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ส่วนที่ 1
ปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factors)
โครงร่างองค์กร
1. ลักษณะองค์กร: คุณลักษณะที่สาคัญขององค์กรคืออะไร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
(1) องค์กรมีผลิตภัณฑ์หลักอะไรบ้างกลไกที่องค์กรใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าคืออะไร
 ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมการบริการวิชาการ การวิจัย
(ชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้) การให้คาปรึกษา เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมและบริการสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมกลไกที่ใช้ส่งมอบ ได้แก่ การบริการ
ทางตรงผ่านพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ กิจกรรมวิชาการ การจัดอบรม การจัดตั้งกลุ่ม การให้คาปรึกษา
การสอน สื่อวิทยุ/สื่อสิ่งพิมพ์/สื่ออิเลกทรอนิกส์/สื่อออนไลน์/สื่ออื่นๆ
(2) ลักษณะที่สาคัญของวัฒนธรรมองค์กรคืออะไรจุดประสงค์วิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจขององค์กรที่ได้ประกาศ
ไว้คืออะไรความสามารถพิเศษขององค์กรคืออะไรและมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจขององค์กร
 วัฒนธรรม เป็นองค์กรที่ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 วิสัยทัศน์ สถาบันที่เป็นเลิศด้านวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
 ค่านิยม CULTURE
 พันธกิจ ได้แก่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ สร้างระบบนิเวศวัฒนธรรม องค์ความรู้
ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนางานด้านวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบ
เครือข่าย
 ความสามารถพิเศษ ได้แก่ การให้บริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(3)
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไรมีการจาแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภท
อะไรบ้างกลุ่มเหล่านี้มีการศึกษาระดับใดปัจจัยที่สาคัญที่จูงใจให้พวกเขาผูกพันในการบรรลุพันธกิจขององค์กรคือ
อะไรบุคลากรและภาระงานในองค์กรมีความหลากหลายอย่างไรมีกลุ่มอะไรบ้างที่จัดตั้งให้ทาหน้าที่ต่อรองกับ
องค์กรสิทธิประโยชน์และข้อกาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สาคัญมีอะไรบ้าง
 บุคลากรมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหาร 5 คน (ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก) กลุ่มสนับสนุนบริหาร 8คน
(ส่วนใหญ่ปริญญาตรี) และกลุ่มวิจัย พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม11คนรวมทั้งหมด 24คน ปัจจัย
ที่สาคัญที่จูงใจให้พวกเขาผูกพันในการบรรลุพันธกิจขององค์กรด้วยการสร้างความเข้าใจให้
บุคลากรตระหนักรู้ สานึกในภารกิจ บุคลากรมีส่วนร่วมคิดวางแผนการทางาน มอบหมายงานตาม
ความรู้ความสามารถ คาชมเชย ก้าวหน้าในการทางาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ค่าตอบแทนสวัสดิการ
(4) องค์กรมีอาคารสถานที่เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สาคัญอะไรบ้าง
 อาคารหลัก 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ อาคารพิพิธภัณฑ์พระเทพ
ญาณโมลี อาคารพิพิธภัณฑ์เรือนอามาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค เทคโนโลยีเพื่อให้บริการ
ได้แก่ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ (internet)เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย มี website ระบบสืบค้น
ฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรมสื่อมัลติมีเดีย เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภายใน ได้แก่ สาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ติดต่อ โทรสาร กล้องวงจรปิด สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานและให้บริการ ได้แก่ กล้องวิดีโอ เครื่องบันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่อง
สแกนเนอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ห้องประชุม ทางลาดและห้องน้าผู้พิการ
(5)
องค์กรดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎข้อบังคับอะไรบ้างกฎข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับรองระบบงานการขึ้นทะเบียนหรือข้อกาหนดด้านการจดทะเบียนมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมการเงินและผลิตภัณฑ์ที่บังคับใช้กับองค์กรมีอะไรบ้าง
 สถาบันฯดาเนินงานภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบในด้านการดาเนินงาน (เช่น ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย) การรับรองระบบงาน (สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา) การเงิน (ระเบียบกรมบัญชีกลาง ระเบียบการพัสดุสานักนายก) อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ข้อกาหนดด้านอาชีวอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขและกรมแรงงาน) และด้าน
สิทธิประโยชน์ (สวัสดิการข้าราชการ กองทุน กบข. กองทุนสวัสดิการพนง. ประกันสังคม กองทุน
เลี้ยงชีพลูกจ้าง พนักงาน)
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
(1) โครงสร้างและระบบการกากับดูแลขององค์กรมีลักษณะอย่างไรระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกากับ
ดูแลองค์กรผู้นาระดับสูงและองค์กรแม่มีลักษณะเช่นใด
 สถาบันฯมีอธิการบดี และรองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้นาระดับสูง ทาหน้าที่กากับ
ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการและการดาเนินงานของสถาบันฯ
 มีคณะกรรมการประจาสถาบันฯและคณะกรรมการดาเนินงานสถาบันฯ ทาหน้าที่หลักในการให้
คาปรึกษา แนะนาการดาเนินงาน
(2) ส่วนตลาดกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง
(*)
กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สาคัญต่อผลิตภัณฑ์การบริการที่สนับสนุนลูกค้าและการ
ปฏิบัติการอย่างไรความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาดกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญแต่
ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
 ผลิตภัณฑ์หลัก (ลูกค้า) (ความต้องการ) ได้แก่ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
(นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ประชาชนทั่วไป เครือข่าย/ชุมชน/ปราชญ์ท้องถิ่น) (สะดวก รวดเร็ว
บริการที่ดีมีคุณภาพ ข้อมูลถูกต้อง) การบริการวิชาการ เช่น จัดกิจกรรม/โครงการ การอบรม
ประชุมสัมมนา ค่ายเยาวชน (นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายใน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เครือข่าย/ชุมชน) (บริการดี มีคุณภาพ) การวิจัย (ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน)(แก้ปัญหา) การให้คาปรึกษา (บุคคลทั่วไป เครือข่าย/ชุมชน หน่วยงานภายใน ภายนอก
มหาวิทยาลัย) (องค์ความรู้ถูกต้อง จิตบริการ) การจัดการเรียนการสอน(คณะ หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย นศ) (องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม) เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (บุคคลทั่วไป ผู้สนใจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน) และบริการสถานที่จัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรม(หน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย) (ความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์)
(3) ประเภทของผู้ส่งมอบคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและคู่ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการที่สาคัญที่สุดคือ
ใครมีบทบาทอะไรในระบบงานกระบวนการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่สนับสนุนลูกค้าที่
สาคัญมีกลไกที่สาคัญอะไรในการสื่อสารและจัดการด้านความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ

กลุ่มเหล่านี้มีบทบาทอะไรหรือไม่ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมขององค์กรข้อกาหนดที่สาคัญที่สุดของ
ห่วงโซ่อุปทานขององค์กรคืออะไร
 ผู้ส่งมอบ ได้แก่ เครือข่ายและชุมชน (การส่งต่อผลิตภัณฑ์ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม) หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ (ผลิตภัณฑ์และบริการด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ??)
 คู่ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หลัก (คู่ความร่วมมือ) ได้แก่ สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัย ศูนย์คอมฯ) การบริการวิชาการ เช่น จัดกิจกรรม/
โครงการ การอบรม ประชุมสัมมนา ค่ายเยาวชน (คณะ/สถาบันสานัก/ศูนย์ในมหาวิทยาลัย บ โตชิ
บ้า) การวิจัย (กลุ่มเครือข่ายงานวิจัย) การให้คาปรึกษา การจัดการเรียนการสอน() เผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม(สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎ) และ
บริการสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม (หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ สานักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
2. สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไร
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การบริการวิชาการ เช่น จัดกิจกรรม/โครงการ
การอบรม ประชุมสัมมนา ค่ายเยาวชน การวิจัย การให้คาปรึกษา การจัดการเรียนการสอน เผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและบริการสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
 แข่งขันกับหน่วยงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ได้แก่ สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สานักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ด้านแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเด็นแข่งเรื่องจานวนผู้เข้ารับบริการ ความพึงพอใจ ความ
พร้อมในการให้บริการ
 ด้านงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประเด็นแข่งขัน คือโครงการและกิจกรรม
 ด้านงานบริการวิชาการ ประเด็นแข่งขัน คือโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการ
 ด้านวิจัย ประเด็นแข่งขัน คือผลงานวิจัย
 การจัดการเรียนการสอน เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและบริการสถานที่
จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สานัก
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาจากการขอข้อมูลโดยตรง
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
 ความท้าทาย ด้านพันธกิจ ได้แก่ บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ
การเพิ่มจานวนเครือข่ายความร่วมมือ การบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจ การพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านปฎิบัติการได้แก่ ความพร้อมในเชิงทรัพยากรทางวัฒนธรรม ระบบ
ติดตามประเมินผลที่ดี สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ ด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ความผูกพัน ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารภาษามลายู
 ความได้เปรียบ ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทรัพยากรทางวัฒนธรรมมี
ความโดดเด่น หลากหลายเนื่องจากเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศทันสมัย

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
 ใช้ข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพของคณะกรรมการและจากผู้ปฏิบัติงานมา
พิจารณา กิจกรรม KM
 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน 2 ครั้ง/ป
 การรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ โดยการประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจในการ
รับบริการดานวัฒนธรรมของสถาบันฯ

ส่วนที่ 2
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Key Themes)

A. จุดแข็งที่สาคัญที่สุดหรือการปฏิบัติงานที่โดดเด่น (แนวโน้มที่มีค่าต่อองค์กรอื่นๆ) ที่ได้ระบุไว้คืออะไร?
(ระบุจุดแข็งหมวด 1-6)
 ผู้นาองค์กรมีความมุ่งมั่นในการผลักดันการดาเนินการวิสัยทัศน์ขององค์กร เช่นกาหนดให้มีการติดตาม
และสุรปผลการดาเนินงานปีละ 2 ครั้งซึ่งเป็นความถี่ที่สูงกว่าหน่วยงานอื่น
 ด้วยพันธกิจของสถาบัน มีความสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ของท้องถิ่น จึงเป็นโอกาสอันดีที่
องค์กรจะแสดงบทบาทในการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา องค์กรได้มี
กิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนที่สาคัญอยู่หลายกิจกรรม และส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 สถาบั น ฯมี วิ ธี ก ารขั้ น ตอนการวางแผนกลยุ ท ธ์ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม อย่ า งเป็ น ระบบ สถาบั น ฯก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมอย่างเป็นระบบ หากแม้ว่าไม่พบความสอดคล้องที่ชัดเจนสมบูรณ์
กับตัวชี้วัดที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 สถาบั น มี วิ ธี ก ารรั บ ฟั ง เสี ย งของลู ก ค้ า หลากหลายรู ป แบบตามกลุ่ ม ของผู้ รั บ บริ ก ารโดยติ ด ตั้ ง
แบบสอบถามออนไลน์ไว้หน้าเว็บไซต์ของสถาบัน กาหนดหลักปฏิบัติในการรับข้อร้องเรียนอย่างเป็น
ระบบมีการกาหนดคู่เทียบจากหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน สร้างความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานโดยกาหนดประเด็นด้านความพึงพอใจของลูกค้า หากแต่ไม่
สามารถทราบได้ว่าคู่เทียบมีระดับคุณภาพในระดับใดสถาบันกาหนดระบบในการจัดการข้อร้องเรียนที่
เป็นระบบ มีการจัดช่องทางรับข้อร้องเรียนที่หลากหลาย มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อ
ร้องเรียนรวมทั้งกาหนดระยะเวลาในการจัดการข้อร้องเรียน
 สถาบันฯมีการบริการข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆตามความต้องการของบุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือที่สามารถเข้าถึงได้จากที่ใดๆในโลกผ่านเครือข่าย internet โดยการสนับสนุนจากศูนย์
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี web server ของสถาบันฯที่มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศใน
ส่วนของศิลปวัฒนธรรม ข่าวสารและงานสารสนเทศเฉพาะทาง สถาบันฯได้ดาเนินการให้มีการจัดการ
ความรู้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ สุนทรียสนทนา จิบน้าชายามบ่าย เสวนาวิชาการเว ทีวิจัย
วัฒนธรรม ให้ความรู้โดยวิทยากร ชุมชนนักปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ต่างๆในองค์กรที่สามารถ
เผยแพร่ได้เป็นรูปเล่มและในรูปแบบสื่อ electronic ของสถาบันฯ
 สถาบันบริหารงานบุคคลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และใช้ความสามารถในจุดแข็งของบุคลากรทั้งมี
คุณวุฒิสู ง มีประสบการณ์ และบุคลากรใหม่ จึงเป็นองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย ซึ่งหากดึง
จุดเด่นในแต่ละกลุ่มบุคลากรออกมาได้ จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้สามารถทางานได้หลาย
หน้าที่มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
 สถาบันสร้างวัฒนธรรมองค์การโดยกาหนดเป็นคุณลักษณะ 7 ประการ และมีวิธีการช่วยให้บุคลากรมี
ผลการดาเนินการที่ดีและสร้างแรงจูงใจ ยกย่องชมเชย
 สถาบั น มี ร ะบบการก าหนดกระบวนการท างานที่ ส าคั ญ คื อ การบริ ก ารวิ ช าการด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย การกาหนดเป้าหมายของการเผยแพร่งานวิจัยที่ชัดเจน กระบวนการ
ออกแบบการทางานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 สถาบั น ได้มีการน าข้อมูล ที่ส าคัญ มาใช้ในการจัดทาข้อกาหนดของกระบวนการที่ส าคัญ บางส่ ว น
รวมถึงการควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณ

B. อะไรเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดในโอกาสความวิตกกังวลหรือความไม่แน่นอนที่ได้ระบุไว้ ? (ระบุโอกาสในการ
ปรับปรุงหมวด 1-6)
 การกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม ไม่ชัดเจนว่าสอดคล้องกันอย่างไร จึงไม่ชัดเจนในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าเพื่อบรรลุของวิสัยทัศน์ อีกทั้งไม่ชัดเจนว่าผู้นาระดับสูงติดตามผลของ
ค่านิยมอย่างไร ไม่ชัดเจนด้านการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม การส่งเสริมความผูกพันของลูกค้าและขีด
ความสามารถของบุคลากรการ รวมถึงผลจากการให้รางวัล ยกย่องชมเชยเพื่อเสริมสร้างให้มีผล
ดาเนินการที่ดี
 ระบบการกากับดูแลองค์กร ความรับผิดชอบในการกระทาของผู้บริหาร ความรับผิดชอบด้านการเงิน การ
ตรวจสอบภายใน ภายนอกที่เป็นอิสระ อีกทั้งผลการประเมินผู้บริหาร คณะกรรมการประจาสถาบันฯ ไม่
พบการติดตามผลลัพธ์ดังกล่าว ผลกระทบในเชิงลบต่อผลิตภัณฑ์/บริการ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
พันธมิตร ผู้ส่งมอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
 ความเชื่อมโยงความสามารถพิเศษ สู่ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ยังไม่ชัดเจนว่าสถาบันได้
ดาเนินการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆมาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์เช่น ความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าตามผลิตภัณฑ์ เป็น
ต้นโดยเฉพาะเป้าหมายที่ท้าทาย
 การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบ และ
คู่ความร่วมมือที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร เช่น มหาวิทยาลัย ศูนย์คอมฯ คณะ/สถาบันสานัก/ศูนย์ใน
มหาวิทยาลัย กลุ่มเครือข่ายงานวิจัย สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สานักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นทาให้
ไม่มั่นใจว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญจะบรรลุได้อย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันฯ
มีแผนด้านทรัพยากรบุคคล ที่ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไม่ชัดเจนว่าตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่
สาคัญมีอะไรบ้างและสอดคล้องกันอย่างไร รวมทั้งเป้าหมายที่สอดรับกันสถาบันฯ ไม่ได้ระบุการ
คาดการณ์ผลการดาเนินงาน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร อีกทั้งไม่
สามารถทราบได้ว่าคู่เทียบมีระดับคุณภาพระดับใด
 สถาบันจะดาเนินการรับฟังลูกค้าโดยใช้ช่องทางต่าง ๆ อย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนเรื่องสารสนเทศที่ได้
นามาใช้ประโยชน์ วิธีการรับฟังเสียงกลุ่มลูกค้าทีม่ ีความแตกต่างกัน อีกทั้งยังไม่ชัดว่าสถาบันมีวิธีการ
อย่างไรในการรับฟังลูกค้าในอนาคตหรือลูกค้าของคู่แข่ง แม้ว่าองค์กรจะมีการวัดความพึงพอใจและความ
ผูกพันของลูกค้าในภาพรวม ไม่พบผลของความไม่พึงพอใจ อีกทั้งกระบวนการตอบสนองความไม่พึง
พอใจ
 การกาหนดความต้องการของผู้รับบริการสาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และการบริการของสถาบันไม่ชัดเจนถึง
วิธีการทีท่ าให้ได้ข้อมูลจากลูกค้า กลุ่มลูกค้า ส่วนตลาดที่มีความแตกต่างกัน ในการใช้สารสนเทศจาก
ลูกค้าเพื่อเพิ่มความสาเร็จในตลาดของตนรวมถึงการตอบสนองลูกค้าและเพื่อการปรับปรุงองค์กรและ
คู่ความร่วมมือการจัดระบบในการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อดึงความเชื่อมั่นของลูกค้า รวมถึงการสร้างความ
พึงพอใจและความผูกผัน

 การเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
ติดตามปฏิบัติการประจาวันและผลการดาเนินการโดยรวมขององค์กร การติดตามความก้าวหน้าเทียบกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมยังไม่ชัดเจนว่ามีระบบการวัดผล
การดาเนินการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตลอดจนการทบทวนผลการดาเนินการเพื่อใช้จัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องนาไปปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งนาไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
 การจัดการความรู้ขององค์กรในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ไม่ชัดเจนว่าสถาบันฯ
ดาเนินการเป็นระบบอย่างไรในการเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน โดยการวางแผนอย่างระมัดระวังใน
การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ ให้พร้อมใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์ ควรนาระบบ/เทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการเก็บข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย มาปรับใช้สาหรับองค์กร เช่น Cloud technology
 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อกาหนดปัจจัยความผูกพัน ยังไม่ชัดเจนถึงวิธีการใช้ผลการประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรมาทาให้ผลการดาเนินการดียิ่งขึ้น แม้องค์กร จะได้แสดงให้เห็นกิจกรรมบางกิจกรรม ที่
คาดว่าจะสร้างความผูกพันต่อองค์กร แต่กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว แต่ไม่พบว่าส่งผลกระทบในการสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะสะท้อนจากผลการประเมินความผูกพันต่อองค์กรใน
หลายด้านยั งมีคะแนนในระดับต่า หรือ ปานกลาง ดังนั้นองค์กรควรมีระบบ กิจกรรม สร้างความ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน การ
กาหนด carrier path ในการทางาน การวางระบบประเมินผลที่เป็นธรรม และเป็น performance
base การให้สิทธิ สวัสดิ การที่เหมาะสม เป็นต้น รวมถึงระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสาหรับ
บุคลากรและผู้นาของสถาบัน
 สถาบั น มี ก ารออกแบบระบบงานที่มี ค วามสอดคล้ องต่ อ ข้อ ก าหนด กระบวนการที่ ส าคั ญ ภายใน
ตลอดจนตัวชี้วัดที่สอดรับกัน รวมถึงมาตรฐานการทางาน ที่ได้จากการใช้ข้อมูลจากลูกค้า ผู้ส่งมอบ
คู่ความร่ วมมือ ในการกาหนดวิธีการในการจัดทาข้อกาหนดของกระบวนการทางานที่สาคัญของ
สถาบัน โดยเฉพาะกระบวนการทางานด้านการวิจัย และกระบวนการสนับสนุน แม้ว่าสถาบันจะมี
ระบบการปรับปรุง แต่ไม่ได้แสดงผลของวิธีการที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จและยั่งยืน ถึงแม้ว่า
สถาบั น แสดงกระบวนการแนวทางการปรั บปรุง อย่ างไรก็ ตามไม่ปรากฏว่ า ส่ ง ผลต่อ การติด ตาม
ประเมิน ผลด้านประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลอย่างชัดเจน ไม่พบการพัฒ นากระบวนการทางาน
ระหว่า งห่ ว งโซ่อุป ทานตามข้อ กาหนดของกระบวนการทางาน รวมถึงการใช้ ข้อมูล จากผู้ ส่ งมอบ
คู่ความร่วมมือและการจัดการสู่การปฏิบัติอีกทั้งทั้งไม่พบผลลัพธ์ที่ชัดเจน
C. พิจารณาปัจจัยที่มีความสาคัญที่เป็นจุดแข็งและสร้างคุณค่าแก่องค์กร (ระบุจุดแข็งหมวด 7)
 เริ่มมีตัวชี้วัดที่สาคัญบางส่วนเชิงปริมาณ
 สถาบันฯแสดงผลลัพธ์กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย

D. พิจารณาผลลัพธ์ที่มีความสาคัญแต่ยังคงเป็นช่องว่างเพื่อการปรับปรุงขององค์กร(ระบุโอกาสในการ
ปรับปรุงหมวด 7)
 สถาบันฯ ควรทบทวนผลลัพธ์ตัวชี้วัดสาคัญที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้า เชิงคุณค่าและประโยชน์ ในรูปแบบ
เชิงคุณภาพ หรือการเทียบเคียงเชิงมูลค่ารวมถึงตัววัดที่สาคัญด้านประสิทธิผลของกระบวนการที่
สาคัญๆและตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์
 สถาบันควรแสดงผลลัพธ์ที่สาคัญของการมุ่งเน้นลูกค้า ในด้านความไม่พึงพอใจจาแนกตามผลิตภัณฑ์
กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด
 สถาบันควรแสดงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่สาคัญ จาแนกตามความหลากหลาย กลุ่ม และ
ประเภทของบุคลากร โดยแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอย่างครอบคลุม ครบถ้วน โดยเฉพาะด้านความ
ผูกพันกับสถาบัน และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
 สถาบันฯควรแสดงตัวชี้วัดที่สาคัญด้านการเจริญเติบโตขององค์กร พัฒนาการด้านศักยภาพ อีกทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์รวม
 สถาบันฯควรทบทวนตัววัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านการเงิน เช่น ผลการดาเนินการเทียบกับ
งบประมาณ (Performance to budget) เพื่อสะท้อนความคุ้มค่าของการลงทุน และด้านการตลาด
แม้ว่าจะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ แต่หากมีผู้ร่วมทุนต่างๆเพื่อสนับสนุน ย่อมเป็นผลดีต่อคุณภาพ
ขององค์กร
E.หัวข้อ/ประเด็นการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของคณะ/หน่วยงานที่ค้นพบ
 ไม่มี

สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในภาพรวม
 ผู้บริหารและบุคลากร
1. การนาเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการและ
สามารถเป็นกระจกสะท้อนเงาตัวเอง เนื่องจากเกณฑ์ฯนาสู่การสร้างกระบวนการ มีระบบและระเบียบ
ใช้กลไกการประกันคุณภาพสู่การปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย เพื่อการขับเคลื่อนในงานประจา แต่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้ง
เกี่ยวกับเกณฑ์ในหมวดต่างๆ
2. สถาบันวัฒนธรรมศึกษาฯ มีการนาเกณฑ์ฯมาใช้ในองค์กร โดยในแต่ละปีได้มอบหมายให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการทางาน โดยจัดทาในรูปแบบการแต่งตั้งคณะกรรมการ
3. ผู้บริหารมองการเจริญเติบโตขององค์ กร คือ สถาบันวัฒนธรรมฯเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงด้าน
วัฒนธรรม ได้รับการยอมรับจากสังคม การมีหอศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดนิทรรศการ และการมีส่วนร่วมในสร้าง
เครือข่ายชุมชนเข็มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม
4. ภารกิจในการสร้างเครือข่ายชุมชนเข็มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันวัฒนธรรมฯ คือการลง
พื้นทีช่ ุมชนเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเป็นการต่อยอดด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนหรือเป็นการร้อง
ขอจากชาวบ้านเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูศิลปะดังเดิมของชุมชน
5. บุคลากรมีความภาคภูมิในหนึ่งปีที่ผ่านมาคือ การร่วมทาโครงการจัดทาองค์ความรู้งานหัตถกรรม
ในวัฒนธรรมมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากมองว่าชาวบ้านมีศักยภาพในการทางานด้านศิลปวัฒนธรรม การมีส่วนร่วม
ของบุ ค ลากรท าให้ ช าวบ้ า นมี ร ายได้ เ พิ่ ม และได้ รั บ องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ และการต่ อ ยอดอนาคตจะมี ก ารสร้ า ง
พิพิทธภัณฑ์ละหารเกิดขึ้น
6. ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามภาคภู มิ ใ นหนึ่ ง ปี ที่ ผ่ า นมาคื อ มหกรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมครั้ ง ที่ 23 เนื่ อ งจาก
ความสาเร็จที่เกิดขึ้นคือความร่ วมมือของแต่ละฝ่าย ทุกคนทุ่มแรงกาย แรงใจ ศักยภาพ การมีส่วนร่วมจากชุมชน
และสิ่งที่สาคัญที่สุด คือการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชน
 กลุ่มอาจารย์
1. บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อต้องการขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบใน
การเรียนการสอน
2. ความพึงพอใจการดาเนินงานของหอศิลป์ยังน้อยอยู่ ยังขาดสาธารณูปโภค เช่น เครื่องปรับอากาศ
หรือมีวิธีการที่สามารถให้คนเข้าชมคิดว่ามาชมเพื่อการพักผ่อนและสร้างความเพลิดเพลินระหว่างเยี่ยมชม
3. อยากให้สถาบันวัฒนธรรมฯ สามารถจัดงานทีศ่ ิลปินสามารถเอางานเข้ามาแสดงได้ตลอดเวลาและ
ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจากภายนอกเพื่อขอตาแหน่งทางด้านวิชาการ
4. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถาบันวัฒนธรรมฯยังไม่เอื้ออานวยแก่การเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ อีกทั้งยังไม่เห็นหรือสะท้อนถึงความเป็นศิลปวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นสื่อสื่อหรื อ
แหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรมเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมและควรมีการสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดน เพื่อ
การเรียนรู้แก่นักเรียน
 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
1. ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี บุคลากรของสถาบันฯมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเมื่อมีงานที่สถาบันวัฒนธรรมฯบุคลากรก็ดูแลและให้ความเป็นกันเองกับ
หน่วยงานที่มาร่วมทากิจกรรม
2. ถึงแม้ว่าบุคลากรของสถาบันวัฒธรรมฯมีจานวนน้อย แต่มีทีมงานที่มีคุณภาพ รับฟังความคิดเห็น
ร่วมกัน ทาให้การทางานร่วมกันทาได้ง่ายขึ้น

3. ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และตัวอาคารสถานที่ เพื่อสะท้อนให้ถึงความเป็นศิลปะและเพื่อความ
สวยงาม รวมทั้งการเพิ่มเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว เช่น การเพิ่ม wifi
 บุคคลภายนอก
1. บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบในการทางานเป็นอย่างดี การมีส่วนร่วมและการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน อีกทั้งทาด้วยความจริงใจและตั้งใจ
2. ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าแก่คนรุ่นหลัง
3. อยากให้ ส ถาบั น วั ฒ นธรรมฯส่ ง เสริ ม การประสานและดู แ ลรวมทั้ ง ขยายเครื อ ข่ า ยทางด้ า น
วัฒนธรรม โดยเฉพาะฝั่งมาเลเซียและส่งเสริมเกี่ยวกับการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ศิลปกรรมในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. สถาบันวัฒนธรรมฯยังไม่มีรูปธรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา และยังไม่เป็นแหล่งรวบรวมของศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้หลัก

ส่วนที่ 3
ผลการตรวจประเมิน

1.1 :การนาองค์กร (60 คะแนน)
โปรดระบุปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย
 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การวิจัย การให้คาปรึกษา การ
จัดการเรียนการสอนเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและบริการสถานที่จัด
แสดงศิลปวัฒนธรรม กลไกที่ใช้ส่งมอบ ได้แก่ การส่งมอบการบริการทางตรงผ่านพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
กิจกรรมวิชาการ การจัดอบรม การจัดตั้งกลุ่ม การให้คาปรึกษา การสอน สื่อวิทยุ/สื่อสิ่งพิมพ์/สื่ออิ
เลกทรอนิกส์/สื่อออนไลน์/สื่ออื่นๆ
 วัฒนธรรม
เป็นองค์กรที่ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
วิสัยทัศน์ สถาบันเป็นเลิศด้านวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ค่านิยม cultureได้แก่
creating การสร้างผลงาน unity ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร learning together การเรียนรู้
ร่วมกัน teamwork การทางานร่วมกัน utilitarianism มุ่งให้ได้อรรถประโยชน์ reliable ไว้วางใจได้
equity ความเสมอภาค
 พันธกิจ ได้แก่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ สร้างระบบนิเวศวัฒนธรรม องค์ความรู้ ส่งเสริม
เผยแพร่และพัฒนางานด้านวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบเครือข่าย
 ความสามารถพิเศษ ได้แก่ การให้บริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
 บุคลากรมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหาร 5 คน (ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก) กลุ่มสนับสนุนบริหาร 8 คน
(ส่วนใหญ่ปริญญาตรี) และกลุ่มวิจัย พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม 11 คนรวมทั้งหมด 24 คน ปัจจัย
ที่สาคัญที่จูงใจให้พวกเขาผูกพันในการบรรลุพันธกิจขององค์กร ในภาพรวม ไม่ได้แยกกลุ่มคือ การ
สร้างความเข้าใจให้บุคลากรตระหนักรู้ สานึกในภารกิจ บุคลากรมีส่วนร่วมคิดวางแผนการทางาน
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ คาชมเชย ก้าวหน้าในการทางาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน ค่าตอบแทนสวัสดิการ
 สถาบันฯดาเนินงานภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบในด้านการดาเนินงาน (เช่น ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย) การรับรองระบบงาน (สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา) การเงิน (ระเบียบกรมบัญชีกลาง ระเบียบการพัสดุสานักนายก) อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ข้อกาหนดด้านอาชีวอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขและกรมแรงงาน) และด้านสิทธิ
ประโยชน์ (สวัสดิการข้าราชการ กองทุน กบข. กองทุนสวัสดิการพนง. ประกันสังคม กองทุนเลี้ยงชีพ
ลูกจ้าง พนักงาน)
 คู่ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้แก่ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การบริการ
วิชาการ เช่น จัดกิจกรรม/โครงการ การอบรม ประชุมสัมมนา ค่ายเยาวชนกลุ่มเครือข่ายงานวิจัยการ
ให้คาปรึกษา การจัดการเรียนการสอน เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมสถานี
วิทยุมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎ และบริการสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมหอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สานักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวข้ออ้างอิง +/++
จุดแข็ง(Strengths)
1.1 ข
+
ผู้นาองค์กรมีความเข้าใจ และมีความตั้งใจในการผลักดันการดาเนินการวิสัยทัศน์ของ
องค์กร เช่นกาหนดให้มีการติดตามและสุรปผลการดาเนินงานปีละ 2 ครั้งซึ่งเป็นความถี่ที่
สูงกว่าหน่วยงานอื่น

หัวข้ออ้างอิง
1.1 ก

-/---

1.1 ข

-

โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
การกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมไม่ชัดเจนว่าสอดคล้องกันอย่างไร จึงไม่ชัดเจนในการ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าของวิสัยทัศน์ อีกทั้งไม่ชัดเจนว่าผู้นา
ระดับสูงติดตามผลของค่านิยมอย่างไร
สถาบันฯควรทบทวน การประเมินและปรับปรุง ในประเด็นสาคัญ ด้านการกระตุ้นให้เกิด
นวัตกรรม การส่งเสริมความผูกพันของลูกค้า และการสร้างความรู้และขีดความสามารถ
ของบุคลากร
การสื่อสารภายในองค์กรยังค่อนข้างน้อย ทั้งในเรื่องช่องทางการสื่อสารและความถี่ใน
การสื่อสาร รวมถึงผลจากการให้รางวัล ยกย่องชมเชยเพื่อเสริมสร้างให้มีผลดาเนินการที่
ดี
ไม่ชัดเจนว่าด้านการปรับปรุงผลการดาเนินการและบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ
หัวข้อ 1.1 ผลการประเมิน.......15.............%

