกรรม, ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุด เผยแพร่ข้อมูลทาง website ซึ่ง
เป็นช่องทางหนึ่งที่ได้บูรณาการข้อมูลด้านเอกสารและข้อมูลข่าวสารสนเทศในการปฏิบัติงานเข้ามาเป็นตัววัด
ความสาเร็จและความความก้าวหน้าขององค์กรเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของ
องค์กร รวมถึงตัวชี้วัดด้านการเงินที่มีการสรุปเพื่อการวางแผนการดาเนินงานทุกเดือน, ทุกไตรมาส และ
ประจาปี นอกจากนั้น มีการสรุปผลการดาเนินการงานโดยรวมขององค์กรประจาทุกปี
4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2ก(1) สถาบันฯ มีกระบวนการที่หลากหลายในการจัดการข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ให้มี
ความถูกต้องแม่นยา น่าเชื่อถือ ทันสมัย ปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT รับผิดชอบจัดการ
ระบบสารสนเทศต่างๆ จะถูกตรวจสอบตามรอบการตรวจอยู่เป็นประจาเพื่อให้ เกิดความถูกต้อง
แม่น ยาและน่ าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่แต่ล ะฝ่ายงานมีหน้าที่จัดเก็บตามหลั กวิช าการ เช่น งานศูนย์ข้อมูล และ
ห้องสมุด มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นผู้ดูแล งานทรัพยากรมนุษย์ มีเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแล หรือ
งานประชาสั ม พั น ธ์ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ดู แ ล อี ก ทั้ ง ยั ง มี หั ว หน้ า ฝ่ า ย หรื อ บรรณาธิ ก าร หรื อ
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ผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อมีข้อสงสัยหรือความผิดพลาด ข้อมูลจะถูกนามา
วัด วิเคราะห์ และปรับปรุง ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1
ความทันต่อเวลา สถาบันฯมีเครื่องให้บริการ(web server) เป็นของตนเอง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ทุก
คนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(ในอัตราส่วน 1:1) และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย(มากกว่า 90%) ได้
ตลอดเวลาทาให้การ download/upload ข้อมูลอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่าย lan, wan และระบบอื่นๆของ
มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT มีการจัดทาตารางการ upload ข้อมูลอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการ
(client)ด้านต่างๆ รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและทันที
ภาพที่ 8 แสดงระบบการจัดการสารสนเทศ

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
4.2ก(2) สถาบันฯ มีการบริการข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ตามความต้องการของบุคลากร ลูกค้า ผู้ส่ง
มอบและพันธมิตรที่สามารถเข้าถึงจากที่ใดๆในโลกผ่านเครือข่าย internet มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศส่วนกลางที่เป็นส่วนของงานการเงิน , งานการเจ้าหน้าที่ , งานพัสดุ,การสื่อสารพื้นฐาน(e-mail,
website) และอื่นๆ ที่มีการดูแลรักษาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดสารสนเทศที่มี
คุณลักษณะที่ดี ที่บุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบและพันธมิตรจะเข้าถึงและนาไปใช้งานในส่วนนี้ ตัวอย่างเช่น การ
สื่อสารที่รวดเร็วผ่าน e-mail การประชุมทาง internet(e-meeting) หรือข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทาง
ต่างๆ เป็นต้น
ส่วนทางสถาบันฯเองมีเครื่องให้บริการ(web server) ที่มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในส่วนของ
ศิล ปวัฒ นธรรม,

ข่าวสารและงานสารสนเทศเฉพาะทาง โดยบุค ลากร ลู กค้ า ผู้ ส่ ง มอบและพันธมิต ร

ตัวอย่างเช่น นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าชม digital museum ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ผู้ใช้งาน
ห้องสมุดสามารถเช้าใช้งาน e-library ที่ชื่อ Openbiblio ได้ทันที 24 ชั่วโมง เป็นต้น นอกจากนี้เอกสารที่เป็น
กระดาษสามารถส่งทางไปรษณีย์และเครื่อง fax ระหว่างหน่วยงาน
ภาพที่ 9 แสดงระบบงานฐานข้อมูล

online
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Flowchart ระบบงานฐานข้อมูล
Website สถาบันฯพร้อมใช้งานสาหรับบุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบและพันธมิตร เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT
สามารถเข้าถึงและตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น file download section ที่ให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ calendar section ที่บริการเป็นปฏิทินออนไลน์ เป็นต้น
ภาพที่ 10 แสดงระบบงาน Website

(content
management
)

website

(programing)
/

/
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Flowchart ระบบงาน website
4.2ข(1) ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของ hardware และ software ของสถาบันฯเป็นไปตาม
กฏระเบียบด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิว เตอร์ แ ห่ งชาติ( nectec) ในหมวด 2 และหมวด 3 มีการจัดซื้ ออุปกรณ์รองรองรั บการใช้งาน
ครอบคลุมแต่ละกลุ่มงาน ตัวอย่างเช่น งานสื่อ มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ระดับ hi-end รองรับการตัดแต่งวิดีโอ
และภาพถ่ายตรวจ เป็นต้น มีการตรวจสอบความปลอดภัย จัดเก็บอยู่ในห้องทางานอย่างมิดชิด ในส่วนของ
software มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้กับทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ติดตามความ
เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และความต้องการของบุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบและพันธมิตรอยู่เสมอ
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าตรงกับความต้องการของกลุ่มคนดังกล่าว

ภาพที่ 11 แสดงระบบคอมพิวเตอร์

Hardware &
software
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Flowchart ระบบคอมพิวเตอร์
4.2ข(2) สถาบันฯมีแผนการเตรียมความพร้อมในเหตุฉุกเฉิน ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ได้เตรียม
external data drive ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ภายนอกซึ่งใช้สารองข้อมูลจากเครื่องต่ างๆ โดยมีแผนการ
สารองข้อมูลทุกๆ 2 เดือน อุปกรณ์นี้จะถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งานทันที ขั้นตอนการสารองมีการ
ปรับปุงอยู่เสมอตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4.2ข(3) สถาบันฯมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ท าให้ มี ค วามเข้ า ใจถึ ง ความส าคั ญ ของข้ อ มู ล และสารสนเทศ มองเห็ น ความจ าเป็ น ในการปรั บ เปลี่ ย น
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 ของสถาบันฯตลอดเวลา โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบและพันธมิตร
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หมวดที่ 5
การมุ่งเน้นบุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร :
ก.ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
สถาบันฯ มีวิธีการประเมินความต้อการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ
และกาลังบุคลากรที่มีอยู่ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.วิเคราะห์องค์กร
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-ผู้บริหารและบุคลากรประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการประจาปีก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณล่วงหน้า
เพื่อวิเคราะห์และหาข้อสรุปการดาเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตรากาลัง และสายงาน
ของบุคลากร รวมทั้งประเด็นท้าทายต่าง ๆ ของสถาบันฯ
2. วิเคราะห์งาน
-ผู้รับผิดชอบศึกษาองค์ประกอบของงานในตาแหน่งต่าง ๆ และนาเข้าที่ประชุมเพื่อร่วมกัน
กาหนดสมรรถนะของกลุ่มสายงาน (Functional Competency) และหาตัวร่วมที่เป็นสมรรถนะหลั ก (Core
Competency) ของสถาบันฯ
-แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายของผู้รับการ
ประเมินทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสนับสนุนบริหาร และฝ่ายวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรม กาหนดเกณฑ์
การประเมินโดยคานึ งถึงความเหมาะสมตามแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวของสถาบันฯ และ
กาหนดเครื่องมือและตัวชี้วัดในการดาเนินการเรื่องความเหมาะสมของอัตรากาลัง ดังนี้
1) แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย
2) แบบประเมินผลสาเร็จของงาน/โครงการ และผลสะท้อนกลับจากผู้รับบริการในรอบปี
งบประมาณ
3. วิเคราะห์ระดับตาแหน่ง
- เพื่อกาหนดสมรรถนะแต่ละกลุ่มตาแหน่ง (Level) โดยการวิเคราะห์จากมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง และสอบทานโดยการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับระดับสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับแต่ละกลุ่มตาแหน่ง แบ่ง
ระดับความยากง่ายในการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง วิเคราะห์งาน
แต่ละฝ่าย เมื่อได้ข้อสรุปว่ามีภาระงานที่จาเป็นเร่งด่วนก็จะขอกาหนดอัตรากาลังใหม่ตามลาดับความจาเป็น
รวมถึงการกาหนดอัตราจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังของบุคลากร
4. วิเคราะห์บุคลากร
-วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่มีอยู่นามาจัดระบบงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความถนัด
ตลอดจนมีการประชุมวางแผนพัฒนาเครื่องมือสาหรับการประเมินขีดสมรรถนะของบุคลากรในกลุ่มสายงาน
ต่างๆ โดยการพิจารณาจาก Job Description, แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR), การสอบถามและ
สัมภาษณ์
ภาพที่ 12 การประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากรสถาบันฯ
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วิเคราะห์องค์กร
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ภารกิจ

วิเคราะห์งาน
สมรรถนะหลักของสถาบันฯ
 สมรรถนะของกลุ่มงาน


การดาเนินการทีเ่ ป็นเลิศ
 การวางแผนกลยุทธ์

กระบวนการลงมือปรับปรุงองค์กร
 กระบวนการประชุมเพื่อสื่อสาร
 การปรับปรุงการดาเนินการอย่างเป็นระบบ


วิเคราะห์ตาแหน่ง
สมรรถนะกลุม่ ตาแหน่ง
 ภาระงาน
 ความจาเป็นเร่งด่วน


วิเคราะห์บุคลากร
ขีดสมรรถนะรายบุคคล
 จัดระบบงาน/กลุม่ งานที่เหมาะสม
 กาหนดแผนพัฒนาบุคลากร


(2) บุคลากรใหม่
สถาบันฯ มีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ดังนี้
1. การสรรหาว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ ใช้แนวทางปฏิบัติในการสรรหาว่าจ้าง
บุคลากร 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
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- ออกเป็นประกาศของทางราชการ โดยกาหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งอย่าง
ชัดเจน รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานราชการ
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครในช่องทางต่างๆ ได้แก่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่ง
ประกาศไปยังมหาวิทยาลัย และลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
ผู้สนใจจากหลากหลายพื้นที่ ภูมิลาเนา ได้เข้ามาสมัครคัดเลือกอย่างทั่วถึง
- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ทาหน้าที่คัดเลือกให้เป็นไปด้วยความโป่รงใส ตรวจสอบได้
- ประกาศผลการคัดเลือก โดยประกาศผลการสอบคัดเลือกผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ได้
ประกาศรับสมัครไว้
2. การรักษาบุคลากร สถาบันฯ มุ่งเน้นผลงานของบุคลากรเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถ
เป็นตัวแทนของสถาบันฯ ได้ วิธีปฏิบัติดาเนินการในลักษณะต่างๆ ดังนี้
1) มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจของสถาบันฯ และรายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ อันพึงมีพึงได้จากการทางาน
2) มอบหมายงานตามคุณสมบัติของบุคลากรเป็นหลัก มีระบบพี่เลี้ยงคอยสอนงานให้บุคลากรใหม่
และเปิดโอกาสให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้งานเพิ่มเติมโดยการเลือกทางานข้ามสายงานได้ตามความสนใจ โดยใช้
บริบททางวัฒนธรรมตามต้นทุนเดิมของตนเองมาช่วยพัฒนางานของสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) เน้นความยืดหยุ่นของการทางาน โดยให้บุคลากรมีอิสระในเชิงความคิด และสามารถตัดสินใจ
งานได้เองโดยคานึงถึงขอบเขตที่เหมาะสม อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรนาผลการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จากผู้รับบริการไปปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จยิ่งขึ้น
4) มีการประเมินขีดความสามารถของบุคลากร 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 ต้อ งการและตรงตามสายงานที่ รับ ผิ ด ชอบ ส่ ง เสริ มให้ บุค ลากรเพิ่ม พู นความรู้
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ความสามารถเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งงานที่สูงขึ้น จัดสรรเครื่องแต่งกายในวาระต่างๆ ส่งเสริมการตรวจสุขภาพ
ประจาปี จัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแก่บุคลากร
8) มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานให้แก่บุคลากร โดยเน้น
การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
และระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และเสริมสร้างความผูกพันในกลุ่มผู้ปฏิบั ติงานให้เกิดความรัก
ความผูกพันฉันพี่น้อง มีความเอื้ออาทรต่อกัน โดยเน้นการทางานร่วมกันเป็นทีม
9) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในการประชุมอย่างเป็น
ทางการและเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ได้ผลสะท้อนความคิดที่หลากหลาย และนาผลสรุปความคิดเห็น ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสถาบันฯ แปรไปสู่การปฏิบัติและการกาหนดในเชิงนโยบาย ซึ่งเน้นการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักของสถาบันฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
10) สร้างสภาพแวดล้อมในการทางานให้บุคลากรมีความพึงพอใจ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีการสารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของบุคลากร เพื่อนาผล
ที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทางาน
11) สร้างความภาคภูมิใจและความภักดีต่อสถาบันฯ เช่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทุก
คนได้ร่วมกันกาหนดเป้าหมายของสถาบันฯ ให้เป็นองค์ กรที่มีภาพลักษณ์ดี มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และมุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคม จัดโครงการเสริมสร้างกาลังใจและวัฒนธรรม
องค์กร เป็นต้น
12) กรณีที่มีการยื่นหนังสือลาออก สถาบันฯ ได้มีการศึกษาสาเหตุของการลาออก เพื่อเก็บเป็น
ข้อมูลในการรักษาบุคลากรไว้ต่อไป โดยในรอบปีที่ผ่านมามีบุคลากรขอลาออกจากตาแหน่งอัตราจ้างจานวน
2 คน สาเหตุ เ พื่ อ ไปปฏิ บั ติ ง านที่ ต นเองถนั ด และได้ รั บ คั ด เลื อ กเข้ า มาท างานใหม่ ใ นต าแหน่ ง พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย
(3) การทางานให้บรรลุผล
สถาบันฯมีการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ดังนี้
1. การจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้บรรลุผลการดาเนินงานของสถาบันฯ และตอบสนอง
ต่ อ ค ว า ม ท้ า ท า ย เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ส ถ า บั น ฯ ไ ด้ ก า ห น ด โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร บ ริ ห า ร ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานสถาบั น วั ฒ นธรรมศึ ก ษากั ล ยาณิ วั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552 ตามแผนภูมิดังนี้
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ภาพที่ 13 แสดงโครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการประจาสถาบัน ประกอบด้วย
อธิการบดี

