แผนยุทธศาสตร์
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คํานํา
สถาบัน วัฒ นธรรมศึกษากัล ยาณิ วัฒ นา เป็น หน่ว ยงานหลักด้า นทํา นุบํา รุงศิล ปวัฒ นธรรมของ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ มี ภ ารกิ จ หลั ก คื อ ด้ า นการศึ ก ษา วิ จั ย อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู พั ฒ นาและถ่ า ยทอด
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ โดยมุ่งสร้างความตระหนักในคุณค่า และความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น อีก
ทั้งยังมุ่งสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเชื่อมโยงกับงานทางศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ ตลอดจนเป็น
แหล่ ง บริ ก ารสารสนเทศและแหล่ ง เรี ย นรู้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมให้ แ ก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
สถาบั น วั ฒ นธรรมศึ ก ษากั ล ยาณิ วั ฒ นาได้ จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบ/แนวทางในการบริหารจัดการ และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน “สถาบันที่
เป็นเลิศด้านวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ” ทั้งนี้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเกิดจากการระดม
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสถาบัน โดยแผนยุทธศาสตร์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ด้านต่างๆจํานวน ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างองค์ความรูด้ ้านวัฒนธรรมโดยมีวิจัยเป็นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมสู่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบเครือข่าย
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา คาดหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์
และกิจกรรม/โครงการที่จะดําเนินการในระยะ ๕ ปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาสถาบันสู่การเป็น
“สถาบันที่เป็นเลิศด้านวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์” และจะเป็นกําลังหลักสําคัญในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กมล คงทอง)
ผู้อํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

(๑)

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ การประเมินสมรรถนะองค์กรจากผลกระทบของสภาพแวดล้อม (SWOT)
 จุดแข็ง
 จุดอ่อน
 โอกาส
 ปัจจัยคุกคาม
ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 เป้าประสงค์หลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 ค่านิยมองค์กร
ส่วนที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์สถาบันวัฒนธรรมศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมโดยมีวิจัยเป็นฐาน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมสู่สังคม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบเครือข่าย

(๒)

หน้า
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๑
๓
๒
๒
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๔
๔
๗
๘
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ส่วนที่ ๑
การประเมินสมรรถนะองค์กรจากผลกระทบของสภาพแวดล้อม (SWOT)
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อระดมความคิดเห็นและประเมิน
สมรรถนะองค์กรจากผลกระทบของสภาพแวดล้อม (SWOT) จากการประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะองค์กรจาก
ผลกระทบของสภาพแวดล้อม ได้ผลสรุปดังนี้

จุดแข็ง (Strength)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

สถาบันมีการกําหนดนโยบาย แผนงาน และวางกลยุทธ์ในการบริหารงานที่ชัดเจน
สถาบันมีวัฒนธรรมองค์กร ทําให้เกิดความร่วมมือในการทํางานเป็นอย่างดี
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
บุคลากรทํางานเป็นทีม มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความพร้อม มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจทางด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีความร่วมมือด้านการวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานต่างๆด้านวัฒนธรรม
บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูงในการทําวิจัยด้านวัฒนธรรมและได้รับทุนวิจัย
จากหน่วยงานภายนอก

จุดอ่อน (Weakness)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการบางส่วนยังไม่สมบูรณ์
การบริหารองค์กรไม่เต็มประสิทธิภาพ ขาดความเชื่อมโยงในการนําแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทําให้ชุมชนยังไม่ค่อยรู้จักสถาบัน
บุคลากรขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความเสี่ยงของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
งบประมาณดําเนินการของสถาบันมีจํานวนจํากัด ทําให้บุคลากรขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพ
สถาบันขาดแคลนนักวิจัยในการสร้างงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆทางด้าน
วัฒนธรรม
ยังไม่มีมาตรการ /กลไกในการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และชุมชนได้เพิ่มขึ้น
สถาบันขาดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมถาวร เพื่อให้บริการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน

๑

๒

โอกาส (Opportunity)
๑. สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทําให้ได้รับโอกาสในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆจากการวิจัยภายใต้บริบทของพื้นที่
๒. ชื่อสถาบันเป็นชื่อพระราชทาน ทําให้ได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๓. ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้สถาบันได้รับโอกาสในหลายๆด้าน เช่น แหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