1.2 การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ : องค์กรดาเนินการอย่างไรในการกากับดูแล
องค์กรและทาให้บรรลุด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ (50 คะแนน)

หัวข้ออ้างอิง +/++
จุดแข็ง(Strengths)
1.2
+ โดยบทบาทหน้าที่ของสถาบัน มีความสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ของท้องถิ่น
จึงเป็นโอกาสอันดีที่องค์กรจะแสดงบทบาทในการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมในวง
กว้าง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา องค์กรได้มีกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนที่สาคัญอยู่หลายกิจกรรม
และส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
หัวข้ออ้างอิง
1.2 ก

-/---

โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
ไม่ชัดเจนในผลระบบการกากับดูแลองค์กร ในเรื่องความรับผิดชอบในการกระทาของ
ผู้บริหาร ความรับผิดชอบด้านการเงิน การตรวจสอบภายใน ภายนอกที่เป็นอิสระ อีกทั้ง
ผลการประเมินผู้บริหาร คณะกรรมการประจาสถาบันฯ การใช้ผลการประเมินเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผล

1.2 ข

-

1.2 ข

-

1.2 ค

-

ไม่พบการติดตามผลลัพธ์ประเด็นความกังวลและผลกระทบในเชิงลบต่อผลิ ตภัณฑ์/
บริ ก ารเพื่อ ให้ มั่น ใจว่ า จะไม่ มีผ ลกระทบดั ง กล่ า วในทุก ผลิ ตภั ณ ฑ์ การเรี ยนรู้ ในการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ไม่ ชั ด เจนว่ า สถาบั น ฯ ด าเนิ น การอย่ า งไรในการส่ ง เสริ ม และสร้ า งความมั่ น ใจว่ า
ปฏิสัมพันธ์ทุกด้านขององค์กรมีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้า พันธมิตร ผู้ส่งมอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น รวมทั้งไม่ได้ระบุว่าจะดาเนินการ
อย่างไรกรณีที่มีการกระทาที่ขัดต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ไม่ชัดเจนเรื่องการกาหนดชุมชนของสถาบันฯ รวมทั้งการกาหนดกิจกรรมที่องค์กรเข้าไป
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชน การเรียนรู้ ผลลัพธ์ ด้านความผาสุกและผลประโยชน์
ของชุมชน
หัวข้อ 1.2 ผลการประเมิน........15...........%

2.1 การจัดทากลยุทธ์ : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดทากลยุทธ์(40 คะแนน)
โปรดระบุปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย
 ผลิตภัณฑ์หลัก
 วิสัยทัศน์ สถาบันเป็นเลิศด้านวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
 พันธกิจ ได้แก่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ สร้างระบบนิเวศวัฒนธรรม องค์ความรู้ ส่งเสริม
เผยแพร่และพัฒนางานด้านวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบเครือข่าย
 ความสามารถพิเศษ ได้แก่ การให้บริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
 ผลิตภัณฑ์หลัก (ลูกค้า) (ความต้องการ) ได้แก่ สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (นักเรียน
นักศึกษา อาจารย์ ประชาชนทั่วไป เครือข่าย/ชุมชน/ปราชญ์ท้องถิ่น) (สะดวก รวดเร็ว บริการที่ดีมี
คุณภาพ ข้อมูลถูกต้อง) การบริการวิชาการ เช่น จัดกิจกรรม/โครงการ การอบรม ประชุมสัมมนา
ค่ายเยาวชน (นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
เครือข่าย/ชุมชน) (บริการดี มีคุณภาพ) การวิจัย (ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน)(แก้ปัญหา) การให้
คาปรึกษา (บุคคลทั่วไป เครือข่าย/ชุมชน หน่วยงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย) (องค์ความรู้
ถูกต้อง เต็มใจบริการ) การจัดการเรียนการสอน(คณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา) (องค์
ความรู้ด้านวัฒนธรรม) เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม (บุคคลทั่วไป ผู้สนใจ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน) และบริการสถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม(หน่วยงานภายใน/ภายนอก
มหาวิทยาลัย) (ความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์)
 ความท้าทาย ด้านพันธกิจ ได้แก่ บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ
การเพิ่มจานวนเครือข่ายความร่วมมือ การบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจ การพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านปฎิบัติการได้แก่ ความพร้อมในเชิงทรัพยากรทางวัฒนธรรม ระบบติดตาม
ประเมินผลที่ดี สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ ด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา ความผูกพัน ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารภาษามลายู

 ความได้เปรียบ ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทรัพยากรทางวัฒนธรรมมี
ความโดดเด่น หลากหลายเนื่องจากเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศทันสมัย
หัวข้ออ้างอิง +/++
2.1 ก
+
2.1 ข
+

จุดแข็ง(Strengths)
สถาบันฯมีวิธีการขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ ผู้มีส่วนร่วม อย่างเป็นระบบ
สถาบันฯกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ที่ครอบคลุมอย่างเป็นระบบ หากแม้ว่าไม่
พบความสอดคล้องที่ชัดเจนสมบูรณ์กับตัวชี้วัดที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว

หัวข้ออ้างอิง
2.1 ก

โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
ไม่ชัดเจนว่าสถาบันฯเชื่อมโยงความสามารถพิเศษ สู่ความท้าทายและความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์อย่างไร
ไม่ชัดเจนว่าสถาบันได้ดาเนินการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล และ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์เช่น ความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าตามผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
ไม่ชัดเจนว่า การตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์จากความได้เปรียบ โดยเฉพาะ
เป้าหมายที่ท้าทาย

-/--

2.1 ข

--

หัวข้อ 2.1 ผลการประเมิน....15..%
2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนาไปปฏิบัติ : องค์กรถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างไร (50 คะแนน)

หัวข้ออ้างอิง

+/++

จุดแข็ง(Strengths)
-

หัวข้ออ้างอิง

-/---

โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
ไม่ ชั ด เจนว่ า สถาบั น ฯ ด าเนิ น การอย่ า งไรในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารและการ
ถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมือที่
ได้ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร เช่น มหาวิทยาลัย ศูนย์คอมฯ คณะ/สถาบันสานัก/ศูนย์
ในมหาวิทยาลัย กลุ่มเครือข่ายงานวิจัย สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎ หอศิล ป์ มหาวิทยาลั ยศิลปากร สถาบันพิพิธ ภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สานัก
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาให้ไม่มั่นใจว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญจะ
บรรลุได้อย่างไร
ไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันฯมีแผนด้านทรัพยากรบุคคล ที่ทาให้
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ไม่ชัดเจนว่าตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญมีอะไรบ้างและสอดคล้องกันอย่างไร

2.2 ก

-

2.2 ข

-

รวมทั้งเป้าหมายที่สอดรับกัน
สถาบันฯ ไม่ได้ระบุการคาการณ์ผลการดาเนินงาน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่
เที ย บที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ใ นโครงร่า งองค์ ก ร อี ก ทั้ง ไม่ ส ามารถทราบได้ว่ า คู่ เที ย บมีร ะดั บ
คุณภาพระดับใด
หัวข้อ 2.2 ผลการประเมิน........15...........%

3.1 เสียงของลูกค้า : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาและใช้สารสนเทศจากลูกค้า (50 คะแนน)
โปรดระบุปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย
 ความสามารถพิเศษ ได้แก่ การให้บริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
 ผลิตภัณฑ์หลัก
 ผู้ส่งมอบ ได้แก่ เครือข่ายและชุมชน (การส่งต่อผลิตภัณฑ์ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม) หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน ชุมชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ (ผลิตภัณฑ์และบริการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ??)
 คู่ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หลัก (คู่ความร่วมมือ) ได้แก่ สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม (มหาวิทยาลัย ศูนย์คอมฯ) การบริการวิชาการ เช่น จัดกิจกรรม/โครงการ การ
อบรม ประชุมสัมมนา ค่ายเยาวชน (คณะ/สถาบันสานัก/ศูนย์ในมหาวิทยาลัย) การวิจัย (กลุ่มเครือข่าย
งานวิจัย)
การให้คาปรึกษา
การจัดการเรียนการสอน
เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม(สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ)
และบริการสถานที่จัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรม (หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สานักวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
หัวข้ออ้างอิง
3.1ก