ประธานกรรมการ
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ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัด
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
นายสถาพร ศรีสัจจัง
นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบบริหาร
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย ทิศทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน พิจารณาให้
ความเห็ น ชอบแผนงานและผลการด าเนิ น งานประจ าปี ข องสถาบั น และให้ ค าแนะน า/
ข้อเสนอแนะ ข้อปรึกษาแก่ผู้บริหารสถาบัน
2. วางระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานของสถาบันที่ไม่ขัดต่อระเบียบ กฎ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และออกข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
3. ให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุนการบริหารงานของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสถาบัน
5. แต่งตั้งกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางานหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดที่อยู่ในอานาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการประจาสถาบัน
คณะกรรมการดาเนินงาน ยังไม่มี ซึ่งอยู่ระหว่างการสรรหา
มีหน้าที่
1. พิจารณาเสนองบประมาณประจาปีของสถาบัน
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและตัวชี้วัดหลักของสถาบัน
3. ให้คาแนะนา ปรึกษาแก่ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการประจาสถาบันมอบหมาย
การแบ่งงาน มี 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรม และฝ่ายสนับสนุนบริหาร
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1) ฝ่ายวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นงานหลักที่มุ่งเน้นให้สอดคล้องตามภารกิจและ
พันธกิจของสถาบันฯ โดยใช้หลักการกระจายอานาจในการบริหารจัดการเพื่อให้งานต่างๆ ดาเนินไปด้วยความ
สะดวก คล่องตัว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมให้แก่บุคลากร มีบุคลากรเป็นหัวหน้าฝ่าย 1 คน ทาหน้าที่เป็น
หัวหน้าฝ่าย และแบ่งงานในฝ่ายออกเป็น 7 งานตามภารกิจหลักของสถาบันฯ ได้แก่ งานศึกษาวิจัย งานข้อมูล
ทางวัฒนธรรม งานทะเบียนและคลังวัตถุ งานอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุ งานบริการวิชาการแก่สังคม งานจัด
แสดงข้อมูลทางวัฒนธรรม งานจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย
2) ฝ่ ายสนั บ สนุ น บริ ห าร มี บุคลากรเป็ นหั ว หน้าฝ่ า ย 1 คน ทาหน้ าที่รับผิ ด ชอบดูแลและ
ติดตามงานต่างๆ ในฝ่าย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ฝ่ายวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มงาน
หลั กของสถาบั น ฯ ให้ ด าเนิ น งานด้ ว ยความเรี ยบร้อ ย ถู กต้ อง และไม่ ขัด ต่อ ระเบี ยบข้อ บัง คับ ต่า งๆ ของ
มหาวิทยาลัย งานฝ่ายนี้แบ่งออกเป็น 8 งาน ได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและ
แผน งานประกัน คุณภาพ งานประชาสั มพันธ์ งานสารสนเทศ งานวิเทศสั มพันธ์ งานบริการและผลิ ตสื่ อ
โสตทัศนูปกรณ์
การดาเนินงานตามโครงสร้างดังกล่าว สถาบันฯ ได้มีการจัดกระบวนการทางานไว้อย่างชัดเจน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น คือ
- มอบหมายงานตามอานาจหน้าที่ เช่น ผู้อานวยการมอบหมายงานให้รองผู้อานวยการกากับ
ดูแลตามสายงานที่รับผิดชอบ / การมอบอานาจอนุมัติให้ดาเนินการตามระเบียบต่างๆ ตามชั้นบังคับบัญชา
- 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
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2. การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร (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 ได้ตกลงให้มี
ขั้นตอนการจัดโครงการ/กิจกรรมเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การประชุมก่อนการดาเนินงาน เพื่อตรวจทานการเตรียม
ความพร้อม การประชุมระหว่างการดาเนินงาน เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ฉับพลันทันที และ
การประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการดาเนินงาน เพื่อนาผลสรุปที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นข้อมูลปรับปรุง
การปฏิบัติงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
3. การหนุนเสริมมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ/กิจการ สถาบันฯ ได้ดาเนินงานดังนี้
- สารวจตรวจสอบความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการจากสถาบันฯ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ และความพึงพอใจเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าหรือรับบริการแล้ว
- ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อหาข้อสรุปว่าสถาบันฯ ต้ องปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง
และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรับไปดาเนินการปรับปรุง-แก้ไข
- สร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับสถาบันฯ เพื่อให้ได้รับข้อมูลความต้องการที่ถูกต้อง
โดยการจัดระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
- มอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศคิดหาวิธีจัดการกับ ระบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพทั่วทั้งสถาบันฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง สะดวกและรวดเร็ว
- กาหนดแผนงานในการได้ลู กค้าใหม่ –รักษาลู กเดิม โดยผ่ านช่องทางการให้บริการ และ
บริการหลังการขาย เพื่อเพิ่มคุณค่าความสัมพันธ์ที่เหนือกว่าของการให้บริการและหนุนเสริมความยั่งยืนให้แก่
สถาบันฯ
4. การดาเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย สถาบันฯ ได้ประชุมตกลงร่วมกันในการกาหนด
วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยยึดตามระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ตั้งแต่ขั้นวางแผน การปฏิบัติ การ
ตรวจสอบ และการด าเนิ น การต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ตามภารกิ จ หลั ก
นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนางานต่างๆ อย่ างต่อเนื่อง โดยกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานให้
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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 ร่วมคิ ดวางแผน และ
ร่วมกันรั บผิ ดชอบงานต่างๆ อย่ างทั่วถึง สามารถช่วยเหลื อและทางานทดแทนกันได้ในยามจาเป็น ผลการ
ดาเนินงานโดยใช้ระบบทีม นอกจากจะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย
และรอบด้านแล้ว ยังส่งผลดีต่อการดาเนินงานของสถาบันฯ ให้มีความคล่ องตัวสูง 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 การสร้างนวัตกรรมระบบฐานข้อมูลภาพถ่าย
ในอดีตชายแดนใต้ ซึ่งพัฒนาจากระบบจัดเก็บข้อมูลเอกสารนามาสู่ระบบการจัดเก็บและให้บริการผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- มีการสร้างนวัตกรรมการแต่งกายเพื่อแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมถึงระบบการทางานเป็นทีม
ได้แก่ การแต่งกายด้วยเสื้อของสถาบั นฯ ในวันอังคารและวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เพื่อแสดงถึงความ
พร้อมเพรียงและความเป็นหนึ่งเดียวกัน การสนับสนุนให้แต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดท้องถิ่นทุกวันศุกร์ เพื่อ
เน้นย้าวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจของไทยและของท้องถิ่น ตลอดจนการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่
กาหนดขึ้นเป็นการเฉพาะในวาระโอกาสต่างๆ
(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
สถาบันฯ มีวิธีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านขีดความสามารถ
1. กาหนดแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจาปี เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่ว มประชุม อบรม สั มมนา ตามสายงานที่รับผิดชอบ และมีการ
ติดตามผลการพัฒนาตนเองในแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) ของบุคลากรทุก 6 เดือนตามรอบการ
ประเมิน
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
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โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ รวมถึงการประสานให้ความร่วมมื อกับหน่วยงานอื่นๆ 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 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพงานให้สูงขึ้น โดยการจัดสรรเงินทุนของสถาบันฯ สนับสนุนให้บุคลากร
ของสถาบันฯ ได้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นที่สอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจของสถาบันฯ รวมทั้งยังจัดหา
แหล่งทุนจากภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนมีการสนับสนุน
และกระตุ้นให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับต่างๆ ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก
ตารางที่ 15 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
กิจกรรม/ โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

แผนการจัด

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนา

ผู้บริหาร

4 วัน

1. เพื่อให้บุคลกรได้เรียนรู้ประสบการณ์

บุคลากรเพื่อเสริมสร้าง

บุคลากร

จากองค์กรต่าง ๆ ที่มีภาระงานเหมือน

ศักยภาพและคุณภาพ

และแตกต่างจากสถาบันฯ

ในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อพัฒนาแนวความคิดในการ
ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมของบุคลากร
สถาบันฯ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความ
ชานาญในการทางาน

อบรม สัมมนา ประชุม

บุคลากร

วิชาการตามสายงานที่

คนละ 1 ครั้งต่อ พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในสาย
ปี

งานที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบ
ข.บรรยากาศการทางานของบุคลากร
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(1) สภาพแวดล้อมการทางาน
สถาบันฯ มุ่งเน้นการจัดอาคารสถานที่ทางานให้สะอาดและปลอดภัย เพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นคง
ปลอดภัยทั้งทางร่างกายหรือกายภาพและจิตใจ เพราะสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม และน่ารื่นรมย์เป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถนามาใช้ เป็นมาตรฐานสาหรับแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
สถาบันฯ มีการดาเนินการด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สถาบันฯ ได้ดาเนินการดังนี้
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อติดตามดูแลสถานที่และบริเวณต่างๆ ของสถาบันฯ
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานให้แก่บุคลากร
- ดาเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ของสถาบันฯ ที่ชารุดเสียหายเนื่องจากการประสบกับวาตภัย
เมื่อปลายปี 2553 ได้แก่ การซ่อมแซมและปรับปรุงหอศิลป์ภาคใต้ การซ่อมแซมและปรับปรุงหอวัฒนธรรม
ภาคใต้ และได้ดาเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์
- ดาเนินการต่อเติมอาคารสถานที่ของสถาบันฯ เป็นห้องปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้ง
ผู้บริหาร โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย สะดวก ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ดาเนินการต่อเติมอาคาร
เสร็จสมบูรณ์
- กาหนดแผนงานเพื่อปรับ ปรุงอาคารสถานที่ให้คงความสวยงามและพร้อมให้บริการอยู่เสมอ
ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ในรูปแบบกิจกรรม 5 ส
2. ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตใจ ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย
- ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี โดยมีการสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ป้ายประกาศข่าวของสถาบันฯ Group-mail E-document
- ป้องกันความเครียดจากการทางาน โดยมุ่งสร้างบรรยากาศการทางานที่ อบอุ่นและเป็นมิตร
ส่งเสริ มให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างสั นติ หลีกเลี่ยงการตาหนิหรือการถูกลงโทษเมื่อเกิดปัญหา รวมถึงการ
มอบหมายงานที่ท้าทายให้แก่บุคลากรเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก
- ประสานกับมหาวิทยาลัยในการจัดเวรยามเพื่อตรวจตราความเรียบร้อยบริเวณอาคารสถานที่
ของสถาบันฯ ทั้งในวันเวลาราชการ วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- มอบหมายให้หัวหน้าอาคารทาหน้าที่ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประจาปี และกากับ
ดูแลการเข้า-ออกอาคาร การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
3. ด้านสภาพแวดล้อมทางกระบวนการทางาน
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- ออกแบบงานและมีเครื่องมือการทางานที่ปลอดภัย โดยกาหนดระดับความเสี่ยงของงาน เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุเกิดซ้า ได้แก่ งานปฏิบัติการติดตั้งภาพในหอศิลป์ งานอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุ งานบริการ
และผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์ การดูแลและป้องกันอุบัติเหตุจากระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- กาหนดผู้รับผิดชอบให้ทาหน้าที่ตรวจสอบความไม่ปลอดภัยของอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ ก่อนลงมือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดในขณะปฏิบัติงาน
- กาหนดแผนงานพัฒนาระดับคุณภาพของการดาเนินงาน กาหนดตัววัด และเป้าประสงค์ โดย
ออกแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อหาข้อสรุปมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีสภาพแวดล้อมด้าน
ต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ซึ่งได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมของ
บุคลากร พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่า เฉลี่ย (̅) 3.86 หรือ ร้อยละ 77.20 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
สถาบันฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่เสียหายจากวาตภัยเมื่อปีพ.ศ. 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีก
ทั้งยังได้ร่วมกันตกแต่งพื้นที่สานักงานให้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย อันเป็นภูมิลักษณ์ที่ดีของสภาพแวดล้อมใน
การทางาน ซึ่งช่วยส่งเสริมขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรได้อีกทางหนึ่ง
(2) นโยบายการบริการ และสิทธิประโยชน์
สถาบั น ฯ มุ่งสร้ างขวัญและกาลั งใจให้ แก่บุคลากรโดยการกาหนดนโยบาย การบริการ และสิ ทธิ
ประโยชน์ ซึ่งพิจารณาจากความหลากหลายของบุคลากรเพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรได้
ครบถ้วนและเหมาะสม ดังนี้
1. จัดบริการสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานและอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับสานักงาน เช่น พื้นที่
ปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ-เก้าอี้
การถ่ายเอกสาร ฯลฯ จัดเตรียมไว้ให้เพียงพอตามจานวนของบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากร เช่น ประกันสังคม สิทธิการประกันตน การตรวจสุขภาพ
ประจาปี การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
การแจกเครื่องแต่งกายในวาระต่าง ๆ เช่น เสื้อกีฬา เสื้อพื้นเมือง เป็นต้น
3. ปรั บ ปรุ ง และตกแต่งอาคารสถานที่ ของสถาบัน ฯ โดยบุค ลากรทุกคนได้มีส่ ว นร่ว มกันในการ
ออกแบบ และจัดตกแต่งบรรยากาศของอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการทางานของ
แต่ละฝ่าย โดยมีการแบ่งขอบเขตพื้นที่ในการปฏิบัติงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการ
ตามลักษณะงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ ห้องสานักงาน ห้องปฏิบัติงาน และพื้นที่ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
อาคารหอศิลป์ภาคใต้ หอวัฒนธรรมภาคใต้ พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี เรือนอามาตย์โทพระยาพิบูลพิทยา
พรรค
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร:
ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
1) องค์ประกอบของความผูกพัน
สถาบันฯ มีวิธีการกาหนดองค์ประกอบสาคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากร
ดังนี้
- มีการประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย รวม 5 คน ร่วมกันกาหนด
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน และความพึงพอใจ เพื่อนามาสร้างเป็นแบบสอบถามได้ดังนี้
 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 ความคาดหวั ง ในโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น
 ลักษณะขององค์กร ได้แก่ การบริหารจัดการขององค์กรมีแบบแผน การกาหนดภารกิจ
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ชัดเจน การกระจายอานาจและภาระหน้าที่ของงาน การให้บุคลากรมีการตัดสินใจ การ
สร้างแรงจูงใจในการทางาน สวัสดิการและค่าตอบแทนต่างๆ เป็นต้น
 ประสบการณ์ในงาน ได้แก่ ทัศนคติต่อ กลุ่มสมาชิกหรือเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร ความพึ่งพิงได้ขององค์กร ความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนองจาก
องค์กร การได้รับรางวัลหรือคาชมเชย เป็นต้น
- ที่ประชุมมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริหารดาเนินการจัดทาแบบสอบถามประเมิน
ความผูกพันของบุคลากร โดยใช้ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยมาเป็นแนวทางในการกาหนดประเด็น
ต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกปัจจัย
- 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
- นาผลการประเมินความผูกพันรอบประเมิน TQA ปีการศึกษา 2554 มาสร้างเสริมความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร โดยจัดโครงการเสริมสร้างกาลังใจและวัฒนธรรมองค์กร (Birthday Gifts)
- กาหนดเป้าหมายไว้ในแผนงานในรอบปีถัดไป เพื่อจัดทาเป็นโครงการเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรให้ครอบคลุมทุกประเด็นตามลาดับความสาคัญและความจาเป็น ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์
แบบสอบถาม
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(2) วัฒนธรรมองค์กร
ด้วยความตระหนักว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเสมือนบุคลิกภาพและจิตวิญญาณของสถาบันฯ ซึ่งส่งผลต่อ
การกาหนดพฤติกรรมการทางานของบุคลากรให้มีลักษณะเด่นแตกต่างจากองค์กรอื่นๆ สถาบันฯ จึงเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1. การกาหนดวัฒนธรรมองค์กร เมื่อปี พ.ศ. 2554 สถาบันฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดวัฒนธรรม
องค์กรขึ้นเพื่อแสดงถึงบุคลิกภาพและจิตวิญญาณของสถาบันฯ อันกลายเป็นที่มาของข้อสรุปว่าวัฒนธรรม
องค์กรของสถาบันฯ คือ “เป็นองค์กรที่ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม” นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันกาหนดประเด็นสนับสนุนที่สาคัญซึ่งส่งผลต่อการกาหนดพฤติกรรม
การทางานของบุคลากรให้มีลักษณะเด่นแตกต่างจากองค์กรอื่นๆ ไว้ 5 ประการ ได้แก่
1) ความสามัคคีกลมเกลียว มีตัวชี้วัดจากการที่บุคลากรในสถาบันฯ มีความผูกพันใกล้ชิดเหมือนคน
ในครอบครัวเดียวกัน มีน้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถึงแม้บางครั้งจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่รู้จักให้อภัย
2) ความคิดสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัดจากลักษณะเด่นของบุคลากรในสถาบันฯ ซึ่งในรายบุคคลมีความรู้
ความสามารถ และความชานาญเฉพาะด้าน สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันฯ ในแง่ที่มีการให้บริการวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ซึ่งมีความโดดเด่น
แปลกใหม่ จนกลายเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
3) ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสาเร็จของงาน มีตัวชี้ วัดจากการที่บุคลากรได้รับมอบหมายให้ทางานตรง
ตามความรู้ความสามารถ และสถาบันฯ เปิดโอกาสให้มีอิสระทางความคิด บุคลากรจึงทางานด้วยใจรัก และถือ
ว่างานในหน้าที่เป็นงานที่ท้าทาย ในขณะเดียวกันระบบการทางานเป็นทีมแบบข้ามสายงานก็ช่วยให้บุคลากรมี
โอกาสได้เรียนรู้งานอื่นๆ เพิ่มเติมอย่างรอบด้าน และได้เพิ่มพูนทักษะความชานาญจนสามารถทางานแทน
บุคลากรอื่นในยามจาเป็นได้ นอกจากนี้ตาแหน่งงานที่ทายังมีความมั่นคงสูง เพราะเป็นงานที่อยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ บุคลากรส่วนใหญ่จึงเห็นว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความ
มุ่งมั่นที่จะทางานอย่างเต็มที่
4) การมีจิตบริการแก่ลูกค้า มีตัวชี้วัดจากการที่บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ และ
เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย จึงมีความใกล้ชิดคุ้นเคยและเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลุ่มลึก สามารถ
นามาปรับใช้ในการให้บ ริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แม้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่
เนืองๆ แต่บุคลากรของสถาบันฯ มีความเห็นว่าควรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยมุ่งสร้างความประทับใจให้แก่
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ลูกค้าด้วยการยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นการมีจิตบริการ เห็นได้จากการจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้า
ที่มาใช้บริการของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีลูกค้าตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ จนกระทั่งถึงรุ่นลูก -รุ่น
หลาน ด้วยเหตุผลที่สาคัญประการหนึ่งก็คือบุคลากรของสถาบันฯ มีความเป็นกันเอง มีน้าใจ และมีมนุษย
สัมพันธ์
5) การคานึ งถึงผลที่มีต่อสั งคม มีตัว ชี้วัดจากการที่บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับการปลู กฝั งและ
ถ่ายทอดจากบุคลากรรุ่นเก่าสู่รุ่นปัจจุบันว่า ให้ยึดถือปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นหลักชัยในการทางานที่ว่ า
“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)” เป้าหมายในการ
ทางานของบุ คลากรจึ ง มุ่ง สร้ างผลิ ตผลอั น เป็ นประโยชน์ ต่อ สั งคม ทั้ง ในลั ก ษณะของการศึก ษาวิจั ย การ
ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม การให้บริการเยี่ยมชมหอศิลป์ หอวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ทั้งสองแห่ง
ฯลฯ กล่าวได้ว่า การดาเนินงานของสถาบันฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วทั้งภาคใต้ และภูมิภาคอื่นของ
ประเทศ รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เห็นได้จากหลายโครงการได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากสังคม
และมีการผลิตซ้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ดาเนินงานมายาวนานกว่า 20 ปี
ภาพที่ 14 วัฒนธรรมองค์กร
U
สามัคคี
S
ประสาน
สู่สังคม