ปัจจัยคุกคาม (Threat)
๑. การทําวิจัยด้านวัฒนธรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น และการบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมจะทําได้ยากขึ้น
เนื่องจากความไม่ปลอดภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. สถาบันตั้งอยู่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีสถานการณ์ความไม่สงบ ทําให้ขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถเข้ามาทํางาน

ส่วนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
วิสัยทัศน์ :
ยุทธศาสตร์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สถาบันที่เป็นเลิศด้านวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
๕ ด้าน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สร้างระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
สร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมโดยมีวิจัยเป็นฐาน
ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมสู่สังคม
สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบเครือข่าย

เป้าประสงค์หลัก
๑. เทิดพระนามและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
๒. พัฒนาระบบนิเวศวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๓. ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
๔. ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมสู่สงั คม
๕. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์กร
เป็นองค์กรที่ให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ค่านิยมของสถาบัน “Culture”
C = Creating
U = Unity
L = Learning together
T = Team work
U = Utilitarianism
R = Reliable
E = Equity

การสร้างสรรค์ผลงาน
ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร
การเรียนรู้ร่วมกัน
การทํางานร่วมกัน
มุ่งให้ได้อรรถประโยชน์
ไว้วางใจได้
ความเสมอภาค

๓

ส่วนที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กําหนดแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ต่างๆ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๒. สร้างระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓. สร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมโดยมีวิจัยเป็นฐาน
๔. ส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมสู่สังคม
๕. สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบเครือข่าย
โดยมีรายละเอียดต่างๆประกอบด้วยเป้าประสงค์ กลยุทธ์ กิจกรรมและโครงการ และตัวชี้วัด
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

๔

๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงสงขลานครินทร์
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ ๑
เทิดพระนามและพระ
กรณียกิจของสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์

เป้าประสงค์ที่ ๒
พัฒนาสื่อและแหล่ง
เรียนรู้พระประวัติ
และพระกรณียกิจ
ที่สะดวกต่อการ
เรียนรู้และมีความ
หลากหลาย

กลยุทธ์
๑. จัดให้มีพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
๒. จัดให้มีห้องกัลยา ณิวัฒนาเพื่อเทิดพระนาม
และพระกรณียกิจสมเด็จ
พระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา
ณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
๑. จัดให้มีสื่อ ทรัพยากร
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
เพื่อเผยแพร่พระประวัติและ
พระกรณียกิจของสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
๒. จัดให้มีเว็บไซต์เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่
สะดวกต่อการเรียนรู้

กิจกรรม/โครงการ
๑. การจัดสร้างพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
๒. การจัดทําห้องกัลยาณิวัฒนา
แสดงพระประวัติและพระกรณียกิจ
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์

ตัวชี้วัด
๑. มีพระอนุสาวรียส์ มเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
๒. มีห้องกัลยาณิวัฒนา
แสดงพระประวัติและ
พระกรณียกิจของสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
๑. การจัดทํานิทรรศการถาวร
๑. มีนิทรรศการถาวร
ภายในห้องกัลยาณิวัฒนา
ภายในห้องกัลยาณิวัฒนา
๒. ผลิตและรวบรวมสื่อและ
๒. จํานวนสื่อและ
ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับ
ทรัพยากรสารสนเทศ
พระประวัติและพระกรณียกิจ
๓. มีเว็บไซต์เผยแพร่พระ
ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้า
ประวัติและพระกรณียกิจ
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ของสมเด็จพระเจ้าพี่นาง
ราชนครินทร์
เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
๒. การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่พระ กรมหลวงนราธิวาส
ประวัติและพระกรณียกิจของ
ราชนครินทร์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์

๖

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ ๓
มีกิจกรรมเทิดพระ
เกียรติและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
พระประวัติและ
พระกรณียกิจของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอเจ้าฟ้ากัลยา
ณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์

กลยุทธ์
๑. กําหนดให้มีวันสําคัญเพื่อ
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
๒. จัดให้มีกิจกรรมเทิด
พระเกียรติและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้พระ
ประวัติและพระกรณียกิจ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ในวัน
กัลยาณิวัฒนา
เป้าประสงค์ที่ ๔
๑. มีความร่วมมือกับองค์กร
เป็นองค์กรหลักของ
ภาครัฐ เอกชนและชุมชนใน
มหาวิทยาลัยในการจัด การจัดกิจกรรมเทิด
กิจกรรมเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้า
พระเกียรติสมเด็จ
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา
พระเจ้าพี่นางเธอ
ณิวัฒนาอย่างสมพระเกียรติ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์