+/++
+

3.1 ข

+

หัวข้ออ้างอิง
3.1ก

-/--

จุดแข็ง(Strengths)
สถาบันมีวิธีการรับฟังเสียงของลูกค้าหลากหลายรูปแบบตามกลุ่มของผู้รับบริการโดย
ติดตั้งแบบสอบถามออนไลน์ไว้หน้าเว็บไซต์ของสถาบัน กาหนดหลักปฏิบัติในการรับ
ข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
สถาบันมีการกาหนดคู่เทียบจากหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน สร้างความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานโดยกาหนดประเด็นด้าน
ความพึงพอใจของลูกค้า หากแต่ไม่สามารถทราบได้ว่าคู่เทียบมีระดับคุณภาพใน
ระดับใด
โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
ถึงแม้ว่าสถาบันจะดาเนินการรับฟังลูกค้าโดยใช้ช่องทางต่าง ๆ อย่างไรก็ตามยังไม่
ชัดเจนเรื่องสารสนเทศที่ได้นามาใช้ประโยชน์อย่างไร วิธีการรับฟังเสียงลูกค้ามีความ
แตกต่ า งอย่ างไร อี กทั้ ง ยัง ไม่ชั ด ว่า สถาบั นมี วิ ธีก ารอย่ างไรในการรับ ฟั งลู ก ค้า ใน
อนาคตหรื อ ลู กค้ าของคู่แ ข่ ง และยั งไม่ ชัด เจนว่ าข้ อ มูล ที่ไ ด้ เป็ น ข้อ มูล ป้อ นกลั บ

3.1ข

-

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนลูกค้าที่มาใช้บริการของสถาบัน
ถึงแม้ ว่า องค์ กรจะมีก ารวั ดความพึงพอใจและความผู กพัน ของลู กค้ าในภาพรวม
อย่ างไรก็ตามยังไม่ชัดถึง กระบวนการวัดดังกล่าวและมีความแตกต่างกันอย่างไร
ระหว่างกลุ่มลูกค้า ที่ส่งผลสร้างความผูกพันกับกลุ่มลูกค้า
ถึงแม้สถาบันกาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของการดาเนินงานของสถาบัน
และไม่มีผลของความไม่พึงพอใจ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่เห็นกระบวนการที่ชัดเจน
ของการดาเนินงาน ถ้ามีความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นจะมีกระบวนการอย่างไร
หัวข้อ 3.1 ผลการประเมิน........15..........%

3.2 ความผูกพันของลูกค้า : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์(50 คะแนน)
โปรดระบุปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย
หัวข้ออ้างอิง
3.2ข(2)

+/++
+

จุดแข็ง(Strengths)
สถาบันกาหนดระบบในการจัดการข้อร้องเรียนที่ เป็นระบบ มีการจัดช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนที่หลากหลาย มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนรวมทั้ง
กาหนดระยะเวลาในการจัดการข้อร้องเรียน

หัวข้ออ้างอิง
3.2ก

-/---

โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
ไม่ชัดเจนด้านการกาหนดความต้องการของผู้รับบริการสาหรับ แต่ละผลิตภัณฑ์และ
การบริการของสถาบัน
ไม่ได้ชัดเจนถึงวิธีการที่สถาบันใช้สารสนเทศจากลูกค้าเพื่อเพิ่มความสาเร็จในตลาด
ของตนถึงแม้สถาบันมีวิธีการในการประเมินคุณภาพของการบริการโดยวัดด้วยความ
ประทับใจ หรือ ความพึงพอใจ มีวิธีการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าวิธีการดังกล่าว ทาให้ได้ข้อมูลจากลูกค้า กลุ่มลูกค้า ส่วน
ตลาดที่มีความแตกต่างกันอย่างไร และในการวัดดังกล่าวให้ข้อมูลที่สามารถนาไปใช้
ในการตอบสนองของลูกค้าและเพื่อการปรับปรุงองค์กรและคู่ความร่วมมืออย่างไร
ถึงแม้สถาบันมีการจัดระบบในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่า
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าทาให้เรียกร้องความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับมา
รวมทั้งสร้างความพึงพอใจและความผูกผัน

--

3.2ข

--

หัวข้อ 3.2 ผลการประเมิน.......15...........%

4.1 การวัดการวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร :องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวัด

วิเคราะห์และนามาปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร (50 คะแนน)
โปรดระบุปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย
 ผลิตภัณฑ์หลัก
 บุคลากรมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหาร 5 คน (ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก) กลุ่มสนับสนุนบริหาร 8 คน
(ส่วนใหญ่ปริญญาตรี) และกลุ่มวิจัย พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม 11 คนรวมทั้งหมด 24 คน ปัจจัย
ที่สาคัญที่จูงใจให้พวกเขาผูกพันในการบรรลุพันธกิจขององค์กร ในภาพรวม ไม่ได้แยกกลุ่ม
 ความท้าทาย ด้านพันธกิจ ได้แก่ บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ
การเพิ่มจานวนเครือข่ายความร่วมมือ การบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจ การพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านปฎิบัติการได้แก่ ความพร้อมในเชิงทรัพยากรทางวัฒนธรรม ระบบติดตาม
ประเมินผลที่ดี สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ ด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา ความผูกพัน ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารภาษามลายู
 การปรับปรุงผลการดาเนินการ ใช้ PDCA-Par เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพของคณะกรรมการและจากผู้ปฏิบัติงานมาพิจารณา
กิจกรรม KM
หัวข้ออ้างอิง +/++
จุดแข็ง(Strengths)
4.1 ค
+
สถาบั น ฯได้ ด าเนิ น การให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน ผ่ า นกิ จ กรรมที่
หลากหลาย อาทิสุนทรียสนทนา จิบน้าชายามบ่าย เสวนาวิชาการเวทีวิจัยวัฒนธรรม
ให้ ค วามรู้ โ ดยวิ ท ยากร ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ ต่ า งๆในองค์ ก รที่
สามารถเผยแพร่ได้
หัวข้ออ้างอิง
4.1 ก

4.1 ข
4.1 ค

-/-โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
-- ไม่ชัดเจนว่าสถาบันฯดาเนินการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันและบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามปฏิบัติการประจาวัน
และผลการด าเนิ น การโดยรวมขององค์ ก ร การติ ด ตามความก้ า วหน้ า เที ย บกั บ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม
- ไม่ชัดเจนว่ามีระบบการวัดผลการดาเนินการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
หรือภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ไม่ชัดเจนว่าสถาบันฯได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรบ้างที่สาคัญ เช่น แนวโน้มของ
ผลการดาเนินการ การคาดการณ์ ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลและการหาค่าปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันเพื่อสนับสนุนการทบทวนผลการดาเนินการ
- ไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันฯใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการและ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สาคัญเพื่อคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต
- ไม่ชัดเจนว่าสถาบันฯดาเนินการอย่างไรในการทบทวนผลการดาเนินการไปใช้จัดลาดับ
ความสาคัญของเรื่องที่ต้องนาไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนาไปเป็นโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม
หัวข้อ 4.1 ผลการประเมิน.......10....%

4.2 การจัดการสารสนเทศความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสารสนเทศ
ความรู้ขององค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (40 คะแนน)