บริการ
ด้าน
วัฒนธรรม
ฯ

E
มุ่งมั่น
ผลงาน

S
มีจิตบริการ

คาอธิบาย

UCESS

U = Unity

สามัคคี

C = Creative Thinking

สร้างสรรค์

E = Excellence

มุ่งมั่นผลงาน

S = Service Mind

มีจิตบริการ

C
สร้างสรรค์
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ประสานสู่สังคม

สถาบันฯ ได้นา“วัฒนธรรมองค์กร” มาจัดทาเป็นถ้อยคาเพื่อประกาศเป็นข้อตกลงและเป็นปฏิญญา
ให้บุคลากรได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทางานมาโดยตลอด ตลอดจนได้เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้กันอย่างทั่วถึงโดย
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ Group-mail Face book
2. กาหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากร การดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อ
กาหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากร ดังมีขั้นตอนการวางแผนการบริหารบุคคลเชิงกลยุทธ์ 4 ขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสถาบันฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงาน แบ่งเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้
- ปัจจัยภายนอก มีการทบทวนทิศทาง นโยบาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของสถาบันฯ
- ปัจจัยภายใน มีการทบทวนผลสาเร็จของการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค
หรือสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของสถาบันฯ
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จเพื่อกาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการดาเนินงาน โดยมี
วิธีการวิเคราะห์ดังนี้
- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ มีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนนโยบาย แผนงาน
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจ
ของสถาบั นฯ แล้ว นาผลการประชุมมาวางแผนงาน รวมทั้งการกาหนดแนวทางสร้าง พัฒ นาและสื บทอด
ตาแหน่งงาน
- วิเคราะห์ ป ระสิ ทธิภ าพของการบริห ารบุคลากร ประชุม พิจ ารณาจากผลการจัด กิจกรรม/
โครงการซึ่งสามารถสนองตอบเป้าหมายได้ถูกต้อง ตรงตามแผน ทันเวลา และสะท้อนผลิตภาพของกาลังคนที่
คุ้มค่า รวมทั้งยังมีการพิจารณาผลการจัดกิจกรรมเพื่อนามาใช้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของสถาบันฯ ให้
มีความทันสมัย โดยเฉพาะการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพในสถาบันฯ ได้มากขึ้น
- วิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหารบุคลากร สถาบันฯ ได้ มีการวิเคราะห์อัตรากาลังบุคลากร
เป็นประจาทุกปี เพื่อเตรียมการรองรับความจาเป็นเร่งด่วน และมุ่งรักษาบุคลากรปัจจุบัน โดยการสารวจความ
พึงพอใจของบุคลากร นาผลที่ได้มาเป็นแนวทางกาหนดแผนงานและโครงการต่างๆ ตลอดจนมีการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการทางานที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีระบบการบริหารผลงาน และวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งเชื่อมโยงกับผลตอบแทนของบุคลากร
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- วิเคราะห์ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันฯ เน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลโดยยึดถือหลักธรรมาภิบาล และมีการกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรอย่าง
ทั่วถึง โดยตั้งอยู่บนหลักการความสามารถ ความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และมนุษยธรรม รวมไปถึงการ
มุ่งเน้นการดาเนินงานที่มีความโปร่งใสและพร้อมต่อการตรวจสอบ
- วิเคราะห์คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทางานของบุคลากร สถาบันฯ ได้มีการ
สารวจความพึงพอใจของบุคลากรในด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมในการ
ทางานและระบบงาน การจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างฝ่ายบริหารและบุคลากร และระหว่างบุคลากรด้วยกัน โดยได้นาผลการสารวจมาประชุมเพื่อวางแผน
กาหนดทิศทางพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงการดาเนินงานในรอบปีถัดไป
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันฯ ในขั้นตอนนี้เป็นการนาผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 นามาเป็นแนวทางในการกาหนดแผนกลยุทธ์ของฝ่ายสนับสนุนบริหาร
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมข้อดีต่างๆ ที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนศักยภาพสู่ความสาเร็จของการดาเนินงาน
ให้มากขึ้น สถาบันฯ ได้ดาเนินการโดยกาหนดไว้ 3 กลยุทธ์ ดังตาราง
ตารางที่ 16 แสดงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์
1. การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วม

กิจกรรม
การจัดการความรู้ (KM)
กิจกรรม 5 ส
ประชุมภายในฝ่ายงาน
ประชุมสถาบันฯ
2. การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลกา รปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
3. การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินตนเองรายบุคคล
การวิจัยสถาบัน
ขั้นตอนที่ 4 กาหนดแผนงาน/โครงการ สถาบันฯ ได้การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการเสนอ
เข้าที่ประชุมเพื่อขอรับอนุมัติให้จัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี และดาเนินงานตามลาดับดังนี้
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- สอบถามความต้องการของบุคลากรเพื่อกาหนดหลักสูตร
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กาหนดหลักสูตร
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ดาเนินการ
ดาเนินโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปรายงานผล
ตารางที่ 17 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

โครงการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ บุคลากร
และคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการอบรม สัมมนา บุคลากร
ประชุมวิชาการตามสาย
งานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม “สุนทรียะ

แผนการจัด

วัตถุประสงค์

4 วัน

1. เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ประสบการณ์จาก
องค์กรต่าง ๆ ที่มีภาระงานเหมือนและ
แตกต่างจากสถาบันฯ
2. เพื่อพัฒนาแนวความคิดในการปฏิบัติงาน
ด้านวัฒนธรรมของบุคลากรสถาบันฯ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความ
ชานาญในการทางาน
คนละ 1 ครั้งต่อ พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในสายงานที่
ปี
รับผิดชอบ
1. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มาจากประสบการณ์การ
ทางาน
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินงานของสถาบันฯ

สนทนา”

(3) การจัดการผลการปฏิบัติงาน
สถาบันฯ มีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
1. การสนับสนุนให้มีการทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
การดาเนินงานของสถาบันฯ มุ่งให้สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายจาก
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มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีจุดเด่นของวัฒนธรรมองค์กรคือ การทางานเป็นทีม โดยเฉพาะในการจัดโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ บุคลากรทุกคนจะได้รับมอบหมายให้มีหน้า ที่รับผิดชอบตามความถนัดและความสนใจของตน
อันเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้งานอย่างหลากหลาย อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์กร พัฒนา
งาน และพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกัน ในการกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรผู้ร่วมงานได้แบ่งเป็นทีมต่างๆ
รวม 4 ทีม ดังนี้
- ทีมดูแลภาพรวม เป็นทีมที่ทาหน้าที่กระตุ้น ตรวจตรา และตรวจทานการดาเนินงานของทุก
ทีม ให้ดาเนินไปตามขั้นตอนต่างๆ อย่างคล่องตัวและราบรื่น รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนา และช่วยตัดสินใจใน
บางเรื่อง บางกรณีให้แก่ผู้ร่วมงาน
- ทีมพัฒนาคุณภาพ เป็นทีมที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยคานึงถึงคุณภาพของงานเป็นหลัก มีอิสระในการคิดและตัดสินใจเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จ รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบคุณภาพงาน แก้ไขปรับปรุงงาน และพัฒนางานให้ตอบสนองภารกิจหลักของสถาบันฯ
- ทีมสนับสนุนทรัพยากร เป็นทีมที่ทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของทีมต่างๆ
โดยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน รวมถึงการ
จัดเก็บและบารุงรักษาสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ
- ทีมประสานบริการ เป็นทีมที่ทาหน้าที่ประสานงาน ติดต่อ ติดตาม และคอยแจ้งข่าวคราว
ความคืบหน้าต่างๆ ให้ทุกทีมงานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นเตรียมงาน ระหว่างดาเนินงาน จนกระทั่ง
สิ้นสุดการดาเนินงาน

ภาพที่ 15 ระบบการจัดทีมทางานของสถาบันฯ
ทีมดูแล
ภาพรวม
ทีมสนับสนุน
ทรัพยากร

ทีมพัฒนา
คุณภาพ
ทีมประสาน
บริการ
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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 และตามเกณฑ์ภายในสถาบั นฯ ซึ่งได้จากการ
ประชุมตกลงร่วมกันเป็นการเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานของบุคลากรทุกฝ่าย เมื่อได้ข้อสรุปผล
คะแนนการประเมินแล้วก็จะแจ้งให้บุคลากรรับทราบกันอย่างทั่วถึง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการทางานที่มุ่งเน้น
ความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และตรวจสอบได้


การให้เงินค่าตอบแทนพิเศษสาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถาบันฯ ยึดตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
- การสร้างแรงจูงใจ สถาบันฯ เน้นการทางานเป็นทีม ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความมั่นใจในความสามารถของตน และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้ปฏิบัติร่วมกับเพื่อนในทีม นอกจากนี้
ยังช่วยฝึกฝนให้บุคลากรเป็นผู้ฟังที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีการดูแลช่วยเหลือ และไต่ถามทุกข์สุข
ของกันและกันอย่างสม่าเสมอ จนบุคลากรทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นญาติพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน ส่งผลให้เกิด
ความสามัคคีกลมเกลียว และเกิดความผูกพันกับสถาบันฯ
3. การหนุนเสริมการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ /กิจการ และการบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการ
สถาบั นฯ มุ่งเน้ นการให้บริ การวิชาการด้านวัฒ นธรรมโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีการมอบหมายให้
บุคลากรรับผิดชอบงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจของสถาบันฯ ทั้งนี้ลักษณะงานต่างๆ ซึ่งเป็น
งานหลักของสถาบันฯ มีการออกแบบให้มีความหลากหลาย เพื่อสามารถสนองตอบต่ อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การแบ่งฝ่ายวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรม ออกเป็น 7 งาน ได้แก่ งาน
ศึกษาวิจัย งานข้อมูลทางวัฒนธรรม งานทะเบียนและคลังวัตถุ งานอนุรักษ์และสงวนรักษาวัตถุ งานบริการ
วิชาการแก่สังคม งานจัดแสดงข้อมูลทางวัฒนธรรม และงานจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย รวมทั้งยังมีฝ่ายสนับสนุน
บริหารซึ่งทาหน้าที่อานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ฝ่ายงานหลัก แบ่งออกเป็น 8 งาน ได้แก่ งานบริหารและ
ธุรการ งานคลังและพัสดุ งานสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งาน
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วิเทศสัมพันธ์ งานผลิตและบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ในการดาเนินงานทั้งสองฝ่ายสถาบันฯ ใช้ระบบการ
ทางานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นสาคัญ
ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร
(1) การประเมินความผูกพัน
สถาบันฯ มีวิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้
1. วิธีประเมินความผูกพันอย่างเป็นทางการ ดาเนินการดังนี้
- ใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ นาไปให้บุคลากรทุกคนได้กรอก
รายละเอียดในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน
ด้านต่างๆ รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของบุคลากร ส่วนรายละเอียดของการประเมินความ
ผูกพันกาหนดไว้ 7 ด้าน พร้อมทั้งมีตัววัดความผูกพันในแต่ละด้านเอาไว้ให้บุคลากรกรอกคะแนน
- กาหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ ผลสรุปความผูกพัน
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 งานรดน้าขอพรจาก
ผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ฯลฯ
ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรอย่างเป็นทางการ ปีการศึกษา 2555 ซึ่งประเมิน
ความผกพันของบุคลากร 7 ด้าน ได้แก่ ด้านงานในความรับผิดชอบ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย (̅) 3.89 หรือ ร้อยละ 77.80 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย (̅) 3.86 หรือ ร้อยละ 77.20 ด้านผู้นาและวัฒนธรรมในองค์กร พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย (̅) 2.94 หรือ ร้อยละ 58.80 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่ ามีความพึงพอใจ
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อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ( ̅) 3.29 หรือ ร้อยละ 65.80 ด้านโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพใน
องค์กร พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ( ̅) 3.00 หรือ ร้อยละ 60.00 ด้านคุณภาพชีวิต
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ̅) 3.56 หรือ ร้อยละ 71.20 และ ด้านความสุข พบว่ามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (̅) 4.32 หรือ ร้อยละ 86.40 เมื่อสรุปในภาพรวม พบว่าความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (̅) 3.55 หรือ ร้อยละ 71.03 ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 18 ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน

ด้านงานในความรับผิดชอบ

ประเด็น

ประเด็น

ตัววัดความผูกพัน
ปริมาณงานในความรับผิดชอบมีความเหมาะสม
งานมีความท้าทาย
งานมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง
มีอิสระในการตัดสินใจเพื่อความสาเร็จในงาน
งานทีไ่ ด้รับมอบหมายตรงกับความสามารถ
ผู้บริหารรับรู้ขอบเขตความรับผิดชอบงานที่รับผิดชอบ
เพื่อนร่วมงานรับรู้ขอบเขตความรับผิดชอบ
รวม
ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์/เครื่องมือสาหรับการทางานที่เหมาะสม
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่ทางานของข้าพเจ้า เช่น ห้อง
ทางาน แสง และเสียง เอื้ออานวยต่อการทางาน
ข้าพเจ้ารู้สึกปลอดภัยในขณะทางาน
เมื่อเกิดปัญหาได้รับคาแนะนาและความช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่วมงาน
ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบตั ิงาน
เป็นอย่างดี
เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
บุคลากรทุกคนมีโอกาสทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น กีฬาสี
ปีใหม่ เป็นต้น

̅
3.80
4.06
4.20
3.86
4.00
3.53
3.80
3.89
3.80
4.06

ร้อยละ
76
81.2
84
77.2
80
70.6
76
77.8
76
81.2

3.93
4.20

78.6
84

มาก
มาก

4.13

82.6

มาก

3.53

70.6

มาก

4.13

82.6

มาก

ตัววัดความผูกพัน
บุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาหน่วยงานทัง้ ด้าน

̅
3.66

ร้อยละ
73.2
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ระดับความเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับความเห็น
มาก
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ด้านโอกาสและความ
ก้าว หน้าทางอาชีพใน
องค์กร

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ด้านผูน้ าและวัฒนธรรมในองค์กร