กิจกรรม/โครงการ
๑. การกําหนดให้วันที่ ๕ มิถุนายน
ของทุกปีเป็นวันกัลยาณิวัฒนาและ
จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ
๒. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
๒.๑ การปาฐกถาพิเศษ
๒.๒ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
๒.๓ หนังสือกัลยาณิวัฒนา
๒.๔ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
- นิทรรศการศิลปะเด็ก
เฉลิมพระเกียรติ
- การประกวดผลงานศิลปะ
เทิดพระเกียรติ
- การแสดงทางวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
๑. มีกิจกรรมเทิดพระ
เกียรติในวันที่ ๕
มิถุนายนของทุกปี
๒. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
และส่งเสริมกระบวน
การเรียนรู้ฯ

๑. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆของ
มหาวิทยาลัย ภาครัฐ เอกชนและ
ชุมชน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนาฯ
๒. ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ
เอกชน และชุมเผยแพร่พระประวัติ
และพระกรณียกิจของสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา
ณิวัฒนาฯ

๑. มีความร่วมมือของ
หน่วยงานต่างๆ ชุมชน
ร่วมจัดกิจกรรมเทิด
พระเกียรติ

๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างระบบนิเวศวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ ๑
มีระบบการเรียนรูด้ ้าน
วัฒนธรรมที่มคี วาม
หลากหลายและเคารพ
ในความแตกต่าง

กลยุทธ์
๑. สร้างแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมและเผยแพร่
องค์ความรู้สู่ชุมชน
๒. ส่งเสริมและเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านวัฒนธรรมที่ได้
มาตรฐานด้วยสื่อทีทันสมัย

เป้าประสงค์ที่ ๒
ส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศการเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
วัฒนธรรมสู่ชุมชน
๒. ส่งเสริมและเผยแพร่
กิจกรรมทางด้าน
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
และหลากหลาย

กิจกรรม/โครงการ
๑. การจัดทําชุดนิทรรศการถาวร
ณ หอวัฒนธรรมภาคใต้
๒. การจัดแสดงข้อมูลทาง
วัฒนธรรมภายในหอวัฒนธรรม
ภาคใต้ หอศิลป์ภาคใต้
พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี
เรือนอํามาตย์โทพระยาพิบูล
พิทยาพรรค
๑. จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
๑) มหกรรมศิลปวัฒนธรรม
๒) มหกรรมศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านระดับชาติ
๓) นิทรรศการถาวรภายใน
หอวัฒนธรรมภาคใต้
๔) นิทรรศการศิลปะอาเซียน
๕) นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ
๖) นิทรรศการนําสิ่งที่ดีสู่ชีวิต
๗) นิทรรศการชีวิต ความฝัน
และพันธนาการ
๘) นิทรรศการ๑๐๐ศิลปินเพาะช่าง
๙) นิทรรศการศิลปกรรม
ร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาว์
๑๐) ค่ายดนตรี กวี ศิลป์
๑๑) งานประเพณีลอยกระทง
๑๒) งานประเพณีสงกรานต์
๑๓) วัฒนธรรมสัญจร
๑๔) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
๑๕) สัปดาห์พิพิธภัณฑ์ไทย
๑๖) ตลาดนัดวัฒนธรรม :
เปิดบ้านเปิดประสบการณ์ผ่าน
เรือนอํามาตย์โทพระยาพิบูล
พิทยาพรรค
๘

ตัวชี้วัด
๑. มีชุดนิทรรศการถาวร
แสดง ณ หอวัฒนธรรม
ภาคใต้
๒. จํานวนแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม

๑. จํานวนโครงการและ
กิจกรรมส่งเสริมและ
เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านวัฒนธรรม
๒. ระดับความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ ๓
บริหารและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมให้สามารถ
บริการวิชาการด้าน
วัฒนธรรมสู่ชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๔
บูรณาการองค์ความรู้
ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อ
สนับสนุนภารกิจด้าน
การทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมขององค์กรให้
ได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทางวัฒนธรรม
ในหลากหลายรูปแบบ