หัวข้ออ้างอิง
4.2 ก

+/++
+

+

4.2 ข

+

หัวข้ออ้างอิง
4.2 ก

-/--

4.2 ข

-

จุดแข็ง(Strengths)
สถาบันฯมีการบริการข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆตามความต้องการของบุคลากร ลูกค้า
ผู้ ส่ ง มอบและคู่ ค วามร่ ว มมื อ ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ จ ากที่ ใ ดๆในโลกผ่ า นเครื อ ข่ า ย
internet โดยการสนับสนุนจากศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี web
server ของสถาบันฯที่มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในส่วนของศิลปวัฒนธรรม
ข่าวสารและงานสารสนเทศเฉพาะทาง
สถาบันฯได้ดาเนินการให้มีการจัดการความรู้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิสุนทรีย
สนทนา จิบน้าชายามบ่าย เสวนาวิชาการเวทีวิจัยวัฒนธรรม ให้ความรู้โดยวิทยากร
ชุมชนนักปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ต่างๆในองค์กรที่สามารถเผยแพร่ได้เป็น
รูปเล่มและในรูปแบบสื่อ electronic ของสถาบันฯ
สถาบั น ฯได้ ด าเนิ น การเรื่ อ งความปลอดภั ย ความน่ า เชื่ อ ถื อ ใช้ ง านง่ า ยของ
hardware และ software โดยใช้ระเบียบพัสดุในการจัดซื้อ จัดจ้าง มีการติดตั้ง
โปรแกรมป้องกันไวรัส และตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร ลูกค้า ผู้ส่งมอบ
และคู่ความร่วมมืออยู่เสมอ
โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
สถาบั นฯควรทบทวนการจัดการข้อมูล และสารสนเทศ ในประเด็นการสอบทาน
ความถูกต้องของข้อมูลอย่างรวดเร็วและการประกันความเชื่อถือได้ของข้อมูล อัน
เนื่องมาจากมีการถ่ายโอนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่ชัดเจนว่าสถาบันดาเนินการอย่างไรในการจัดการความรู้ขององค์กรในการสร้าง
นวัตกรรมและกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ไม่ชัดเจนว่าสถาบันฯ ดาเนินการเป็นระบบอย่างไรในการเตรียมความพร้อมในภาวะ
ฉุกเฉิน โดยการวางแผนอย่างระมัดระวังในการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในทุก
สถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์ควรนาระบบ/
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเก็บข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ
ระบบที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มาปรับใช้สาหรับองค์กร เช่น Cloud
technology
หัวข้อ 4.2 ผลการประเมิน....10.......%

5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผล

และเกื้อหนุนบุคลากร (45 คะแนน)
โปรดระบุปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย
 ความสามารถพิเศษ ได้แก่ การให้บริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
 บุคลากรมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหาร 5 คน (ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก) กลุ่มสนับสนุนบริหาร 8
คน (ส่วนใหญ่ปริญญาตรี) และกลุ่มวิจัย พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม 11 คนรวมทั้งหมด 24 คน
ปัจจัยที่สาคัญที่จูงใจให้พวกเขาผูกพันในการบรรลุพันธกิจขององค์กร ในภาพรวม ไม่ได้แยกกลุ่ม
คือ การสร้างความเข้าใจให้บุคลากรตระหนักรู้ สานึกในภารกิจ บุคลากรมีส่วนร่วมคิดวางแผนการ
ทางาน มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ คาชมเชย ก้าวหน้าในการทางาน ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ค่าตอบแทนสวัสดิการ
 แข่งขันกับหน่วยงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ได้แก่ สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
o ด้านแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเด็นแข่งเรื่องจานวนผู้เข้ารับบริการ ความพึงพอใจ ความ
พร้อมในการให้บริการ
o ด้านงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประเด็นแข่งคือโครงการและกิจกรรม
o ด้านงานบริการวิชาการ ประเด็นแข่งคือโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการ
o ด้านวิจัย ประเด็นแข่งคือผลงานวิจัย
o การจัดการเรียนการสอน
เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและบริการ
สถานที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมประเด็นแข่งไม่ระบุ
o แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สานัก
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาจาก ขอข้อมูลโดยตรง
หัวข้ออ้างอิง
5.1ก

+/++
+

จุดแข็ง(Strengths)
สถาบันบริหารงานบุคคลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และใช้ความสามารถในจุดแข็ง
ของบุคลากรทั้งที่คุณวุฒิสูง มีประสบการณ์ และบุคลากรใหม่ จึงเป็นองค์ประกอบที่
มีความหลากหลาย ซึ่งหากดึงจุดเด่นในแต่ละกลุ่มบุคลากรออกมาได้ จะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้สามารถทางานได้หลายหน้าที่ มีความยืดหยุ่นในการบริหาร
จัดการ

หัวข้ออ้างอิง
5.1ก

-/--

5.1ข

-

โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
ถึงแม้ส ถาบั นมีการจัดโครงสร้างและบริห ารบุคคลชัดเจน แต่ อย่างไรก็ตามยังไม่
ชั ด เจนถึ ง วิ ธี ก ารที่ เ ป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในกระบวนการด าเนิ น งานเพื่ อ
ตอบสนองต่อความสามารถพิเศษของสถาบันให้บรรลุผลสาเร็จ
ควรจะกาหนดปัจจัยที่สาคัญที่จูงใจให้ บุคลากรเกิดความผูกพันในการบรรลุพันธกิจ
ขององค์กรในแต่ล ะภารกิจ เพื่อเป็นการพัฒ นากระบวนการดาเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมายในแต่ละภารกิจ

หัวข้อ 5.1 ผลการประเมิน.........20..........%
5.2 ความผูกพันของบุคลากร : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับบุคลากรเพื่อใบรรลุ

ความสาเร็จในระดับองค์กรและระดับบุคคล (55 คะแนน)
หัวข้ออ้างอิง
5.2ก

+/++
+

จุดแข็ง(Strengths)
สถาบันสร้างวัฒนธรรมองค์การโดยกาหนดเป็นคุณลักษณะ 7 ประการ มีวิธีการช่วย
ให้บุคลากรมีผลการดาเนินการที่ดีและสร้างแรงจูงใจ ยกย่องชมเชย

หัวข้ออ้างอิง
5.2ก

-/---

5.2ค

-

โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
ถึงแม้ว่าสถาบันจะมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อกาหนดปัจจัยความผูกพันอย่างไรก็ตาม
ยั ง ไม่ ชั ด ถึ ง วิ ธี ก ารใช้ ผ ลการประเมิ น ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรมาท าให้ ผ ลการ
ดาเนินการดียิ่งขึ้น แม้องค์กร จะได้แสดงให้เห็นกิจกรรมบางกิจกรรม ที่คาดว่าจะ
สร้างความผูกพันต่อองค์กร แต่กิ จกรรมต่างๆ ดังกล่าว แต่ไม่พบว่าส่งผลกระทบใน
การสร้ า งความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง จะสะท้ อ นจากผลการ
ประเมินความผูกพันต่อองค์กรในหลายด้านยังมีคะแนนในระดับต่า หรือปานกลาง
ดังนั้นองค์กรควรมีระบบ กิจกรรม สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน การกาหนด carrier path ใน
การทางาน การวางระบบประเมินผลที่เป็นธรรม และเป็น performance base
การให้สิทธิ สวัสดีการที่เหมาะสม เป็นต้น
ไม่ชัดถึงระบบการเรียนรู้ และการพัฒ นาส าหรับบุคลากรและผู้ นาของสถาบันได้
พิจารณาถึงปัจจัยต่อไปนี้ ได้แก่ ความสามารถพิเศษ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และ
การบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การ
ปรั บ ปรุ งผลการดาเนินการขององค์กรและนวัตกรรม ขอบเขตของโอกาสในการ
พัฒนา รวมทั้งการศึกษา การฝึ กอบรม การสอนงาน และการเป็นพี่เลี้ยง รวมทั้ง
ประสบการณ์
หัวข้อ 5.2 ผลการประเมิน........15...........%

6.1 ระบบงาน : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบระบบงาน (60 คะแนน)
โปรดระบุปัจจัยที่มีความสาคัญ (Key Factor) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อนี้มา 4-6 ปัจจัย
 พันธกิจ ได้แก่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ สร้างระบบนิเวศวัฒนธรรม องค์ความรู้
ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนางานด้านวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบ
เครือข่าย
 ความสามารถพิเศษ ได้แก่ การให้บริการวิชาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
 บุคลากรมี 3 กลุ่ม
 มีคณะกรรมการประจาสถาบันฯและคณะกรรมการดาเนินงานสถาบันฯ ทาหน้าที่หลักในการให้
คาปรึกษา แนะนาการดาเนินงาน
หัวข้ออ้างอิง
6.1ก

+/++
+

จุดแข็ง(Strengths)
สถาบันมีระบบการกาหนดกระบวนการทางานที่สาคัญ คือ การบริการวิชาการด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย การกาหนดเป้าหมายของการเผยแพร่งานวิจัย
ที่ชัดเจน กระบวนการออกแบบการทางานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