สถานที่และการให้บริการ
รวม
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน
โครงสร้างสายบังคับบัญชา การมอบอานาจมีความเหมาะสม
ผู้บริหารสามารถเป็นต้นแบบทีด่ ีให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับอื่น ๆ ได้
ผู้บริหารสามารถนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จได้
ผู้บริหารมีความไว้วางใจและเชือ่ มั่นในความสามารถของ
ข้าพเจ้า
ผู้บริหารเอาใจใส่ในการช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับข้าพเจ้า
ผู้บริหารมีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ผู้บริหารมีวิธีการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งในหน่วยงาน
ด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อบุคลากรเท่าเทียมกัน
ผู้บริหารมีการกล่าว ประกาศชืน่ ชมผูน้ าเสนอความคิดใหม่ ๆ
/ผู้ที่ปฏิบัติงานดี
มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบอย่างสม่าเสมอ
รวม
รายได้จากการทางานของข้าพเจ้าเพียงพอกับค่าครองชีพ
ข้าพเจ้าได้รับการประเมินเพื่อการขึ้นค่าตอบแทนอย่างเป็น
ธรรม
ข้าพเจ้าได้รับค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นธรรมและเหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่รบั ผิดชอบ
ในหน่วยงานจัดสวัสดิการสาหรับผู้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
ความต้องการ
ข้าพเจ้ามีความสะดวกในการรับบริการด้านสวัสดิการของ
หน่วยงาน
รวม
ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการก้าวไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอ
ข้าพเจ้ามีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนางาน
ข้าพเจ้ามีโอกาสได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน
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3.86
3.46

77.2
69.2

มาก
ปานกลาง

2.80
2.93
3.53

56
58.6
70.6

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

2.86
3.06
2.66

57.2
61.2
53.2

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.46
2.60

49.2
52

น้อย
ปานกลาง

3.00
2.94
3.20
3.20

60
58.6
64
64

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.46

69.2

ปานกลาง

3.26

65.2

ปานกลาง

3.33

66.6

ปานกลาง

3.29
2.86

65.8
57.2

ปานกลาง
ปานกลาง

3.73
2.53

74.6
50.6

มาก
ปานกลาง
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เส้นทางการเติบโตในการปฏิบัตงิ านของข้าพเจ้ามีความชัดเจน 2.93
ข้าพเจ้าได้รับการประเมินเพื่อการเลื่อนตาแหน่งอย่างเป็น
3.20
ธรรม
ตัววัดความผูกพัน
̅
หน่วยงานมีการวางแผนทีจ่ ะส่งเสริมให้ข้าพเจ้าก้าวขึ้นไปสู่
2.53
ตาแหน่งที่สงู กว่าได้ตามลาดับ
3.26
ข้าพเจ้ารู้สึกมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน

58.6
64

65.2

ปานกลาง

รวม
บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าต้องทางานทีไ่ ด้รับมอบหมายนอกเวลางาน
การทางานของข้าพเจ้าไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิต
ครอบครัว
ข้าพเจ้าสามารถแบ่งเวลาในการทางาน เวลาส่วนตัว เวลา
ครอบครัว และสังคมได้อย่างเหมาะสม
ข้าพเจ้ามีเวลาออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพอย่างเหมาะสม
การทางานของข้าพเจ้าไม่เป็นอุปสรรคต่อการพักผ่อน
รวม
ท่านรู้สึกพอใจในชีวิต
ท่านรู้สึกสบายใจ
ท่านมัน่ ใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับ
ขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น
ท่านมัน่ ใจที่จะเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์
ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง
ท่านรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่าง
ดี
สมาชิกในครอบครัวมีความรักและความผูกพันต่อกัน
รวม
รวมทุกด้าน

3.00
2.93
3.73

60
58.6
74.6

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.73

74.6

มาก

3.73
3.66
3.56
4.13
3.93
3.73

74.6
73.2
71.2
82.6
78.6
74.6

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.73
4.33
4.66
4.60
4.66
4.66
4.46

74.6
86.6
93.2
92
93.2
93.2
89.2

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.66
4.32
3.55

93.2
86.4
71.03

มากที่สุด
มาก
มาก
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ปานกลาง
ปานกลาง

ร้อยละ ระดับความ เห็น
50.6
ปานกลาง
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(2) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ/กิจการ
การนาผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ/กิจการที่สาคัญที่
รายงานในหมวด 7 เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ์ทางธุรกิจ/กิจการ
สถาบันฯ มีวิธีดาเนินการดังนี้
1. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบนาข้อมูลที่ได้รับจากการสารวจคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความ
ผูกพันอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมาประชุมปรึกษากับคณะทางานเพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง – จุดอ่อน
และโอกาสในการปรับปรุง โดยใช้หลักพิจารณาจากประเด็นปัญหาที่สามารถดาเนินการได้ก่อนในลักษณะของ
Quick Win จะได้รับการแก้ไขก่อน ตลอดจนกาหนดวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ประชุมชี้แจงทา
ความเข้าใจกับบุคลากรโดยตรง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การเพิ่มภาระงานที่มีความท้าทายให้แก่
บุคลากร เป็นต้น
2. นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมินความผูกพันของบุคลากรแจ้งให้ผู้บริหารและบุคลากร
ได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถาบันฯ โดย
มีการจัดลาดับความสาคัญของโอกาสในการพัฒนาทั้งภาพรวมและรายบุคคล
ตารางที่ 19 การจัดลาดับความสาคัญของโอกาสในการพัฒนา
ที่มาของประเด็น
ความผูกพัน

ลาดับความสาคัญ
1. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ
2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3. คุณภาพชีวิต

วิธีพัฒนา
- จัดโครงการอบรม สัมมนา
- จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
- สารวจหนี้สิน
- จัดสวัสดิการของสถาบันฯ
- มอบหมายงานเพิ่มขึ้น
- ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน

3. วิเคราะห์ผลลัพธ์การดาเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยนามาเชื่อมโยงกับข้อมูลของ
บุคลากร ความพึงพอใจ ความผูกพัน แล้วจึงมีการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2555
4. จัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อกาหนดทิศทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
5. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินงานในโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี

(96)

รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

6. ติดตามผลการจัดโครงการ/กิจกรรม และมีการประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม เมื่อสิ้นสุด
รอบการดาเนินงานที่กาหนดไว้
ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
ปัจจัยที่สถาบันฯ ใช้ในการพิจารณาเพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสาหรับ
บุคลากรและผู้นาของสถาบันฯ ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. สถาบันฯ มีสมรรถนะหลักคือ“การให้บริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” และถือเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ทั้งในแง่ของพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และภารกิจ หลักของการให้บริ การวิช าการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ดาเนินงานสามารถ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ สถาบันฯ ได้ในแนวทางของระบบ Succession planning มาพัฒนา
องค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นสาคัญ มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรที่ต้องการความก้าวหน้า และป้องกันความเสี่ยงจากการออกจากงานของบุคลากร ดังนี้
- มุ่งเน้ น “คนมี คุณ ภาพ” โดยการเพิ่ มพูน ศัก ยภาพของบุค ลากรปั จจุ บัน เช่น กาหนดให้
บุคลากรและหัวหน้าฝ่ายเข้ารับการอบรม สัมมนา ในประเด็นที่ตรงตามสายงานที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับ
หน้าที่งาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลไว้ใน
การรายงานผลการปฏิบัติงาน (TOR) ตามรอบการประเมิน และมีการสรุปผลการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ของบุคลากรเมื่อสิ้นสุดรอบปีการประเมิน เพื่อเน้นความสามารถในการจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพของ
บุคลากร
- มุ่งเน้นการรักษาบุคลากรที่มีอยู่ โดยเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ มีการกาหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน การเสริมสร้าง
ความผู กพัน ของบุ คลากรผ่ านโครงการและกิจกรรมต่ างๆ ได้แก่ การจัดโครงการเสริมสร้างกาลั งใจและ
วัฒนธรรมองค์กร (Birthday Gifts)
- มุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทางาน โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามา
ทางานในสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทของสังคมใน
ประเทศ สั งคมเพื่อนบ้ าน และสั งคมโลก ทั้งนี้ส ถาบั นฯ ได้ใช้วิธีคัดเลื อกอย่างเป็นทางการ และโดยก าร
สอบถามด้วยวาจา เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการของสถาบันฯ
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- มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ
สืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว และใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อให้บุคลากรมีความสุขกับการทางาน และเอื้อ
ต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของงานอย่างสม่าเสมอ
2. การปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร และนวัตกรรม สถาบันฯ ได้ดาเนินการดังนี้
- กาหนดเป้าหมายให้สถาบันฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ
ด้านวัฒนธรรม โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้ ยกระดับความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง ได้แก่ การ
จัดสรรทุนให้ บุคลากรได้ผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ส อดคล้องกับภารกิจ และพันธกิจของ
สถาบันฯ ทั้งการวิจัยรายบุคคล และการวิจัยเป็นทีม มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่ อในระดับที่สูงขึ้น
รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อผลิตผลงานด้านวัฒนธรรมให้แก่สังคม
- กาหนดแผนงานปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทา
ระบบฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานของสถาบันฯ ให้มีความแพร่ห ลายมากขึ้น ทั้งในรูปแบบ
ของรายงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ และสื่อเสียงในรายการวิทยุ “รักษ์วัฒนธรรม” ซึ่งเป็นผลงาน
ของบุคลากรในสถาบันฯ
- สร้างระบบเครือข่ายออนไลน์ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ
ขยายฐานความรู้ โดยการเชื่อมโยงกับแหล่ ง ข้อมูล ด้านศิล ปวัฒ นธรรมจากหน่ว ยงานอื่น และเป็นการเปิด
พรมแดนเครือข่ายกับต่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- กาหนดกรอบแนวคิดการผลิต “นวัตกรรม” เพื่อเป็นผลงานของสถาบันฯ โดยมีการกระตุ้นให้
บุคลากรมีการศึกษาค้นคว้าและหาข้อสรุปของงานที่รับผิดชอบเป็น เบื้องต้น เพื่อนาไปสู่การยกระดับคุณภาพ
ของงานโดยการใช้นวัตกรรมได้ในที่สุด
3. จริยธรรมและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ /กิจการอย่างมีจริยธรรม สถาบันฯ ได้น้อมนาพระราชดารัสของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาเป็นหลักชัยในการดาเนินงานที่ว่า “ขอให้ถือ
ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ” และได้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร
“การทางานเป็นทีม” ของสถาบันฯ โดยบุคลากรทุกคนได้ช่วยกันกาหนดรายละเอียดต่างๆ ขึ้น และสรุปด้วย
ถ้อยคาที่ว่า “สามัคคี สร้างสรรค์ มุ่งมั่นผลงาน มีจิตบริการ ประสานสู่สังคม” ทั้งนี้สถาบันฯ ได้ยึดถือหลักคิด
ดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้ผลการดาเนินงานเกิดประโยชน์แก่สังคมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการ
ดาเนินงานของสถาบันฯ
4. การมุ่งเน้นลูกค้า สถาบันฯ เน้นการให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
และมีการดาเนินงานแบบระบบทีมและทีมข้ามสายงาน เพื่อให้บุคลากรที่มีอยู่สามารถขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้
บรรลุผลสาเร็จได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้สถาบันฯ ได้วางแผนงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
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การประจาปีและแผนกลยุทธ์ เพื่อรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ ขณะเดี ยวกันก็มีการขยายฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น
และมอบหมายให้มีบุคลากรรับผิดชอบจัดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้นลูกค้าสัมพันธ์ กาหนดแผนงานปรับปรุง
กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
5. ความต้องการด้านการเรียนรู้และการพัฒนา สถาบันฯ พิจารณาการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร (TOR) ตามรอบการประเมินทุก 6 เดือน/ปี โดยมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้าน
การประเมินผล ได้นาผลการประเมินจากคณะกรรมการมาวิเคราะห์ และจัดลาดับความส าคัญของความ
ต้องการที่บุคลากรและคณะกรรมการได้ระบุไว้ กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานทั้งในระยะสั้น 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
สามารถติดต่อสื่อสารขอคาปรึกษาแนะนาได้ในบางกรณี และใช้เป็นฐานข้อมูลสร้างเครือข่ายของผู้ดาเนินงาน
ด้านวัฒนธรรมได้อีกทางหนึ่ง
7. การส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการปฏิบัติงาน การดาเนินงานของสถาบันฯ มี
ภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้รับบริการหลากหลายกลุ่ม ดังนั้นเพื่อให้ผลการ
ดาเนินงานสนองตอบต่อความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันฯ จึงกาหนดเป้าหมายให้
บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็ม ที่และเป็นอิสระโดยไม่ขัดต่อภารกิจหลัก ตลอดจนระเบียบ
กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ
เพื่อให้ รองรับ ต่อความเปลี่ย นแปลงต่างๆ ได้ทันเวลา และเป็นระบบ สถาบันฯ จึงมีแผนงานอย่างชัดเจน
กาหนดให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา อย่างครบถ้วนและทั่วถึง โดยตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 100
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นอกจากนี้ยังมีแผนงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มีการทาข้อตกลง
(MOU) ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยและหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม ช่องทางการ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้แก่บุคลากร
(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
สถาบันฯ มีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา โดยกาหนดให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม TOR จานวน 2 ครั้งต่อปี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมายของสถาบันฯ นาผลการประเมินมาใช้ ปรับปรุงและพัฒนางานและพัฒนาตนเองของบุคลากร
นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบประจาปี โดยเน้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อการปรับปรุง พัฒนา สร้างสรรค์ โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความเป็นธรรมกับผู้รับการประเมิน โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. กาหนดรูปแบบและแนวทางการประเมิน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประเมิน และผู้รับการ
ประเมิน
1) ผู้ประเมิน อยู่ในรูปของคณะกรรมการจานวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการชุดที่ 1 ทาหน้าที่
พิจารณาตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยกาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนน ประกาศเกณฑ์ต่างๆ
ให้บุคลากรได้รับทราบ ได้แก่ เกณฑ์การให้คะแนน การประมวลผลคะแนน และผู้ให้ข้อมูล โดยการสอบถามสั ม ภาษณ์ รวมทั้ง การชี้ แจงจุ ดอ่ อน จุ ดแข็ง ของผู้ รับ การประเมิ น ส่ ว นคณะกรรมการชุด ที่ 2 ท าหน้า ที่
กลั่น กรองผลการให้ คะแนนประเมินของคณะกรรมการชุดที่ 1 และพิจารณาลงความเห็นพร้อมทั้งส่งการ
รายงานผลให้ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยได้รับทราบและพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง
2) ผู้รับการประเมิน ได้แก่ บุคลากรทุกคนของสถาบันฯ ซึ่ง มีส่วนร่วมในการประเมินโดยการ
รับ รู้ และยอมรั บ หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเป้าหมายในการประเมิน รวมทั้งมีการจัด ทาข้อตกลงร่ว มกับ
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นก่อนถึงรอบการประเมิน ภายหลังทราบผลการประเมินจะได้รับคาอธิบายชี้แจงวิธีการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองและพัฒนางานเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ โดยมีการแบ่งผู้รับ
การประเมินออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะงานดังนี้
 กลุ่มหัวหน้าฝ่าย
เป็นกลุ่มบุคลากรที่มีตาแหน่งบริหาร มี 2 ฝ่าย ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย
สนับสนุนบริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรม
 กลุ่มบุคลากร แบ่งตามฝ่ายงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
- ฝ่ายสนับสนุนบริหาร
- ฝ่ายวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรม
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2. กาหนดวิธีการประเมิน ประกอบด้วย 2 ส่วน
1) การประเมินความรับผิดชอบ มีสัดส่วนข้อตกลง ร้อยละ 80 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
- ผลงานประจา ได้แก่ ผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ คิดค่าน้าหนัก ร้อยละ70
- ผลงานเชิ ง พั ฒ นา ได้ แ ก่ ผลงานตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายกรณี พิ เ ศษ คิ ด ค่ า น้ าหนั ก
ร้อยละ 10
ทั้งนี้การประเมินงานทั้ง 2 ส่วนมีตัวชี้วัดผลงาน (KPI) คือ คุณภาพของงานที่รับผิดชอบ ความ
รวดเร็วและตรงต่อเวลา การประหยัดและการใช้ทรัพยากร
2) การประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) มีสัดส่วนตามข้อตกลงร้อยละ 20
พิจารณาตามตัวชี้วัดที่กาหนดในแต่ละสายงานของบุคลากร ดังนี้
- กลุ่มหัวหน้าฝ่าย พิจารณาสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะทางการบริหาร 3 ด้าน
- กลุ่มบุคลากร พิจารณาสมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะเฉพาะ 3 ด้าน
3. ก าหนดระดั บ คะแนนการประเมิ น โดยยึ ด ตามเกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ได้ ม าจากการ
ประมวลผลค่าคะแนนประเมินจากคณะกรรมการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น = 90-100, ดีมาก = 80-89,
ดี = 70-79, พอใช้ = 60-69, ปรับปรุง = น้อยกว่า 60
ตารางที่ 20 องค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยกรรมการชุดที่ 1
ผู้รับการประเมิน
หัวหน้าฝ่าย
บุคลากร