กิจกรรม/โครงการ
๑. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ทันสมัย
มีความน่าสนใจและได้มาตรฐาน
๒. การพัฒนาเว็บไซต์เป็นแหล่ง
เรียนรู้ออนไลน์ที่ทันสมัย
น่าสนใจและได้มาตรฐาน

ตัวชีว้ ัด
๑. มีแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน
๒. มีเว็บไซต์สถาบันเป็น
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

๑. สนับสนุนให้คณะ และ
หน่วยงานต่างๆใน
มหาวิทยาลัยใช้แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมของสถาบันเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา
๒. สนับสนุนให้ชุมชน
โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมของสถาบัน

๑. จัดกิจกรรม Open House
ให้นักศึกษา บุคลากรได้เรียนรู้
วัฒนธรรมจากแหล่งเรียนรู้ของ
สถาบัน
๒. จัดกิจกรรม Open House
ให้นักเรียน และประชาชน
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจาก
แหล่งเรียนรู้ของสถาบัน

๑. จํานวนครั้งของ
การจัดกิจกรรม
Open House
๒. ระดับความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมโดยมีวิจัยเป็นฐาน
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ ๑
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการทําวิจัย ส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย
ด้านวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพและตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม

กลยุทธ์
๑. เพิ่มจํานวนโครงการ
วิจัยและสัดส่วนนักวิจัย
๒. สนับสนุนการทําวิจัย
เป็นทีม การสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
หรือบุคลากรภายนอก
รวมทั้งสร้างงานวิจัย
แบบบูรณาการ

กิจกรรม/โครงการ
๑. สนับสนุนให้นักวิจัย/บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ
ผลิตผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น
๒. เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการทํา
วิจัยของบุคลากร
๓. เข้าร่วมอบรมและการแนะนํา
บุคลากรเรื่องวิจัย
๔. สนับสนุนเรื่องสถานที่ ศูนย์ข้อมูล
และเครื่องมือในการพัฒนางาน
ด้านวิจัย

๙

ตัวชี้วัด
๑. จํานวนโครงการวิจัย
ที่ได้รับทุน
๒. การเพิ่มขึ้นของ
ผลงานวิจัย/ปี
๓. การเข้าร่วมอบรม
และ/หรือการแนะนํา
เรื่องการวิจัย ๑ ครั้ง/ปี

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ ๒
มีระบบบริหาร
งานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๓
มีการเผยแพร่ผลงาน
วิจัย และ/หรือมี
ผลงานวิจัยด้าน
วัฒนธรรมตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร

กลยุทธ์
๓. ศึกษาโจทย์วิจัยจาก
ความต้องการของสังคม
และชุมชนและมีผลงาน
วิจัยด้านวัฒนธรรมที่มี
คุณภาพตอบสนอง
ความต้องการของสังคม

กิจกรรม/โครงการ
๕. มีผทู้ ี่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย
เป็นพี่เลี้ยง
๖. จัดหาแหล่งทุนและงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยของ
บุคลากร
๗. สนับสนุนให้บุคลากรเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุน
๘. จัดเสวนาวิชาการ/เสวนาวิจัย
ร่วมกับชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และ/หรือ
นักศึกษา
๙. กําหนดหัวข้อ ทิศทางด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาและตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
๑. กําหนดทิศทางการวิจัย ๑. การจัดทําแผนการวิจัย
ให้มีความชัดเจน
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยเพื่อ
๒. จัดให้มีคณะกรรมการ
กําหนดนโยบายและทิศทางการ
วิจัยประจําสถาบัน
วิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
๓. พัฒนาระบบบริหาร
๓. จัดทําและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
งานวิจัย การขอทุนวิจัย
แหล่งทุนวิจัย ปฏิทิน การยื่นคํา
การเผยแพร่งานวิจัยให้มี
ขอทุนวิจัย และข้อมูลอื่นๆพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ระบบที่เอื้ออํานวยให้นักวิจัย
๔. บริหารจัดการความรู้
เข้าถึงแหล่งทรัพยากร เครื่องมือ
จากผลงานวิจัย
อุปกรณ์ต่างๆได้สะดวก
๕. รวบรวมข้อมูลและจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้ ๑. กําหนดจัดกิจกรรมการถ่ายทอด
บุคลากรตีพิมพ์และเผยแพร่ ผลงานวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิจัยด้านวัฒนธรรม โครงการวิจัย
ทั้งในระดับชาติและ
๒. กําหนดจัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
นานาชาติ
เรียนรู้การเผยแพร่ผลงานวิจัย
สู่ชุมชน