หัวข้ออ้างอิง
6.1ก

-/--

โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
ถึงแม้สถาบันมีการออกแบบระบบงานอย่างไรก็ตามไม่ชัดถึง ความสอดคล้องของ
ข้ อ ก าหนด กระบวนการที่ ส าคั ญ ภายใน ตลอดจนตั ว ชี้ วั ด ที่ ส อดรั บ กั น รวมถึ ง
มาตรฐานการทางาน
ไม่ชัดเจนถึงการใช้ข้อมูลจากลูกค้า ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ ในการกาหนดวิธีการใน
การจั ด ท าข้ อ ก าหนดของกระบวนการท างานที่ ส าคั ญ ของสถาบั น โดยเฉพาะ
กระบวนการทางานด้านการวิจัย และกระบวนการสนับสนุน
แม้ว่า สถาบั น จะมีระบบการปรับปรุง แต่ ไม่ได้แสดงผลของวิธีการที่ทาให้ องค์ก ร
ประสบความสาเร็จและยั่งยืน

6.1ข

-

หัวข้อ 6.1 ผลการประเมิน.........10..........%

6.2 กระบวนการทางาน : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบจัดการและปรับปรุงกระบวนการทางานที่
สาคัญ (50 คะแนน)

หัวข้ออ้างอิง
6.2ก

+/++
+

จุดแข็ง(Strengths)
สถาบันได้มีการนาข้อมูลที่สาคัญ มาใช้ในการจัดทาข้อกาหนดของกระบวนการที่
สาคัญบางส่วน รวมถึงการควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณ

หัวข้ออ้างอิง
6.2ก

-/--

6.2ข

-

โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
ถึงแม้ว่าสถาบันแสดงกระบวนการแนวทางการปรับปรุง อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่า
ส่งผลต่อการติดตามประเมินผลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างชัดเจน
ไม่ พ บการพัฒ นากระบวนการท างานระหว่ า งห่ ว งโซ่ อุ ปทานตามข้ อก าหนดของ
กระบวนการทางาน รวมถึงการใช้ข้อมูลจากผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และการจัดการ
สู่การปฏิบัติ อีกทั้งไม่พบผลลัพธ์ที่ชัดเจน
หัวข้อ 6.2 ผลการประเมิน.......10............%

7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ : ผลการดาเนินการด้านผลิตภัณฑ์และประสิทธิผลของ
กระบวนการเป็นอย่างไร (130 คะแนน)

หัวข้ออ้างอิง
7.1

+/++
+

หัวข้ออ้างอิง
7.1

-/--

จุดแข็ง(Strengths)
เริ่มมีผลลัพธ์เชิงปริมาณบางส่วน
โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
สถาบัน ฯ ควรทบทวนผลลั พธ์ตัวชี้วัดสาคัญที่ตอบสนองกลุ่ มลู กค้า ที่แสดงผลลัพธ์
ความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในรูปแบบเชิงคุณภาพ หรือการเทียบเคียงเชิงมูลค่า
สถาบันฯไม่แสดงตัววัดที่สาคัญด้านประสิทธิผลของกระบวนการที่สาคัญๆ
สถาบั น ฯควรทบทวนตัว วั ดที่ส าคัญด้ านการบรรลุ ก ลยุท ธ์และแผนปฏิบั ติการของ
องค์กร ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์
หัวข้อ 7.1 ผลการประเมิน.........15....%

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า : ผลการดาเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร (75 คะแนน)

หัวข้ออ้างอิง
7.2

+/++
+

หัวข้ออ้างอิง
7.2

-/--

จุดแข็ง(Strengths)
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับสูง แต่มีแนวโน้มลดลง




โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
สถาบันไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่สาคัญของการมุ่งเน้นลูกค้า ในด้านความไม่พึงพอใจ
สถาบันไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่สาคัญของการมุ่งเน้นลู กค้า จาแนกตามผลิตภัณฑ์
กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด
หัวข้อ7.2ผลการประเมิน.....10........%

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร: ผลการดาเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรเป็นอย่างไร (65 คะแนน)

หัวข้ออ้างอิง

+/++

จุดแข็ง(Strengths)

หัวข้ออ้างอิง
7.3

-/--

โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
สถาบั น ไม่ ไ ด้ แ สดงผลลั พ ธ์ ด้ า นการมุ่ ง เน้ น บุ ค ลากรที่ ส าคั ญ จ าแนกตามความ
หลากหลาย กลุ่ม และประเภทของบุคลากร
สถาบั น ไม่ ไ ด้ แสดงผลลั พ ธ์ ด้า นการมุ่ ง เน้น บุ ค ลากรที่ ส าคั ญ โดยแสดงข้ อมู ล เชิ ง
เปรียบเทียบอย่างครอบคลุม ครบถ้วน
สถาบันไม่ได้แสดงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่ทาให้บุคลากรมีความผูกพั นกับ
สถาบัน และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน

-

หัวข้อ 7.3 ผลการประเมิน.......10...........%

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร : ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร

เป็นอย่างไร (65 คะแนน)
หัวข้ออ้างอิง
7.4

+/++
+

จุดแข็ง(Strengths)
สถาบั น ฯแสดงผลลั พ ธ์ ก ลยุ ท ธ์ ที่ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ แผนด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

หัวข้ออ้างอิง
7.4

-/--

โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
สถาบันฯไม่ได้แสดงตัววัดที่สาคัญด้านการเจริญเติบโตขององค์กร พัฒนาการด้าน
ศักยภาพ อีกทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์รวม
หัวข้อ 7.4 ผลการประเมิน..........5.......%

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด : ผลการดาเนินการด้านการเงินและตลาดเป็นอย่างไร(65 คะแนน)

หัวข้ออ้างอิง

+/++

จุดแข็ง(Strengths)
-

หัวข้ออ้างอิง
7.5

-/--

โอกาสในการปรับปรุง(OFI)
สถาบันฯควรทบทวนตัววัดที่สาคัญของผลการดาเนินการด้านการเงิน เช่น ผลการ
ดาเนินการเทียบกับงบประมาณ (Performance to budget) เพื่อสะท้อนความคุ้มค่า
ของการลงทุน เป็นต้น
สถาบั น ฯควรทบทวนตัว วัดที่ส าคัญของผลการดาเนินการด้านตลาด แม้ว่าจะเป็น
องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้ แต่ห ากมีผู้ร่ว มทุนต่างๆเพื่อสนับสนุน ย่อมเป็นผลดีต่อ
คุณภาพขององค์กร

-

หัวข้อ 7.5 ผลการประเมิน........5.......%

ตารางสรุปผละคะแนนประเมิน
หมวดที่

หัวข้อ

หมวด 1 การนาองค์กร

หัวข้อ 1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง
หัวข้อ 1.2 การกากับดูแลองค์กรและความ
รับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง
รวม
หมวด 2 การวางแผน
หัวข้อ 2.1 การจัดทากลยุทธ์
กลยุทธ์
หัวข้อ 2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
รวม
หมวด 3 การมุ่งเน้น
หัวข้อ 3.1 เสียงของลูกค้า
ลูกค้า
หัวข้อ 3.2 ความผูกพันของลูกค้า
รวม
หมวด 4 การวัด การ
หัวข้อ 4.1 การวัดการวิเคราะห์และการ
วิเคราะห์ และการ ปรับปรุงผลการดาเนินการของ
จัดการความรู้
องค์กร
หัวข้อ 4.2 การจัดการสารสนเทศความรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
หมวด 5 การมุ่งเน้น
หัวข้อ 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
บุคลากร
หัวข้อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร
รวม
หมวด 6 การมุ่งเน้น
หัวข้อ 6.1 ระบบงาน
ปฏิบัติการ
หัวข้อ 6.2 กระบวนการทางาน
รวม
หมวด 7 ผลลัพธ์
หัวข้อ 7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ
หัวข้อ 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
หัวข้อ 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
หัวข้อ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและ
การกากับดูแลองค์กร
หัวข้อ 7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด
รวม
รวม

คะแนนเต็ม
(คะแนน)

%
ที่ได้

60

15

ผลคะแนน
ประเมิน
(คะแนน)
9

50

15

7.5

15
15

6
7.5

15
15

7.5
7.5

50

10

5

40

10

4

20
15

9
8.25

10
10

6
5

130

15

19.5

75
65

10
10

7.5
6.5

65

5

3.25

65
400

5

3.25

110
40
50
90
50
50
100

90
45
55
100
60
50
110

1,000

122.25