กรรมการประเมิน
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าฝ่ายทั้ง 2

ผลงานประจา
(80%)
ผู้รับการประเมิน,

ผู้ให้ข้อมูล
ผลงานเชิงพัฒนา
(20%)
ผู้รับการประเมิน,

ความสามารถเชิง
สมรรถนะ (20%)
ผู้รับการประเมิน

หัวหน้าฝ่ายทั้ง 2,
ผู้รับการประเมิน,

หัวหน้าฝ่ายทั้ง 2,
ผู้รับการประเมิน,

หัวหน้าฝ่ายทั้ง 2,
ผู้รับการประเมิน,

หมายเหตุ ผลงานประจา ผลงานเชิงพัฒนา นาคะแนนที่ได้มาคิดเทียบแปลงคะแนนด้วยสูตร คะแนนที่ได้ X 80 ÷ 100=80

4. กาหนดวิ ธีก ารพัฒ นาบุ ค ลากร เมื่ อสิ้ นสุ ดรอบปีก ารประเมิน ผลการปฏิบั ติง านของบุ คลากร
สถาบันฯ ได้มีการทบทวนสรุปประเด็นปัญหา และความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาของบุคลากร โดย
สถาบันฯ ได้กาหนดแผนพัฒนารายบุคคลขึ้น เพื่อสามารถปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็ น
รูปธรรม
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ภาพที่ 16 แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

(3) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการวางแผนการสืบทอด
ตาแหน่งของตาแหน่งผู้บริหารและผู้นาอย่างมีประสิทธิผล สถาบันฯ ดาเนินการดังต่อไปนี้
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1. จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดยยึดหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้
กาหนดไว้ เน้นวิธีการที่ชัดเจนและโปร่งใส ตลอดจนมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้ รับทราบเพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกันในเบื้องต้น
2. กาหนดแผนการเตรียมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งงานที่สูงขึ้น โดยการวิเคราะห์ตาแหน่งงานที่มี
อยู่จริงในปัจจุบัน เพื่อนามาร่วมกันจัดกลุ่มงาน และจัดทารูปแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ผลการสารวจข้อมูลเส้นทางก้าวหน้าในการงานของสถาบันฯ สรุปได้ว่า การเติบโตในอาชีพการ
งานเป็นไปในแนวดิ่ง กล่าวคือ ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันฯ มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายงานมากกว่า
หัวหน้าฝ่าย และมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งวาระ 4 ปี เช่นเดียวกับการเติบโตของหัวหน้าฝ่าย มอบหมาย
ให้มีรักษาราชการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย และมีนโยบายในการกาหนดตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย เพื่อสรรหาผู้ดารง
ตาแหน่งถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา และมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายงานน้อย
3. กาหนดเป้าหมายการจัดทาแผนงานเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรตามกลุ่มงานให้เข้าสู่ตาแหน่งงานที่
สูงขึ้นไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยสถาบันฯ ได้ ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารในการเป็นคณะกรรมการ และการให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการศึกษา สารวจ วิเคราะห์
สถานการณ์การบริหารทรั พยากรบุคคล เพื่อออกแบบข้อเสนอทางก้าวหน้าและหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสเป็น
ธรรม
4. กาหนดเป็นนโยบายของสถาบันฯ ในการเพิ่มความท้าทายด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล ในแง่ที่ทาให้บุคลากรในสถาบันฯ มีความพึงพอใจในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตน ซึ่ง ในการ
ดาเนินการดังกล่าวนี้มีคณะกรรมการและคณะทางาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากบุคลากรทั้งสองฝ่ายงาน
รับผิดชอบการจัดทาเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันประชุมเพื่อศึกษา
และวิเคราะห์ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการศึกษารูปแบบจากหน่วยงานอื่น ตลอดจน
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของสถาบันฯ เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ
ในการจัดทาเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของสถาบันฯ ได้ กาหนดกรอบแนวคิดในการดาเนินการ
โดยมีระบบการพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ดังนี้
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ภาพที่ 17 ระบบพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
การปฏิบัติตามแผน
ความก้าวหน้าใน

การติดตามประเมินผล

อาชีพการงาน

การประเมินศักยภาพของบุคคล

การกาหนดตาแหน่งสาคัญ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(104)

วางแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ
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เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้ง
องค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนงาน
กรอบแนวคิดดังกล่าวอธิบายได้ว่า สถาบันฯ มีการวางระบบพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่
บุ ค ลากร โดยมุ่ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ นโยบายและแผนงานอั น เป็ น เป้ า หมายหลั ก ในการ
ดาเนินงานของสถาบันฯ ทั้งนี้ขั้นตอนของตาแหน่งและภาระหน้าที่การงานพร้อมทั้งคุณสมบัติในการดารง
ตาแหน่งในแต่ละระดับ กาหนดไว้อย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย โดยมี
การกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ตาแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการกาหนดตาแหน่งสาคัญ และมี การประเมิน
ศักยภาพบุคคลและความต้องการได้รับการพัฒนา โดยใช้หลัก Competency Base อีกทั้งยังมีการวางแผน
พัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ มีการปฏิบัติการตามแผนที่กาหนดไว้ ได้แก่ การพัฒนารายบุคคล การติดตาม
ตรวจสอบ การสรุปผลการตัดสินใจ การติดตามและประเมินผล
วิธีดาเนินการดังกล่าวข้างต้นนอกจากจะส่งผลให้บุคลากรมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
สาคัญโดยมีโอกาสเลื่อนขึ้นไปรับผิดชอบหน้าที่ที่สูงขึ้นแล้ว สถาบันฯ ยังสามารถกาหนดตัวบุคคลที่เหมาะสม
ในการวางแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้เจริญเติบโตเป็นกาลังสาคัญขององค์กรได้ต่อไป
ตารางที่ 21 แผนการเตรียมบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ประเภทตาแหน่ง
ตาแหน่งบริหาร

แผนการเตรียมบุคลากร
1. จัดกลุ่มบุคลากรทีม่ ีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับการขึ้นสู่ตาแหน่งบริหารเข้ารับการ
ฝึกอบรม ได้แก่ตาแหน่งรักษาการใน
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วิธีการ
- กาหนดหลักสมรรถนะตาม
บทบาท หน้าที่และภารกิจ
ของสถาบันฯ
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ตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อ
ภารกิจหลัก
1. ตาแหน่งชานาญการ
2. ตาแหน่งชานาญการพิเศษ
3. ตาแหน่งเชี่ยวชาญ
4. ตาแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ
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ตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย
2. กาหนดเป้าหมายให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม ให้ความรู้ และพัฒนาทักษะที่
จาเป็นต่อภารกิจของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง
เช่น การให้โอกาศศึกษาต่อที่สูงขึ้น การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงานในสายงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ปรับปรุงตาแหน่งงานให้สูงขึ้นเพื่อรองรับ
ภารกิจและพันธกิจของสถาบันฯ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1

หมวดที่ 6
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
6.1

ระบบงาน
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- แจ้งชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้
จัดลาดับการดารงตาแหน่ง

กาหนดหลักสมรรถนะตาม
บทบาท หน้าที่และภารกิจ
ของสถาบันฯ
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สถาบันฯ มีการออกแบบระบบงานซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการทางานที่ มุ่งเน้นบริการวิชาการด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย มีการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเชื่อมโยงงานทางวัฒนธรรมกับ
การเรียนรู้ รวมทั้งมีการให้บริการสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแก่นักศึกษา คณาจารย์
ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชุมชนภาคใต้โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.1 ก. การออกแบบระบบงาน
6.1 ก (1) สถาบันฯ มีวิธีการที่ใช้ตัดสินว่ากระบวนการที่ใช้ในระบบงานโดยรวมเป็นกระบวนการทั้ง
ภายในองค์กร และกระบวนการที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอก โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และบรรยากาศการแข่งขัน ดังนี้
ตารางที่ 22 แสดงการอธิบายความสัมพันธ์ของการออกแบบระบบงาน
ความสามารถพิเศษ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
แผนกลยุทธ์

บรรยากาศการแข่งขัน

ศูนย์กลางบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมในสามจังหวัดภาคใต้
สถาบันที่เป็นเลิศด้านวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นแหล่งหลอมรวมกิจกรรมทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
และชุมชนในพื้นที่ภาคใต้
มุ่งเน้นการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนเป็นศูนย์กลาง
การสร้างเครือข่ายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้านดังนี้
1. เทิดพระนามและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
2. สร้างระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. สร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมโดยมีวิจัยเป็นฐาน
4. ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมสู่สังคม
5. สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบเครือข่าย
ที่ ตั้ ง ของสถาบั น ฯ อยู่ ใ นพื้ น ที่ จั ง หวั ด ปั ต ตานี ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น สั ง คมแบบพหุ
วัฒ นธรรม จึ งมี ความได้เปรียบในฐานะเป็ นแหล่ ง หลอมรวมความหลากหลาย
ทางด้ า นวั ฒ นธรรมภาคใต้ และยั ง สามารถเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านแถบภูมิภาคอาเซียน
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สถาบันฯใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก ซึ่งคือการให้บริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการสืบทอด ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาของชาวบ้านสู่ชุมชน
โดยเลือกกระบวนการทางานจากการที่สถาบันมีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งมีประสบการณ์การทางานใน
ด้า นท านุ บ ารุ ง ศิล ปวั ฒ นธรรม และงานวิ จัย ทางด้ านวัฒ นธรรม โดยมี ผู้ น าเป็น บุค ลากรสายวิ ช าการ ซึ่ ง
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมารับหน้าที่บริหาร กระบวนการภายในที่เลือกมาปฏิบัติในสถาบันจึงเกิดจากการทางาน
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากร ซึ่งได้แก่การประชุม แลกเปลี่ยนและรับรู้ปัญหาเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ตาม
แนวทางดังนี้
ภาพที่ 18 แสดงกระบวนการภายในสถาบันฯ

กระบวนการภายในสถาบัน
การประชุมแลกเปลีย่ น
ศึกษาปั ญหา สารวจความ
ต้องการ
ปรับปรุง พัฒนาแผนการ
าเนินงาน

ร่วมกันวางแผน กาหน
ทิ ศทาง

การตรวจสอบ ประเมิ นผล
การป ิ บตั ิ งาน

าเนินงานตามแผน/
ป ิ บตั ิ งานตามทิ ศทางที ่
กาหน

ส่วนกระบวนการซึ่งใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอก ได้แก่ (1) ทรัพยากรบุคคล, (2) งบประมาณ,
แหล่งทุน รวมถึง (3) ทรัพยากรวัตถุ
—
- ทรัพยากรบุคคล ในกรณีนี้สถาบันฯดาเนินการด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน
อื่นทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งองค์กรของไทย และต่างชาติ เช่นการร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน การ
เชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาที่จาเป็นและต้องการการพัฒนามาให้ความรู้ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะทางานภายนอก
หน่วยงานเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานในโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ)
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—

- ทรั พยากรด้านการเงิ น ได้แก่การแสวงหาแหล่งทุนภายนอกทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชน รวมถึง
องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนในด้านงบประมาณในโครงการต่างๆ รวมทั้งงานวิจัย
—
- ทรัพยากรวัตถุ/ แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งเกิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมื อในชุ มชน แหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายนอก เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สถาปัต ยกรรม โบราณสถาน รวมถึ ง
โบราณวัตถุที่ได้รับบริจาคเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หรือเพื่อการศึกษาวิจัย เป็นต้น
6.1 ก (2) ระบบงานและกระบวนการทางานที่สาคัญของสถาบันฯ มีความสัมพันธ์และใช้ประโยชน์
จากความสามารถพิเศษของสถาบันฯ โดยพิจารณาจากแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีที่ครอบคลุม
ทั้งทางด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่ ความรู้ทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนภาคใต้ โดยเฉพาะพื้ นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ทั้งนี้สถาบันฯ มีการใช้แบบสอบถามรวมทั้งการได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
ของลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) เพื่อนามาใช้ในการพิจารณาวางแผนการ
จัดการในด้านต่างๆ มีการแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัย การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นทั้งด้าน
วิชาการ การเงิน และการวิจัย
6.1 ข. กระบวนการทางานที่สาคัญ
6.1 ข (1) กระบวนการทางานที่สาคัญของสถาบันฯ ได้แก่ การให้บริการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ชุมชนทั้งในระดับองค์กรและบุคคล กระบวนการทางานที่สาคัญเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายของ
สถาบันฯ ดาเนินงานตรงตามแผนที่กาหนดไว้ และเน้นการสร้างคุณค่าของผลงานให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ ส่งเสริมความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีอันส่งผลให้สถาบันฯ ประสบความสาเร็จและ
ยั่งยืน
วิธีการสาคัญในการจัดระบบงานของสถาบันคือ การสร้างความร่วมมือ ตัวอย่างเช่นการเชื่อมโยงกับ
ชุมชน การแสวงหาความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานอื่น หรือการนาปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้
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ตารางที่ 23 แสดงกระบวนการทางานที่สาคัญของสถาบันฯ
กระบวนการสร้างคุณค่าที่สาคัญ
1. การบริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

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

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

วิธีการกาหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า
- การพิจารณาจานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ
- การพิจารณาความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรม/
โครงการ
- การพิจารณาความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
- การพิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ
- การพิจารณาสถานการณ์และความต้องการของ
ตลาดวิชาการด้านการวิจัยและความต้องการของ
ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การพิจารณาช่องทางการได้รับข้อมูลและวิธี
คัดเลือก จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลวิจัย

กระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวนี้เป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่าให้แก่สถาบันฯ ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการ
เกี่ย วกับผลการดาเนิ นการที่ให้ ความสาคัญแก่การให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน โดยเฉพาะ
ทางด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การเผยแพร่ อนุรักษ์ และการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมกับองค์กรต่า ง ๆ
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อย่ างหลากหลาย เป็ น ระบบและต่อเนื่ อง การจัดกระบวนการต่าง ๆ เหล่ านี้ส อดคล้องกับตัว ชี้วัดผลการ
ดาเนินงานหลัก (KPI) จึงช่วยให้สถาบันฯ สามารถบรรลุข้อกาหนดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
6.1 ข (2) การจัดทาข้อกาหนดของกระบวนการทางานที่สาคัญ สถาบันฯ ใช้ข้อมูลจากผู้รับบริการ
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ดังนี้
1. ผู้รับผิดชอบในกระบวนงานนั้นๆ ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลในระดับนโยบาย
ระเบียบ การปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ หรือผู้ที่รับบริการ ผลการสารวจความพึงพอใจ
2. เสนอผู้บริหารที่กากับดูแล เพื่อพิจารณากระบวนการที่สาคัญ และพิจารณาหาข้อกาหนดที่
สาคัญที่มีผลต่อการดาเนินงานในกระบวนงานนั้นๆ
3. มีการจัดประชุมระดมแนวคิดจากบุคลากรในสถาบันฯ เพื่อร่วมพิจารณาข้อกาหนดต่าง ๆ ให้
ครอบคลุมและครบถ้วนตามเป้าหมายที่วางไว้
สถาบันฯ ได้ใช้ข้อกาหนดดังกล่าวมาดาเนินการด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม การจัดค่าย
เยาชนรักษ์ถิ่น การจัดโครงการพัฒนาทักษะเพื่อมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น ทั้งนี้สถาบันฯ ได้สารวจความต้องการของ
ผู้ รั บ บริ ก าร เช่ น นั ก เรี ย น นั ก ศึก ษาที่ จ ะเข้ ามาร่ว มโครงการ ความต้ องการของชุ มชน ความพร้อ มของ
วิทยากร/ปราชญ์ช าวบ้ าน ซึ่งมีห น้ าที่ ส อน แสดง หรือถ่ายทอดความรู้นั้นๆ ฯลฯ เพื่อ นามาประกอบการ
พิจารณาออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน วิธีการจัดการฝึกอบรม การให้ความรู้ สืบทอด สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และงาน
อื่น ๆ ในการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภารกิจของสถาบันฯ
6.1 ข (3) การนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เช่น การนา
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) มาแสดงผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของสถาบันฯ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
สถาบันฯ เพื่อเก็บรวบรวมความรู้ ที่สาคัญ ทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้เอาไว้อย่างหลากหลาย
รวมถึงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมชายแดน
ภาคใต้ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมโครงการตามระดับความรู้ตั้งแต่ ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง รวมไปถึงการจัด
ประกวด เพื่อทดสอบและพัฒนาผู้เรียน และให้ผู้เรียนในชุมชนมีเวทีสาหรับทดสอบและแสดงผลงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคมในวงกว้าง
การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ดังกล่าวสถาบันฯ คานึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้รับบริการจะ
เข้ารับบริการ หรือจัดตามที่ผู้รับบริการร้องขอ เช่นการจัดอบรมให้ แก่นักเรียนในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และมี
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การควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณ หรือแหล่งทุนที่ได้รับ โดยยึดถือหลักความประหยัด แต่ให้ได้ผลงาน
ที่มปี ระสิทธิภาพสูงสูด
6.1 ค. การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
สถาบันฯ ได้มีการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ โดยวางแผนรองรับกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินตาม
การกาหนดของมหาวิทยาลัยซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อุบัติเหตุ
โจรกรรม วินาศกรรม การคุกคามทางเพศ อัคคีภัย และอื่น ๆ ไว้ดังนี้
ภาพที่ 19 การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

