รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพภายใน
Self Assessment Report (SAR)
ประจาปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2556

สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กรกฎาคม 2557

คานา
วัตถุประสงค์
รายงานประจาปีการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2556 จัดทาขึ้น
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ
รองรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินของมหาวิทยาลัย
ภารกิจที่รายงาน
การจั ดทารายงานการประเมิน คุณภาพภายในฉบับนี้ ดาเนิ นการตามที่คณะกรรมการอานวยการ
ประกันคุณภาพและสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กาหนดในขอบข่ายของหน่วยงาน
สนับสนุน โดยภารกิจที่รายงานผลการดาเนินงานประกอบด้วย ภารกิจร่วมของหน่วยงาน 10 ตัวบ่งชี้ และ
ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน4 ตัวบ่งชี้ โดยในแต่ละภารกิจจะมีตัวบ่งชี้ที่รายงานกระบวนการทางานตามวงจร
PDCA-PaRและมีการวิเคราะห์ตนเองด้วยระบบ SWOT Analysis
ช่วงเวลาที่รายงาน
ช่วงเวลาในการรายงานผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2556 นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
เนื้อหาที่รายงาน
เนื้อหาที่รายงานประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้นของสถานีวิทยุกระจายเสียง บทสรุปสาหรับผู้บริหาร ผล
การดาเนินงานตามภารกิจและตัวบ่งชี้ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี โดยการรายงานผลการดาเนินงาน จะประเมินตามตัวบ่งชี้ในการดาเนินงานตามกระบวนการ PDCAPaRมีการวิเคราะห์ตนเองด้วยระบบ SWOT Analysis และกลยุทธ์/แผนพัฒนา ตามแนวทางการพัฒนาและ
ผลการพัฒนาตามรายงานการประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา)
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กรกฎาคม 2557
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
โครงร่างองค์กร
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจ
ตารางแสดงผลการดาเนินงานและผลการประเมินตามภารกิจและตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2556
แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา
ภาคผนวก
แผนกลยุทธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประจาปีงบประมาณ 2555-2559
แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
ผังรายการเดือนมิถุนายน 2556 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
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โครงร่างองค์กร(SAR-4)
ความเป็นมา
โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาได้ เ สนอโครงกา รจั ด ตั้ ง สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีครั้งที่
1/2529 วันที่15 มกราคม 2529 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีขึ้นเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ (กบว.) ขออนุมัติจัดตั้งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ถูกต้องตามระเบียบเมื่อวันที่21 มีนาคม2529
เดิมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีดาเนินการภายใต้โครงการ
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึ กษาและเมื่อโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาได้รวมกับหอสมุด
จอห์นเอฟเคนเนดี้เป็นสานักวิทยบริการสถานีวิทยุกระจายเสียงหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจึง
ดาเนิน การภายใต้การดูแลของส านั กวิทยบริการและในเดือนตุลาคม 2536 สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้เปลี่ยนมาเป็นองค์กรหนึ่ง ที่ดาเนินการภายใต้การดูแลของ
สานักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีโดยยังคงใช้พื้นที่บางส่วนของอาคาร 16 เป็นที่ทาการของสถานี
สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2530 ให้ใช้ความถี่ 107.25
เมกกะเฮิร์ตซ์กาลังส่ง 1 กิโลวัตต์และได้ดาเนินการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2535 โดย
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 4,970,000 บาทเริ่มทดลองส่งกระจายเสียงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535
และได้ทาพิธีเปิดทาการส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 มีนาคม 2535 โดยครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดปัตตานีบางส่วนของจังหวัดยะลาและนราธิวาสครอบคลุมรัศมี 60 กิโลเมตรทางอากาศในปัจจุบันสถานี
วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีทาการส่งกระจายเสียงระหว่างเวลา 05.0024.00 น. รวมเวลา 19 ชั่วโมง/วัน
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วัตถุประสงค์และ/หรือภารกิจหลัก
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มีดังนี้
1. เพือ่ เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่แพร่หลาย
2. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานบทความสารคดีความรู้ทาง
วิชาการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
3. เพื่อเป็นแหล่งวิชาการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารในลักษณะวิทยุ
กระจายเสียงแก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการพัฒนาชุมชน
รวมทั้งการประสานสัมพันธ์อันดีในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิสัยทัศน์
สถานีวิทยุกระจายเสี ย งมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็น
ต้นแบบของสื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
พันธกิจ
1. เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่แพร่หลายสู่สังคม
2. เป็นช่องทางให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานบทความสารคดีความรู้ทางวิชาการเผยแพร่
ทางสถานีวิทยุ
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
5. เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงใน
การพัฒนาชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรม
6. เป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารในลักษณะวิทยุกระจายเสียงแก่ชุมชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ค่านิยม
การเป็นสื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