๑๐

ตัวชี้วัด
๔.จํานวนโครงการ
บริการวิชาการหรือการ
จัดเสวนาวิชาการ/เสวนา
วิจัย ศึกษาปัญหา
และความต้องการของ
ชุมชนรวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒ ครั้ง/ปี

๑. มีแผนการวิจัย
๒. มีคณะกรรมการวิจัย
๓.มีระบบรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย
และรายละเอียดต่างๆ
๔. มีระบบช่วยเตือนการ
ทํางานด้านการวิจัย
๕. มีระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยที่กําลัง
ดําเนินการและ
ผลงานวิจัยที่สมบูรณ์
๑. จํานวนโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ
ผลงานวิจัย
๒. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ
และนานาชาติ

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ ๔
สร้างบรรยากาศทาง
วิชาการและวิจัย
ภายในองค์กรเพื่อให้
เกิดแรงจูงใจในการ
ทําวิจัย

กลยุทธ์
๒. สนับสนุนและส่งเสริม
ให้มกี ารนําผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับชุมชน

กิจกรรม/โครงการ
๓. สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม
วิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย
๔. สนับสนุนการอบรม/จัดการอบรม
เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

๑. สร้างบรรยากาศทาง
วิชาการที่เอื้อต่อการสร้าง
องค์ความรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน
๒. สนับสนุน ส่งเสริมและ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
สร้างงานวิจัยทางวัฒนธรรม
๓. สนับสนุนการทําวิจัย
ร่วมกันระหว่างบุคลากร
ในองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
หรือบุคลากรภายนอก

๑. จัดเวที /กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูท้ างวิชาการเกี่ยวกับการวิจัย
ด้านวัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมให้มีการทําวิจัยเป็นทีม
และการวิจัยแบบบูรณาการ
๓. มีกิจกรรมคัดเลือกผลงานวิจัย
ด้านวัฒนธรรมดีเด่นภายในองค์กร
และสนับสนุนรางวัล
๔. จัดกิจกรรมนําเสนอผู้ประสบ
ความสําเร็จในการทําวิจัย
๕. จัดเสวนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
๖. มีการใช้ Social Network
กลุ่มย่อยในองค์กรในการสร้าง
บรรยากาศการพูดคุยแนวทาง
การวิจัย ประเด็นวิจัยและร่วมกัน
แก้ปัญหา

๑๑

ตัวชี้วัด
๓. จํานวนการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการเพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการ
๔. มีการเข้าร่วมการ
อบรมหรือมีการจัด
สัมมนาและการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
๑ ครั้ง/ปี
๑. จํานวนครั้งในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการ
ด้านวิจัยอย่างน้อย
๒ ครั้ง/ปี
๒. มีการคัดเลือกผลงาน
วิจัยดีเด่นทางด้าน
วัฒนธรรม
๓. มีการจัดกิจกรรม
นําเสนอผู้ประสบความ
สําเร็จในการทําวิจัย
๔.จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมทางวิชาการ
นําเสนอผลงานวิจัย
และองค์ความรู้ด้าน
วัฒนธรรม ๒ ครั้ง/ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมสู่สังคม
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์ที่ ๑
ส่งเสริมและเผยแพร่
กิจกรรมด้านวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องและมี
ความหลากหลาย

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดองค์ความรูท้ าง
ด้านวัฒนธรรม ลักษณะต่างๆ
สู่สังคม
๒. เผยแพร่กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม
๑. สร้างและส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยใช้
ฐานองค์ความรู้ทางด้าน
วัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมและเผยแพร่
กิจกรรมด้านวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง หลากหลาย
๓. จัดพิมพ์เอกสารวิชาการ
ทางวัฒนธรรม ฉบับสถาบัน
วัฒนธรรมศึกษากัลยาณิ
วัฒนาฯ
๑. มีการบริหารจัดการ
องค์กรที่ดีเพื่อให้สามารถ
ดําเนินงานด้านทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