เกิดเหตุการณ์
บุคคลแรกรับรู้

แจ้งผู้บริหาร

แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์

แจ้งเจ้าหน้าที่จัดการภาวะฉุกเฉิน
แผนภาวะฉุกเฉินทางาน

สถาบันฯจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย มีการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยง มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลชัดเจน มีการพิจารณาเชิญวิทยากรทีมีความเชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อความเสี่ยงมาให้ความรู้และเตรียมพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน/ ภัยพิบัติ
6.2 กระบวนการทางาน
6.2 ก. การออกแบบกระบวนการทางาน
6.2 ก (1) การออกแบบและสร้างนวัตกรรมของกระบวนการทางาน สถาบันฯ เน้นความถูกต้องตรงตาม
ขนบธรรมเนียม จารีตการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในพื้นที่สามจังหวัด
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ชายแดนภาคใต้ โดยมีการศึกษา ค้นคว้า สืบค้น วิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณีที่
ถูกต้องเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และเผยแพร่ต่อไป
สถาบั น มีแนวทางในการแสวงหาความร่ วมมือด้านการวิจั ยและการบริ การวิ ชาการ มีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนิ น การพิ จ ารณาด้ า นการวิ จั ย โดยเฉพาะ มี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาชั ด เจนและมี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา รวมทั้งมีแนวทางพัฒนาระบบการทางานด้านการวิจัยที่ให้ความสาคัญกับการนามาใช้
ประโยชน์ในชุมชน สังคม รวมถึงการเรียนการสอน ตามแผนภูมิภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 20 ระบบการทางานด้านวิจัย
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สังคม
น.ศ
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ระบบการทางาน า้ นการวิจยั
การหา จทย์วิจยั ลงชุมชน, ศึกษาความต้องการ /ปัญหาทีเ่ กิ )
วางแผน าเนินงานวิจยั
หาแหล่งทุนสนับสนุน
นาเสนอ ครงร่างงานวิจยั
นาเสนอผู้ทรงคุ วุฒิพิจาร า
าเนินงานวิจยั
นาเสนอรายงานความก้าวหน้า/ เสวนาวิจยั เพือ่ รับ ังข้อเสนอแนะ จาก
กรรมการทีไ่ ้รบั การแต่งตังให้ แู ล ้านการวิจยั ของสถาบัน, ปราชญ์ชาวบ้าน
บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
ปรับปรุงแก้ไข
ส่งรายงานการวิจยั บับสมบูร ์
เผยแพร่งานวิจยั และ หรือนางานวิจยั ไปใช้ประ ยชน์ต่อชุ่มชน/สังคม ใน
รูปแบบ ครงการต่างๆ/ รวมทังใช้ในการเรียนการสอน
หาแหล่งทุนสนับสนุนเช่น CILO

6.2 ก (2) การน าปัจจัย ต่าง ๆ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ สถาบันฯ มีการออกแบบ
กระบวนการทางานโดยมุ่งให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลั ย พันธกิจของสถาบันฯ และความ
ต้องการของผู้รับบริ การหรือผู้ รับบริการเป็นสาคัญ จากนั้นจึงนามากาหนดเป้าหมายของการกระบวนการ
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ทางาน กาหนดตัวชี้วัดของผลผลิตและผลลัพธ์ ดาเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ มีการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน เพื่อนาผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

กระบวนการ

ผู้รับบริการ

เป้าหมาย

ภาพที่ 21 แสดงกระบวนการทางานของสถาบันฯ
มีโครงการของชุมชน
มีระบบสนับสนุนชุมชน

มีการวางแผนของชุมชน
กระทรวง/มหาวิทยาลัย

ชุมชนใน/นอกพื้นที่

พื้นที่

จัดระบบสื่อสาร

เทคโนโลยีขององค์กร

สถาบันฯ

สร้างระบบสนับสนุน/บริการ

สร้างและบริหารเครือข่าย

สมรรถนะขององค์กร

บรรยากาศที่เอื้ออานวย

6.2 ข. การจัดการกระบวนการทางาน
6.2 ข (1) การนากระบวนการไปปฏิบัติให้ได้ผลตามข้อกาหนดของการออกแบบ สถาบันฯ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และการประชุมเพื่อประเมินผลการดาเนินงานของคณะทางานเพื่อสรุปผลการ
ดาเนินการ ข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อเสีย เพื่อการปรับปรุงการดาเนินการในครั้งต่อๆ ไป
เมื่ อโครงการสิ้ นสุ ดจะมีการสรุ ปผลการดาเนินงานโครงการทั้ งด้านจานวนผลงาน ผู้ เข้ าร่ ว ม
โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ ว่าเป็นไปตามโครงการที่วางไว้หรือไม่
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การปฏิบัติงานปกติประจาวันตามกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรจะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริม
ทานุบารุง สืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
6.2 ข (2) ตัววัด ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน สถาบันฯ กาหนดขั้นตอนในการดาเนินงานด้านการทานุ
บารุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของภาคใต้ โดยเน้นให้มีการสืบทอดอย่างยั่งยืน การจัด
โครงการต่าง ๆ มุ่งให้คนในชุมชนได้นาไปเป็นแบบอย่าง และทบทวนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องของชุมชน
โดยมีการจัดประชุมรายงานและสรุปผลการดาเนินงาน เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับตัวชี้วัดเป้าหมาย ซึ่ง
พิจารณาจากความต้องการของผู้รับบริการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงาน เพื่อน าผลมาพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการทางานให้ เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ
นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้สร้างกระบวนการปฏิบัติงานภายในให้ดาเนินไปในลักษณะของการขยายขอบเขตการ
ทานุบารุง อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตการปฏิบัติที่ถูกต้องให้เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวาง
6.2 ข (3) การควบคุมต้นทุนโดยรวม สถาบันฯ คานึงถึงการลดต้นทุนการตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดาเนินการ โดยมีการหาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อให้ ได้รูปแบบที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการก่อนการ
ดาเนิ นงาน และดาเนิ นงานไปตามแผนงานที่วางไว้ จนเกิดเป็น ผลงานที่ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด จน
สามารถลดต้นทุนในการตรวจสอบลงได้
นอกจากนี้ในการทางานได้แบ่งออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและภาระ
งานของบุ ค ลากรเป็ น หลั ก โดยเฉพาะงานในลั ก ษณะกิ จ กรรม/โครงการได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท างาน/
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบงาน มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามการปฏิบัติงานใน
แต่ละขั้นตอน ซึ่งเป็นการป้องกันและลดปัญหาความบกพร่องและการทางานซ้าซ้อน รวมทั้งมีการประชุมหารือ
เพื่ อ หาแนวทางปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขความบกพร่ อ งหรื อ ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
6.2 ค. การปรับปรุงกระบวนการทางาน
สถาบันฯ มีการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อบรรลุผลการดาเนินการที่ดีขึ้น ลดความแปรปรวน
ของกระบวนการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น รวมทั้งทาให้กระบวนการเหล่านี้ทันกับความต้องการและทิศทาง
ของธุรกิจอยู่เสมอ วิธีการทีส่ ถาบันฯ ได้กระทาคือ
6.2 ค (1) การทบทวนการดาเนินการของสถาบันฯ ได้มีการประเมินและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
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ทุก 6 เดือน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น
6.2 ค (2) สถาบั น ฯ ได้ใช้วิ ธีการในการแบ่งปัน ข้อมูล การปรับปรุงและบทเรียนที่ได้ รับระหว่า ง
หน่วยงานและกระบวนการอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในองค์กร อีก
ทั้งยังมีการติดตามความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกับองค์กรอื่น ๆ อยู่เสมอ

ภาพที่ 22 แสดงการจัดการและปรับปรุงกระบวนการทางานตามหลักการ ADLI
Integration (I)
มีการบูรณาการเพื่อให้จัดการ
และปรับปรุงกระบวนการ
สอดคล้องกับทิศทางของสถาบัน
ฯ
Approach (A)
มีแนวทาง/ขั้นตอนการจัดการ
และปรับปรุงกระบวนการทางาน
อย่างเป็นระบบ

การจัดการและปรับปรุง
กระบวนการทางาน

Deployment (D)
มีการถ่ายทอดให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบและนาไป
ปฏิบัติ

(117)

Learning (L)
จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการจัดการและปรับปรุง
กระบวนการทางาน
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การออกแบบระบบงานตาม ADLI ที่สถาบันฯ นามาใช้ในการออกแบบ จัดการและปรับปรุง
กระบวนการทางานเริ่มจากแนวทาง Approach (A) คือการมีแนวทางขั้นตอนวิธีการ ในการออกแบบ
ระบบงานที่ชัดเจนและเป็นระบบตอบสนองข้อกาหนดหัวข้อ ต่าง ๆในการออกแบบระบบงาน จากนั้นจึงได้มี
การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติ Deployment (D) ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติโดยมีการเรียนรู้ Learning
(L) ให้ทุกฝ่ายมีการออกความคิดเห็น แบ่งปันความรู้จากการปรับปรุงที่ดีขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง
แนวทางให้ดีขึ้นโดยให้เกิดการ บูรณาการ Integration (I) ซึ่งทุกฝ่ายนามาปฏิบัติให้สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน

หมวดที่ 7
ผลลัพธ์
สถาบันฯ มีภารกิจหลักด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ลักษณะการดาเนินงานมีทั้งการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู
อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านและเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนภาคใต้สืบทอด
เอาไว้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ ได้ทุ่มเททางานอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ
เพื่อให้ผลการดาเนินงานบรรลุตามภารกิจหลักที่กาหนดไว้ โดยยึดถือปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ให้ถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ” เป็นหลักชัยในการดาเนินงานอันจะช่วยธารงรักษาชื่อเสียงและ
ความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมายาวนานกว่า
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40 ปี ส าหรั บ ในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2555 นี้ สถาบั น ฯ ได้ รั บ รางวั ล ผลงานดี เ ด่ น สาขาท านุ บ ารุ ง
ศิล ปวั ฒนธรรม ผลงาน “มหกรรมศิล ปวั ฒ นธรรม” เป็น เงิ น 20,000 บาท และ โล่เ กีย รติ ยศ จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้ติดต่อเป็นคู่เทียบกับหน่วยงานทาหน้าที่
เหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับสถาบันฯ ในด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัยในภาคใต้ จานวน 8
หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับ
การตอบรับ และได้รับ ข้อมู ล จากคู่เที ยบบางส่ วน จ านวน 5 หน่ วยงาน ได้ แก่ สถาบั น ทั กษิณ คดี ศึกษา อาศรม
วั ฒ นธรรมวลั ย ลั ก ษณ์ ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน
ของสถาบันฯ ตาม KPIs และเป้าหมายที่กาหนดไว้ จาแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ที่สาคัญของสถาบันฯ มีอยู่ จานวน 4 ประเภท ได้แก่ 1) จานวนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าสามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ คือ จานวน 5 แหล่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระเทพ
ญาณโมลี พิพิธภัณฑ์เรือนอามาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค หอศิลป์ภาคใต้ ศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม และห้อง
อินโดนีเซีย ตามตัวชี้วัดที่ 1.1 (ดังแสดงผลงานในภาพที่ 23 ) 2) งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในแต่ละปี
สถาบันฯ ได้จัดโครงการด้านวัฒนธรรม นิทรรศการและกิจกรรมที่เผยแพร่สู่ ชุมชน มีจานวนมาก เช่น โครงการ จัด
งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม การฝึกซ้อมดีเกร์ฮูลู งานประเพณีลอยกระทง วันกัลยาณิวัฒนา งานประเพณีสงกรานต์
การพัฒนาทักษะการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรมท้องถิ่น จัดแสดงศิลปกรรมอาเซี่ยน งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านระดับชาติ ค่ายดนตรี กวี ศิลป์ สัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย เฉลิมพระเกียรติ “มหาราชินี อัคราภิรักษศิลปิน ” เปิด
บ้านเปิดประสบการณ์ผ่านเรือนอามาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค จั ดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ วัฒนธรรมสัญจร
คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ปริวรรตหนังสือบุด การจัดทา
ฐานข้อมูลศิลปินพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ถ่ายทอดภูมิปัญญาและทักษะการอาบน้าและจัดการศพ เป็นต้น เหล่านี้ล้วน
เป็ นกิจกรรมที่เผยแพร่สู่ชุ ม ชน ท างานร่วมกับ ชุ มชน อย่า งไรก็ต ามสถาบั น ฯ ก็จ ะพยายามที่ จะจัด กิจ กรรมทาง
วัฒนธรรมตามความต้องการของชุมชน ทั้ง ๆ ที่ในบางครั้งเหตุการณ์ สถานการณ์ไม่อานวยก็ตาม ซึ่งในรอบปีที่ผ่าน
มาพบว่าสามารถดาเนินการได้จานวน 25 โครงการ/กิจกรรม มากกว่าแผนที่กาหนดไว้ ตามตัวชี้วัดที่ 1.2 (ดังแสดง

ผลงานในภาพที่ 24 ) 3) งานบริการวิชาการ ในแต่ละปีสถาบันฯ ได้จัดโครงการด้านบริการวิชาการที่
เผยแพร่สู่ชุมชนหลายโครงการ เช่น โครงการ งาน ม.อ.วิชาการ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา
ทักษะการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรมท้องถิ่น การจัดทาทะเบียน ซ่อมสงวน และองค์ความรู้โบราณวัตถุใน
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พิพิธภัณฑ์วัดมุจลินทวาปีวิหาร โครงการสายใยชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เป็นต้น นอกจากนี้สถาบันฯ ยังให้บริการวิชาการ ให้คาปรึกษา องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม และทางาน
ร่วมกับชุมชน ในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าสามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมได้จานวน 10 โครงการ/กิจกรรม ซึ่ง
มากกว่าแผนที่กาหนดไว้ ดังดัชนีชี้วัดที่ 1.3 (ดังแสดงผลงานในภาพที่ 25 ) และ 4) งานด้านการวิจัย ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สาคัญประการหนึ่งของสถาบันฯ ซึ่งได้ดาเนินงานวิจัยมาเป็นเวลานาน ซึ่งสถาบันฯ มี
นักวิจัยจานวน 4 คน (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 คน และลาออก 1 คน) จึงทาให้ปัจจุบันมีนักวิจัยเพียง
2 คน ที่ดาเนินการวิจัย และบุคลากรอื่น ๆ ที่มีความสามารถในด้านการวิจัยก็ได้ดาเนินงานวิจัยทางด้าน
วัฒ นธรรมด้ว ย ซึ่งมีโ ครงการวิจั ยที่กาลั งดาเนินการอยู่จานวนหลายโครงการ ในรอบปีที่ผ่ านมาจานวน
โครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมที่ได้รับทุน จานวน 1 โครงการ คือ สถานภาพและแนวทางในการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนกรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
ดังดัชนีชี้วัดที่ 1.4 (ดังแสดงผลงานในภาพที่ 26 ) ส่วนจานวนผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จ จานวน
1 โครงการ คือ ภูมินามและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตาบลลาพะยา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งไม่เป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้ ดังดัชนีชี้วัดที่ 1.5 (ดังแสดงผลงานในภาพที่ 27 ) และจานวนผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรม
ที่เผยแพร่ สู่สังคม จานวน 1 โครงการ คือ ภูมินามและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตาบลลาพะยา อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ดังดัชนีชี้วัดที่ 1.6 (ดังแสดงผลงานในภาพที่ 28 ) การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของสถาบั นฯ สู่ชุมชนภายนอก ในแต่ละปีมีจานวนสื่อและทรัพยากรสารสนเทศด้าน
วัฒนธรรมเผยแพร่สู่สังคม หลากหลายแหล่งและหลากหลายชิ้นงาน มีจานวนมากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ
สื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ (CD/VCD, ไฟล์ภาพ,ไฟล์เอกสาร) จุลสารข่าว การออกอากาศผ่านรายการวิทยุ
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Web site สูจิบัตร ป้ายโฆษณา แผ่นปลิว เป็นต้น ซึ่งสถาบันฯ ได้ทาการเผยแพร่
อย่ างต่อเนื่ องตลอดทั้งปี ตัว อย่ าง การผลิตหนังสื อ เช่น หนังสื อวันกัล ยาณิวัฒ นา ควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรมวันกัลยาณิวัฒนา การรวบรวมบทความวิทยุในรอบปีโดยผลิต หนังสือรวมบทความวิทยุ ควบคู่ไปกับ
การจัดรายการวิทยุ หนังสือศิลปินพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี เป็นต้น การเผยแพร่ข้อมูลแบบ online ผ่าน
website สถาบันฯ นั้น สถาบันฯ ได้จัดสารสนเทศมากมายหลายด้านเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่มีเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลโบราณวัตถุ ฐานข้อมู ลสื่อดิจิทอล เป็นต้น ซึ่ง
ด้วยความกว้างไกลของการสื่อสารรูปแบบนี้ทาให้ข้อมูล ความรู้ สารสนเทศ แพร่กระจายออกไปได้ทั่วโลก ใน
รอบปีที่ผ่านมาจานวนสื่อและทรัพยากรสารสนเทศด้านวัฒนธรรมสู่สังคม จานวน 8 ประเภท ซึ่งมากกว่าแผน
ที่กาหนดไว้ ดังดัชนีชี้วัดที่ 1.7 (ดังแสดงผลงานในภาพที่ 29 ) นอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้จัดโครงการ/
กิจกรรมที่ทางานร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ โดยได้ทาความ
ร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏราไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราช
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นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในรอบปีได้จัดโครงการวัฒนธรรม
สัญจร นาวัฒนธรรมภาคใต้ไปเผยแพร่ที่จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดบุรีรัมย์ และสถาบันฯ เป็นเจ้าภาพจัด
โครงการวัฒนธรรมขึ้นที่วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายก็ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วย
อีกทั้งความร่วมมือกับหน่ายงาน กลุ่มศิลปิน ทั้งในและต่างประเทศในการจัดกิจกรรมด้านศิลปกรรม เช่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทโตชิบาประเทศไทย จากัด กลุ่ม
ศิลปิน จากประเทศลาว พม่า เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เป็นต้น และความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านวัฒนธรรมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สานักงานอุทยานการเรียนรู้ สานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ เป็นต้น อีกทั้งในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา กระทรวง
วัฒนธรรม สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ไปรษณีย์ กลุ่มสินค้า OTOP โรงเรียนต่าง ๆ ใน
จังหวัดปัตตานี ธนาคารออมสินปัตตานี เป็นต้น ถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยอานวยก็ตาม แต่
สถาบันฯ ก็สามารถดาเนินงานได้ ในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันฯ สามารถจัดโครงการและกิจกรรมที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกด้านวัฒนธรรมได้จานวน 21 โครงการ ซึ่งมากกว่าแผนที่กาหนดไว้ ดังดัชนีชี้วัดที่ 1.8
(ดังแสดงผลงานในภาพที่ 30 ) การบริหารความเสี่ยงก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สาคัญอีกประการหนึ่งของสถาบัน
ฯ ซึ่งได้ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการความปลอดภัยภายในองค์กร การ
ดาเนิ น งานด้ านท านุ บ ารุ ง ศิล ปวัฒ นธรรมและบริการวิช าการ การดาเนิน งานด้านแหล่ งเรี ยนรู้ ทางด้า น
วัฒนธรรม และการดาเนินงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งในรอบปีได้ดาเนินงานไปตามแผนที่กาหนดไว้คือมี
แผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ดังดัชนีชี้วัด 1.9 (ดังแสดงผลงาน
ในภาพที่ 31 ) ช่ อ งทางในการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม งานทางวั ฒ นธรรมนั้ น สถาบั น ฯ มี วิ ธี ก าร
ประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่จัดเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนให้ชุมชนได้รับทราบ ซึ่งช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ หนังสือราชการ แผ่ นพับ โทรศัพท์ E-mail E-document Face book รายการวิทยุ
โรดโชว์ รถแห่ ป้ายโฆษณา ไปรษณีย์ เครือข่าย สื่อมวลชน แผ่น CD/DVD หนังสือ จุลสาร สูจิบัตร ปฏิทิน ซึ่ง
ช่องทางเหล่านี้ทาให้ผู้รับบริการได้รับทราบความเคลื่อนไหวการดาเนินงานของสถาบันฯ ในรอบปีที่ผ่านมามี
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์มากกว่าแผนที่ตั้งไว้คือ 18 ช่องทาง ดังดัชนีชี้วัดที่ 1.10 (ดังแสดงผลงานใน
ภาพที่ 32 )
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ตัวชี้วัดที่ 1.1 จานวนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
จานวนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของสถาบันฯ เท่ากับแผนที่ตั้งไว้ คือ ปี 2555 จานวน 5 แหล่ง
ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่น้อยกว่าปี 2553 ส่วนคู่เทียบปี 2555 ได้รับข้อมูลเพียง 3 หน่วยงานคือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต จานวน 1 แหล่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 1 แหล่ง และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา จานวน 3 แหล่ง ดังแสดงภาพที่ 23
ภาพที่ 23 แสดงจานวนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
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จำนวนแหล่ งเรี ยนรู้ ทำงวัฒนธรรม
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คูเ่ ทียบประจาปี 2555

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จานวนโครงการและกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวนโครงการและกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ มากกว่าแผนที่กาหนดไว้
คือ ปี 2555 จานวน 25 โครงการ ซึ่งน้ อยกว่าปีที่ผ่ านมา และปี 2553 ส่ว นคู่เทียบได้รับข้อมูลปี 2555
จานวน 5 สถาบัน คือ มหาวิทยาลั ยราชภัฏภูเก็ต จานวน 5 โครงการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จานวน 4
โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 7 โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จานวน 19
โครงการ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จานวน 26 โครงการ ดังแสดงภาพที่ 24

(123)

รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ภาพที่ 24 แสดงจานวนโครงการและกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

จำนวนโครงกำรและกิจกรรมด้ ำนทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม
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คูเ่ ทียบประจาปี 2555

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จานวนโครงการและกิจกรรมด้านบริการวิชาการ
จานวนโครงการและกิจกรรมด้านบริการวิชาการของสถาบันฯ มากกว่าแผนที่กาหนดไว้ คือ ปี
2555 จานวน 14 โครงการ ซึ่งมากกว่าปี 2554 และ 2553 ที่ผ่านมา ส่วนคู่เทียบปี 2555 จานวน 5 สถาบัน
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จานวน 1 โครงการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จานวน 6 โครงการ มหาวิทยาลัย

(124)

รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช จ านวน 4 โครงการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา จ านวน 9 โครงการ และ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จานวน 16 โครงการ ดังแสดงภาพที่ 25
ภาพที่ 25 แสดงจานวนโครงการและกิจกรรมด้านบริการวิชาการ

จำนวนโครงกำรและกิจกรรมด้ ำนบริกำรวิชำกำร
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 จานวนโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมที่ได้รับทุน

(125)

คูเ่ ทียบประจาปี 2555

รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

จานวนโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมที่ได้รับทุนของสถาบันฯ น้อยกว่าแผนที่กาหนดไว้ คือ ปี
2555 มีเพียงจานวน 1 โครงการ ซึ่งน้อยกว่าปี 2554 และ 2553 ที่ผ่านมา ส่วนคู่เทียบนั้นในปี 2555 ไม่ได้รับ
ข้อมูลทั้ง 5 สถาบัน ดังแสดงภาพที่ 26
ภาพที่ 26 แสดงจานวนโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมที่ได้รับทุน

จำนวนโครงกำรวิจัยทำงด้ ำนวัฒนธรรมที่ได้ รับทุน
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คูเ่ ทียบประจาปี 2555

รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 1.5 จานวนผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จ
จานวนผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จของสถาบันฯ น้อยกว่าแผนที่กาหนดไว้ คือ ปี 2555 มี
เพียงจานวน 1 โครงการ ซึ่งน้อยกว่าปี 2554 และ 2553 ที่ผ่านมา ส่วนคู่เทียบในปี 2555 ได้รับข้อมูลมาเพียง
2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จานวน 1 โครงการ และสถาบันทักษิณคดีศึกษา จานวน 4 โครงการ
ดังแสดงภาพที่ 27
ภาพที่ 27 แสดงจานวนผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จ

จำนวนผลงำนวิจัยทำงด้ ำนวัฒนธรรมที่แล้ วเสร็จ
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คูเ่ ทียบประจาปี 2555

รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 1.6 จานวนผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมที่เผยแพร่สู่สังคม
จานวนผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมที่เผยแพร่สู่สังคมของสถาบันฯ น้อยกว่าแผนที่กาหนดไว้ คือ
ในปี 2555 มีเพียงจานวน 1 โครงการ ซึ่งน้อยกว่าปี 2554 และ 2553 ที่ผ่านมา ส่วนคู่เทียบปี 2555 ได้รับ
ข้อมูลเพียง 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จานวน 2 โครงการ และสถาบันทักษิณคดีศึกษา จานวน
4 โครงการ ดังแสดงภาพที่ 28
ภาพที่ 28 แสดงจานวนผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมที่เผยแพร่สู่สังคม
จำนวนผลงำนวิจัยทำงด้ ำนวัฒนธรรมที่เผยแพร่ ส่ ูสังคม
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คูเ่ ทียบประจาปี 2555

รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 1.7 จานวนสื่อและทรัพยากรสารสนเทศด้านวัฒนธรรมเผยแพร่สู่สังคม
จานวนสื่อและทรัพยากรสารสนเทศด้านวัฒนธรรมเผยแพร่สู่สังคมของสถาบันฯ มากกว่าแผนที่
กาหนดไว้ในปี 2555 คือ จานวน 8 ประเภท ซึ่งน้อยกว่าปี 2554 แต่มากกว่าปี 2553 ที่ผ่านมา ส่วนคู่เทียบใน
ปี 2555 ได้รับข้อมูลปี 2555 เพียง 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 2 ประเภท
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จานวน 1 ประเภท ดังแสดงภาพที่ 29
ภาพที่ 29 แสดงจานวนสื่อและทรัพยากรสารสนเทศด้านวัฒนธรรมเผยแพร่สู่สังคม

12

จำนวนสื่อและทรั พยำกรสำรสนเทศด้ ำนวัฒนธรรมเผยแพร่ ส่ ูสังคม

10
จำนวน (ประเภท)

8
6
4
2
0

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

แผน

3

4

7

-

-

-

-

-

ผล

7

10

8

-

-

2

1

-

มร .
ภูเก็ต

สถาบัน
ทักษิ

มร .
นครศรี

มร .
สงขลา

ม.วลัย
ลักษ ์

คูเ่ ทียบ

(129)

คูเ่ ทียบประจาปี 2555

รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 1.8 จานวนโครงการและกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านวัฒนธรรม
จานวนโครงการและกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านวัฒนธรรมของสถาบันฯ มากกว่า
แผนที่กาหนดไว้ คือ ในรอบปี 2555 มีจานวน 21 โครงการ ซึ่งมากกว่าปี 2554 และ 2553 ที่ผ่านมา ส่วนคู่
เทียบได้รับข้อมูลปี 2555 เพียง 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จานวน 5 โครงการ สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา จานวน 10 โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 5 โครงการ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา จานวน 13 โครงการ ดังแสดงภาพที่ 30
ภาพที่ 30 แสดงจานวนโครงการและกิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านวัฒนธรรม
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คูเ่ ทียบประจาปี 2555

รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 1.9 มีแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
สถาบันฯ มีแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน เท่ากับแผนที่
กาหนดไว้ คือ ปี 2555 จานวน 1 ฉบับ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา และปี 2553 สถาบันฯ ยังไม่ได้ดาเนินการในส่วน
นี้ ส่วนคู่เทียบได้รับข้อมูลปี 2555 จานวน 5 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จานวน 1 ฉบับ สถาบั น
ทักษิณคดีศึกษา จานวน 1 ฉบับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 1 ฉบับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จานวน 1 ฉบับ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จานวน 1 ฉบับ ดังแสดงภาพที่ 31
ภาพที่ 31 มีแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
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คูเ่ ทียบประจาปี 2555

รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 1.10 จานวนช่องทางประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมงานทางวัฒนธรรม
จานวนช่องทางประชาสัมพัน์เพื่อส่งเสริมงานทางวัฒนธรรมของสถาบันฯ มากกว่าแผนที่กาหนดไว้
คือ ปี 2555 จานวน 18 ช่องทาง ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา และปี 2553 ส่วนคู่เทียบได้รับข้อมูลปี 2555 จานวน
3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จานวน 4 ช่องทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 4
ช่องทาง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จานวน 5 ช่องทาง ดังแสดงภาพที่ 32
ภาพที่ 32 แสดงจานวนช่องทางประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมงานทางวัฒนธรรม
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จำนวนช่ องทำงประชำสัมพันธ์ เพื่อส่ งเสริมงำนทำงวัฒนธรรม
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
สถาบันฯ ได้เก็บรวบรวมสถิติผู้รับบริการจากแหล่งให้บริการหรือแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และการ
จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปีพบว่ามีจานวนมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ คือ จานวน มากกว่า 182,000
คน ซึ่งมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ถึง 8 เท่า อาจแสดงให้เห็นว่าสถาบันฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการ ดัง
ดัช นี ชี้วัดที่ 2.1 (ดั งแสดงผลงานในภาพที่ 33 ) นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมและโครงการ กิ จกรรมที่ดาเนินงาน ผลการประเมิน
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ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น การจัดศิลปกรรมอาเซียน 87.40 การพัฒนาทักษะการเพิ่ม
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ หั ต ถกรรมท้ อ งถิ่ น 90.80 งานมหกรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมครั้ ง ที่ 21 84.73 มหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 6 90.00 ค่ายดนตรีกวีศิลป์ 93.20 สัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย 92.40
เฉลิมพระเกียรติ “มหาราชินี อัครภิรักษศิลปิน ” 89 เปิดบ้านเปิดประสบการณ์ผ่านเรือนอามาตย์โทพระยา
พิบูลพิทยาพรรค 89 ประเพณีลอยกระทง 89 นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58 88.40 และงาน
ประเพณีสงกรานต์ 87.60 เป็นต้น เมื่อสรุปในภาพรวมเท่ากับ 96.27 ซึ่งมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ ดังดัชนีชี้วัดที่
2.2 (ดังแสดงผลงานในภาพที่ 34 ) อีกทั้งสถาบันฯ ยังมีการติดตามระดับความผูกพันของผู้รับบริการ ซึ่งได้
สอบถามผู้ เข้าร่ ว มโครงการ กิจ กรรม ตลอดถึงแหล่ งเรียนรู้ทางด้านวัฒ นธรรม ว่าหากจัดโครงการ หรือ
กิจกรรมอีกจะเข้าร่วมอีกหรือไม่ ผลการประเมินพบว่า ยินดีเข้าร่วมร้อยละ 99.04 ซึ่งมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ ดัง
ดัชนีชี้วัดที่ 2.3 (ดังแสดงผลงานในภาพที่ 35 ) รวมถึงสถาบันฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการ จากผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ตลอดถึงแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม เพื่อนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการจัดโครงการและกิจกรรมต่อไป ดังดัชนีชี้วัดที่ 2.4 (ดังแสดงผลงานในภาพที่ 36 )