๑. จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
เผยแพร่สู่สังคม
๒. การเผยแพร่กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ผ่านสื่อที่หลากหลาย และเข้าถึง
ผู้รับบริการ

๑. จํานวนกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรม
๒. จํานวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวัฒนธรรม

๑. จัดทําโครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน
๑. ๑ โครงการพัฒนาทักษะ
มูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรมท้องถิ่น
๑.๒ โครงการสายใยชุมชนสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้
ทางวัฒนธรรม
๓. โครงการจัดพิมพ์เอกสาร
วิชาการทางวัฒนธรรมฉบับสถาบันฯ

๑. จํานวนโครงการและ
กิจกรรมส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน
๒. จํานวนกิจกรรม/
โครงการเผยแพร่
องค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรมสูช่ ุมชน
๓. จํานวนเอกสารวิชาการ
ทางวัฒนธรรมฯที่
จัดพิมพ์เผยแพร่

๑. การกําหนดแผนยุทธศาสตร์
ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
๒. การดําเนินงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันและสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
๓. การเพิ่มศักยภาพทางการบริหาร
จัดการโดยใช้ระบบสารสนเทศ
๑. การสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการและวิจัยในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
๒. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กับกลุ่มประเทศอาเซียน

๑. มีแผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันเป็นกรอบในการ
ดําเนินงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
๒. มีการบริหารจัดการ
องค์กรโดยใช้ระบบ
สารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ ๒
สร้างองค์ความรูท้ าง
วิชาการด้านวัฒนธรรม
เผยแพร่สู่ชุมชน

เป้าประสงค์ที่ ๓
บริหารจัดการ
องค์กรให้สามารถ
ดําเนินกิจกรรม
ด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สู่สังคมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๔
พัฒนางานด้าน
วัฒนธรรมขององค์กร
ให้ได้มาตรฐานสากล

๑.สร้างและพัฒนาเครือข่าย
วิจัยและวิชาการ เพื่อ
มุ่งสู่การเป็น ASEAN
Community
๒. มีการแลกเปลี่ยนด้าน
วัฒนธรรมกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน

๑๒

ตัวชี้วัด

๑. มีความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน
๒. จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมด้วยระบบเครือข่าย
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ ๑
มีระบบเครือข่าย
ทางวัฒนธรรม
ทีมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๒
การสร้างภาพลักษณ์
ที่ดขี ององค์กรต่อ
ชุมชน

เป้าประสงค์ที่ ๓
ส่งเสริมและสร้าง
ความร่วมมือใน
การทํางานรูปแบบ
เครือข่าย

เป้าประสงค์ที่ ๔
มีความร่วมมือด้าน
วัฒนธรรมกับ
หน่วยงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ

กลยุทธ์
๑. จัดระบบข้อมูลเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้าน
วัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมหรือ
โครงการที่เชื่อมโยง
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
๑. ส่งเสริมและสนับสนุน
การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมกับชุมชนหรือ
หน่วยงานต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง
๒. พัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ
๑. จัดให้มีการประชุม
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางวัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการและ
วิจัยระหว่างเครือข่ายฯ
๑. ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ
๒. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม

กิจกรรม/โครงการ
๑. รวบรวมข้อมูล และจัดทํา
ฐานข้อมูลเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรม
๒. จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด
๑. มีฐานข้อมูลเครือข่าย
ทางด้านวัฒนธรรม
๒. จํานวนกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมร่วมกับ
เครือข่ายฯ

๑. การเข้าร่วมจัดกิจกรรมและ
การเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม
กับชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ
๒. การประชาสัมพันธ์องค์กร
แบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

๑. จํานวนครั้งที่เข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชนหรือ
หน่วยงานต่างๆ
๒. จํานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์

๑. การประชุมเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม
๒. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการและวิจัยระหว่าง
เครือข่ายฯ

๑.มีการประชุมเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
วัฒนธรรม
๒. จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเครือ
ข่ายความร่วมมือทาง
วัฒนธรรม
๑. จํานวน MOU
และเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรม
๒. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ด้านวัฒนธรรม

๑. การลงนามความร่วมมือ
ด้านวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและต่างประเทศ
๒. จัดโครงการ/กิจกรรม
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
กับหน่วยงานด้านวัฒนธรรม
ทั้งในและต่างประเทศ