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จานวนผู้เข้ารับบริการ
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จานวนผู้เข้ารับบริการของสถาบันฯ มากกว่าแผนที่ตั้งไว้ คือ ปี 2555 จานวน มากกว่า 182,000
คน ซึ่งมากกว่าในรอบปีที่ผ่านมา แต่น้อยกว่าปี 2553 ส่วนคู่เทียบได้รับข้อมูลปี 2555 จานวนสถาบันเดียว
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จานวน 7,083 คน ดังแสดงภาพที่ 33
ภาพที่ 33 แสดงจานวนผู้เข้ารับบริการ
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ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สถาบันฯ จัดให้มีการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งผลการประเมิน มากกว่าแผน
ที่กาหนดไว้ คือ ปี 2555 ร้อยละ 96.27 ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา และปี 2553 ส่วนคู่ เทียบได้รับข้อมูลปี 2555
จานวน 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร้อยละ 82.45 และสถาบันทักษิณคดีศึกษา ร้อยละ 86.32
ดังแสดงภาพที่ 34
ภาพที่ 34 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของระดับความผูกพันของผู้รับบริการ
สถาบันฯ จัดให้มีการประเมินระดับความผูกพันของผู้รับบริการ ซึ่งผลการประเมินมากกว่าแผนที่
กาหนดไว้ คือ ปี 2555 ร้อยละ 99.04 ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านยังไม่มีการดาเนินการ ส่วนคู่เทียบปี 2555 ไม่ ได้รับ
ข้อมูล ดังแสดงภาพที่ 35
ภาพที่ 35 ร้อยละของระดับความผูกพันของผู้รับบริการ
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 มีการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
สถาบันฯ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ จากจัดโครงการ หรือ
กิจกรรม ซึ่งในปี 2555 เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา และปี 2553 ยังไม่ได้ดาเนินการ ส่วนคู่
เทียบได้รับข้อมูลปี 2555 ทุกสถาบันไม่มีข้อมูล ดังแสดงภาพที่ 36
ภาพที่ 36 มีการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ

มีกำรประเมินควำมพึงพอใจและไม่ พงึ พอใจของผู้รับบริกำร
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
สถาบันฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี แต่เนื่องจากงบประมาณมีจานวนจากัด การพัฒนาทักษะ
วิชาชีพของบุคลากรจึงไม่ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามสถาบันฯ ก็พยายามที่ให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัด หรือหน่วยงานภายนอกจัดที่มีงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งนี้สถาบันฯ จะส่งบุคลากรไปอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
ตามความจาเป็นและเหมาะสมของลักษณะงานที่รับผิดชอบ ในรอบปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 63.15 ดังดัชนีชี้
วัดที่ 3.1 (ดังแสดงผลงานในภาพที่ 37 ) อย่างไรก็ตามสถาบันฯ เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร
จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งสถาบันฯ เป็นผู้จัดขึ้น ซึ่งในปี 2555 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ เป็นการจัดนอกสถานที่
ที่ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 100 ดังดัชนีชี้วัดที่ 3.2 (ดังแสดงผลงานในภาพที่
38 ) ส่วนความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรนั้น ในรอบปีที่ผ่านมาจัดให้มีการประเมิน ทั้ง
7 ด้าน ผลการประเมินแต่ละด้าน พบว่า ด้านงานในความรับผิดชอบ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย (̅) 3.89 หรือ ร้อยละ 77.80 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย (̅) 3.86 หรือ ร้อยละ 77.20 ด้านผู้นาและวัฒนธรรมในองค์กร พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย (̅) 2.94 หรือ ร้อยละ 58.80 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่ามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ( ̅) 3.29 หรือ ร้อยละ 65.80 ด้านโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพใน
องค์กร พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ( ̅) 3.00 หรือ ร้อยละ 60.00 ด้ านคุณภาพชีวิต
พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( ̅) 3.56 หรือ ร้อยละ 71.20 และ ด้านความสุข พบว่ามี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (̅) 4.32 หรือ ร้อยละ 86.40 เมื่อสรุปในภาพรวม พบว่าความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (̅) 3.55 หรือ ร้อยละ 71.03 ซึ่งน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในแผน
ดังดัชนีชี้วัดที่ 3.3 (ดังแสดงผลงานในภาพที่ 39) อย่างไรก็ตามบุคลากรสถาบันฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
เป็นอาจารย์พิเศษ จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานปัตตานี สถาบันสันติศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
ในรอบปี 2555 บุคลากรได้ให้บ ริการวิช าการ จานวน 11 ครั้ง ซึ่งมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ ดังดัช นี ชี้วัดที่ 3.4
(ดังแสดงผลงานในภาพที่ 40 )

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
บุคลากรสถาบั นฯ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพน้อยกว่า แผนที่ ตั้งไว้ คือ ปี 2555
เพียงร้อยละ 63.15 ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและ ปี 2553 ส่วนคู่เทียบปี 2555 ได้รับข้อมูล 3 สถาบัน คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร้อยละ 100 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร้อยละ 100 และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ร้อยละ 80 ดังแสดงภาพที่ 37
ภาพที่ 37 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
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สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ร้ อยละของบุคลำกรที่ได้ รับกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ
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คูเ่ ทียบประจาปี 2555

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขององค์กร
บุคลากรสถาบันฯ ได้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาของสถาบันฯ ทุกคนเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ คือ ปี
2555 ร้ อยละ 100 มากกว่าปี ที่ผ่ านมา และ ปี 2553 ส่ ว นคู่เทียบปี 2555 ได้รับข้อมูล 2 สถาบัน คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร้อยละ 100 และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร้อยละ 100 ดังแสดงภาพ
ที่ 38
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สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ภาพที่ 38 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขององค์กร

120

ร้ อยละของบุคลำกรที่เข้ ำร่ วมโครงกำรพัฒนำขององค์ กร
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
สถาบันฯ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากรต่อ สถาบันฯ พบว่าผลการ
ประเมินน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ คือ ปี 2555 ร้อยละ 71.03 ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ ปี 2553 ไม่มีการประเมิน
ส่วนคู่เทียบปี 2555 ไม่ได้รับข้อมูล ดังแสดงภาพที่ 39
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สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ภาพที่ 39 ร้อยละของความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
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ตัวชี้วัดที่ 3.4 จานวนครั้งของบุคลากรที่ให้บริการวิชาการ
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สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

จานวนครั้งของบุคลากรที่ให้บริการวิชาการ มากกว่าแผนที่ตั้งไว้ คือ ปี 2555 จานวน 11 ครั้ง ซึ่ง
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา และ ปี 2553 ส่วนคู่เทียบปี 2555 ได้รับข้อมูล 2 สถาบัน คือ สถาบันทักษิณ จานวน 4
ครั้ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จานวน 12 ครั้ง ดังแสดงภาพที่ 40
ภาพที่ 40 จานวนครั้งของบุคลากรที่ให้บริการวิชาการ

จำนวนครั ง้ ของบุคลำกรที่ให้ บริกำรวิชำกำร
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร
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รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

สถาบันฯ ได้ดาเนินการกาหนดแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ โดยมีคณะกรรมการ/คณะทางาน คือ ที่
ประชุมบุคลากร ร่วมกันกาหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้ อ งของแผนกลยุ ท ธ์ กั บ แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย แผนกลยุ ท ธ์ ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยมากตั้งแต่ร้อยละ 80 ของแผน ในรอบปีที่ผ่ามาสถาบันฯ มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้
คือ 5 ดังดัชนีชี้วัดที่ 4.1 (ดังแสดงผลงานในภาพที่ 41) อีกทั้งในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้ จัดให้มีการ
ทบทวนนโยบายและแผนปฏิบัติงาน จานวน 2 ครั้ง เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ดังดัชนีชี้วัดที่ 4.2 (ดังแสดง
ผลงานในภาพที่ 42 ) ส่วนในด้านกิจกรรมส่งเสริมการประพฤติตามกฎหมายและจริยธรรม นั้นสถาบันฯ
ไม่ได้ดาเนินกิจกรรมนี้โดยตรง แต่ก็ได้กาหนดไว้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านสมรรถนะหลักซึ่ง
ประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรม ดังดัชนีชี้วัดที่ 4.3 (ดังแสดงผลงานในภาพที่ 43 )
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สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 4.1 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย
สถาบันฯ มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ คือ ปี 2555 จานวน 5 แผน ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และ ปี 2553
ส่วนคู่เทียบปี 2555 ไม่ได้รับข้อมูล ดังแสดงภาพที่ 41
ภาพที่ 41 มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย

6

มีกำรกำหนดแผนกลยุทธ์ ท่ เี ชื่อมโยงและสอดคล้ องกับแผนด้ ำนทำนุ
ฯศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัย
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รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 4.2 มีการทบทวนนโยบายและแผนปฏิบัติงาน
สถาบันฯ มีการทบทวนนโยบายและแผนปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ คือ ปี 2555 จานวน 2
ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมา และ ปี 2553 สถาบันฯ ยังไม่ได้กาหนดตัวดัชนีชี้วัด ส่วนคู่เทียบปี 2555 ได้รับข้อมูล
จานวน 3 สถาบั น คือ มหาวิทยาลั ยราชภัฏภูเก็ต จานวน 1 ครั้ง มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครศรีธรรมราช
จานวน 1 ครั้ง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จานวน 1 ครั้ง ดังแสดงภาพที่ 42
ภาพที่ 42 มีการทบทวนนโยบายและแผนปฏิบัติงาน

มีกำรทบทวนแผนนโยบำยและแผนปฏิบัตงิ ำน
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รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ตัวชี้วัดที่ 4.3 มีกิจกรรมส่งเสริมการประพฤติตามกฎหมายและจริยธรรม
สถาบันฯ ไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการประพฤติตามกฎหมายและจริยธรรม จึงไม่เป็นไปตาม
แผนที่ตั้งไว้ คือ ปี 2555 จานวน 1 ครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมา และ ปี 2553 ยังไม่กาหนดตัวดัชนีชี้วัดด้านนี้ ส่วนคู่
เทียบปี 2555 ได้รับข้อมูล จานวน 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จานวน 1 ครั้ง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช จานวน 1 ครั้ง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จานวน 1 ครั้ง ดังแสดงภาพที่ 43
ภาพที่ 43 มีกิจกรรมส่งเสริมการประพฤติตามกฎหมายและจริยธรรม
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1.2

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

มีกิจกรรมส่ งเสริมกำรประพฤติตำมกฎหมำยและจริยธรรม
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7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด
สถาบันฯ มีระบบและกลไกในการดาเนินงานด้านการเงิน ในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การ
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินที่ผู้บริหารสามารถนาไปใช้ใน
การตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบทุกเดือน มีการ
นาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
สถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
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สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กาหนด และผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และนาข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
ในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันฯ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ คือ 7 ระบบ เช่น มีแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการ
จัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทาฐานข้อมูลทาง
การเงินที่ผู้บริหารสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน มีการจัดทารายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบทุกเดือน มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายและวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ดังดัชนีชี้วัดที่ 5.1 (ดังแสดงผลงานในภาพที่
44 ) อีกทั้งเพื่อเป็นการเข้าถึงผู้รับบริการ สถาบันฯ ยังจัดให้มีกิจกรรม Road Show เพื่อเข้าถึงลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการด้านวัฒนธรรม เช่น โครงการวัฒนธรรมสัญจร ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่าง
ๆ รถแห่งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ในรอบปีที่ผ่านมา ผลการดาเนินงานมากกว่าแผนที่กาหนด คือ
จานวน 9 กิจกรรม ดังดัชนีชี้วัดที่ 5.2 (ดังแสดงผลงานในภาพที่ 45 ) นอกจากนี้เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับ
การเข้าสู่อาเซียน สถาบันฯ จัดให้มีสื่อและทรัพยากรสารสนเทศด้านวัฒนธรรมเป็นภาษาต่างประเทศสาหรับ
ลูกค้าหรือผู้รับบริการชาวต่างชาติ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้จัดทาข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษใน Website สถาบันฯ
เพียง 1 ประเภท ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ดังดัชนีชี้วัดที่ 5.3 (ดังแสดงผลงานในภาพที่ 46 )

ตัวชี้วัดที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
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สถาบัน ฯ มีร ะบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใชจ่าย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ คือ ปี 2555 จานวน 7 ระบบ ซึ่งเท่ากับ
ในปีที่ผ่านมา และ ปี 2553 ส่วนคู่เทียบปี 2555 ได้รับข้อมูล จานวน 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต จ านวน 1 ระบบ สถาบัน ทักษิณคดีศึกษา จานวน 1 ระบบ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครศรีธ รรมราช
จานวน 1 ระบบ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จานวน 1 ระบบ ดังแสดงภาพที่ 44
ภาพที่ 44 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
มีระบบและกลไลในกำรจัดสรร กำรวิเครำะห์ ค่ำใช้ จ่ำย
กำรตรวจสอบกำรเงินและงบประมำณฯ
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 จัดกิจกรรม Road Show เพื่อเข้าถึงลูกค้าหรือผู้รับบริการด้านวัฒนธรรม

(151)

รายงานประจาปี 2555 การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ TQA
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สถาบันฯ มีการจัดกิจกรรม Road Show เพื่อเข้าถึงลูกค้าหรือผู้รับบริการด้านวัฒนธรรม ซึ่ง
มากกว่าแผนที่ตั้งไว้ คือ ปี 2555 จานวน 9 กิจกรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมา และ ปี 2553 สถาบันฯ ยังไม่ได้กาหนด
ดัชนีชี้วัดตัวนี้ ส่วนคู่เทียบปี 2555 ไม่ได้รับข้อมูล ดังแสดงภาพที่ 45
ภาพที่ 45 จัดกิจกรรม Road Show เพื่อเข้าถึงลูกค้าหรือผู้รับบริการ
จัดกิจกรรม Road Show เพื่อเข้ ำถึงลูกค้ ำหรื อผู้รับบริกำรฯ
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ตัวชี้วัดที่ 5.3 มีจานวนสื่อและทรัพยากรสารสนเทศด้านวัฒนธรรมเป็นภาษาต่างประเทศสาหรับลูกค้า
หรือผู้รับบริการชาวต่างชาติ
สถาบันฯ มีจานวนสื่อและทรัพยากรสารสนเทศด้านวัฒนธรรมเป็นภาษาต่างประเทศสาหรับลูกค้า
หรือผู้รับบริการชาวต่างประเทศ ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ คือ ปี 2555 จานวน 1 ประเภท ซึ่งในปีที่ผ่านมา
และ ปี 2553 สถาบันฯ ยังไม่ได้กาหนดดัชนีชี้วัดตัวนี้ ส่วนคู่เทียบปี 2555 ไม่ได้รับข้อมูล ดังแสดงภาพที่ 46
ภาพที่ 46 มีจานวนสื่อและทรัพยากรสารสนเทศด้านวัฒนธรรมเป็นภาษาต่างประเทศสาหรับลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการชาวต่างชาติ

มีจำนวนสื่อและทรัพยำกรสำรสนเทศด้ ำนวัฒนธรรมเป็ น
ภำษำต่ ำงประเทศฯ
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แผนการดาเนินงานของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ปีการศึกษา 2555-2558
ดัชนีชี้
วัด

ตัวชี้วัดหมวดที่ 7

1

ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ

1.1

จานวนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

1.2

จานวนโครงการและกิจกรรมด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1.3

จานวนโครงการและกิจกรรมด้านบริการวิชาการ

1.4

จานวนโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมที่ได้รับ
ทุน

1.5

จานวนผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จ
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จานวนผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมที่เผยแพร่สู่
สังคม
จานวนสื่อและทรัพยากรสารสนเทศด้าน
วัฒนธรรมเผยแพร่สู่สังคม
จานวนโครงการและกิจกรรมที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกด้านวัฒนธรรม
มีแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนเพื่อเตรียม
ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
จานวนช่องทางประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมงาน
ทางวัฒนธรรม
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ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

2.1

จานวนผู้เข้ารับบริการ

2.2

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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ปีการศึกษา 2555-2558
ดัชนีชี้
วัด

ตัวชี้วัดหมวดที่ 7

3

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

3.1

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

3.2

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาของ
องค์กร

3.3

ร้อยละความพึงพอใจและผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

3.4

จานวนครั้งของบุคลากรที่ให้บริการวิชาการ

4

ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร

4.1

มีการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
แผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

4.2

มีการทบทวนนโยบายและแผนปฏิบัติงาน

4.3

มีกิจกรรมส่งเสริมการประพฤติตามกฎหมายและ
จริยธรรม

5

ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด

5.1

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
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