.
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โครงสร้างการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะกรรมการอานวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. อธิการบดี
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
2. รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต
- นายพิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
3. คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
4. ผู้แทนสภาอาจารย์แต่ละวิทยาเขต
5. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย
- รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคาดี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาไพรัตน์ สุทธินนท์
6. หัวหน้าสถานีวิทยุฯ ของวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี
- นายทวาทศ สุวรรณโร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา

สานักงานอธิการวิทยาเขตปัตตานี

สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี

คณะกรรมการดาเนินงาน
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี

สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

1.รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง
2.คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
3.ผู้แทนสภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี
4.หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
6.หัวหน้ากองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี
7.หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา

คณะกรรมการบริหาร
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี
1.
2.
3.
4.

หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง
หัวหน้าฝ่ายข่าวและรายการ
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา
นางสาวอาทิตยา สมโลก
นายสมศักดิ์ รัตนน้อย
นางสาวอาทิตยา สมโลก

กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริการที่จัดให้
1. กลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถานีวิทยุวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะหน่วยงาน
บริการกลางหน่วยงานหนึ่งของวิทยาเขตปัตตานี มีกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
1.1 ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
1.2 ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
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1.3 ผู้ฟังรายการ
2. บริการที่จัดให้
สถานีวิทยุกระจายเสียง มีบริการหลักๆ ดังนี้
2.1 การเผยแพร่ข่าวสารและสาระความรู้
2.2 การเผยแพร่ภาพลักษณ์และภารกิจต่างๆของมหาวิทยาลัย
2.3 การให้ความบันเทิง
2.4 การจัดหารายได้
2.5 การให้บริการห้องบันทึกเสียง
2.6 การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
2.7 การให้คาปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ความท้าทายขององค์กร
1. การหารายได้ของสถานีวิทยุฯ ที่ยังไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เนื่องจากมีสถานีวิทยุ
ในจังหวัดปัตตานีเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก และราคาของค่าประชาสัมพันธ์สินค้าถูกลงอย่างมาก จึงเป็นผลให้
สถานีไม่สามารถจัดหารายได้ตามที่เป้าหมายที่กาหนด
2. ทางเลือกในการรับฟังสถานีวิทยุของประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีหลากหลายขึ้น ขณะเดียวกันก็
สามารถรับสื่อจากช่องทางอื่นๆ ได้กว้างขวางขึ้น
3. พฤติกรรมการใช้สื่อของคนรุ่นใหม่ ที่หันมาใช้สื่อใหม่เป็นจานวนมาก ทาให้การรับฟังสื่อวิทยุมี
น้อยลง และมุ่งเน้นการใช้สื่อที่เป็นลักษณ์มัลติมีเดียมากขึ้น อีกทั้งเลือกรับสื่อเฉพาะรายการที่ตนเองสนใจ
การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
1. การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
2. การปรับตัวให้เท่าทันทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เพื่อให้สถานีวิทยุกระจายเสียง
เข้าถึงผู้รับสารได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
3. การจัดทาวิจัยเพื่อสารวจพฤติกรรมการรับฟังสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดปัตตานี
เพื่อนามาวิเคราะห์และพัฒนาสถานีวิทยุต่อไป
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (SAR-5)
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นหน่วยงานสังกัดสานักงาน
อธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายรายการ
และข่าว มีบุคลากรทั้งสิ้น 13 อัตรา ได้แก่ ข้าราชการ 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา และพนักงาน
เงินรายได้ 10 อัตรา
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดทารายงานประจาปีการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2556/ประจาปี 2556 ตามภารกิจหลัก 2 ภารกิจ รวม 14 ตัวบ่งชี้
สรุปได้ดังนี้
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ภารกิจร่วมของหน่วยงาน
ภารกิจร่วมของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้ดาเนินการ
ทั้งหมด 10 ตัวบ่งชี้ โดยมีการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้ง 10ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1)
2. ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี (สกอ.7.1)
3. ตัวบ่งชี้ 1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี
(สมศ.13)
4. ตัวบ่งชี้ 1.4 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
5. ตัวบ่งชี้ 1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ (สกอ.7.2)
6. ตัวบ่งชี1้ .6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
7. ตัวบ่งชี้ 1.7 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
8. ตัวบ่งชี้ 1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
9. ตัวบ่งชี้ 1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
10. ตัวบ่งชี้ 1.10 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ดังกล่าวมานั้น มีคะแนนผลการประเมินตนเองโดยรวมเท่ากับ 4.62 ซึ่ง
เป็นผลการประเมินในระดับ ดีมาก
ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
ภารกิ จ เฉพาะของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี ไ ด้
ดาเนินการทั้งหมด 4 ตัวบ่งชี้ โดยมีการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวบ่งชี้ 2.1 การเป็นสื่อของมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ
2. ตัวบ่งชี้ 2.2 การเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. ตัวบ่งชี้ 2.3 การเป็นองค์กรเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
4. ตัวบ่งชี้ 2.4 การเป็นสื่อที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม
จากการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ดังกล่าวมานั้น มีคะแนนผลการประเมินตนเองโดยรวมเท่ากับ 5.00
ซึ่งเป็นผลการประเมินในระดับ ดีมาก
รวมผลการประเมินทั้ง 2 ภารกิจ รวม 14 ตัวบ่งชี้ เป็นคะแนน 4.65 ซึ่งเป็นผลการประเมินระดับ
ดีมาก
จากผลการประเมินตนเองของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ในการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ ทั้งตัวบ่งชี้ร่วมและตัวบ่งชี้เฉพาะ จะดาเนินการตามกระบวนการโดยยึดหลัก
PDCA-PaR นั่นคือภารกิจของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละตัวบ่งชี้ จะมีแผนการดาเนินงานและนาไปปฏิบัติจริง
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการประเมินผลการดาเนินงาน และนาผลการประเมินมาประชุมร่วมกันในงาน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
นอกจากการดาเนินงานตามกระบวน PDCA-PaR แล้ว แต่ละงานได้มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่
ละงาน ตามกระบวนการSWOT Analysisซึ่งจะมีการนาเข้าที่ประชุมประจาเดือนของสถานีวิทยุ
กระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อประเมินตนเอง และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
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แบบฟอร์มที่ 6
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมิน (SAR-6)
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินตามภารกิจ
ลาดับที่

ตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้

ผลการประเมิน

1

ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน

4.31

4.62

2

ตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน

5.00

5.00

4.65

4.81

ค่าเฉลี่ยรวม
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แบบฟอร์มที่ 7
ตารางแสดงผลการดาเนินงาน และผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ (SAR-7)
ตัวบ่งชี้
1. ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1)
1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ม.อ. ปัตตานี (สกอ.7.1)
1.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานี
วิทยุกระจายเสียง ม.อ. ปัตตานี (สมศ.13)
ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
(สกอ.2.4)
1.5 การพัฒนาหน่วยงานสูอ่ งค์กรการเรียนรู้
(สกอ.7.2)
1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
(สกอ.7.3)
1.7 ระบบบริหารความเสี่ยง(สกอ.7.4)
1.8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
(สกอ.8.1)
1.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพศึกษา
ภายใน (สกอ.9.1)
1.10 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ตั้ง/หาร
2554

8
6
85.08x5
100

1.4

2. ตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่วยงาน
2.1 การเป็นสื่อของมหาวิทยาลัยเพือ่ บริการ
สาธารณะ
2.2 การเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
2.3 การเป็นองค์กรเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
2.4 การเป็นสื่อที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

ปี
2554

ผลการดาเนินงาน
ตั้ง/หาร
ปี
2555
2555

89.60x5
85

ตั้ง/หาร
2556

ปี
2556

5
5
84.20x5
100

เป้าหมาย
2556

คะแนน
การประเมิน

8
6

4.62
5
5

80

4.21

82.08

83.90x5
100

83.90

7

7

5

7

5

4

4

4

4

5

2

3

3

3

3

5
7

5
7

4
4

5
7

4
5

8

8

4

8

5

89.60

84.20

4.95

84.20

4.95

5

5

5

6

5.00
5

5

5

5

5

5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

84.20

4.81

ปี 2556 หมายถึง ปีการศึกษาปัจจุบัน
ปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553
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ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ร่วม
ผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2556
ชื่อตัวบ่งชี้1.1:กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
8
8
ประเมิน
ตนเอง




ข้อ
1.

2.

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

เกณฑ์การประเมิน

ผลดาเนินงาน

1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบันโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารโดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
10 (พ.ศ.2551-2554)

สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานีมีการจัดทาแผนกล
ยุทธ์ประจาปีงบประมาณ 2555-2559 (ส.ว.
1.1-01-1) ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของทั้งระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ
ระดับวิทยาเขตปัตตานีรวมทั้งการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ
องค์กร (ส.ว.1.1-01-2)ตลอดจนการนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555
(ส.ว.1.1-01-3) มาใช้ในการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานสถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เพื่อกลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ
ขั้นสุดท้าย (ส.ว.1.1-01-4) ทั้งนีบ้ ุคลากรทุก
ระดับในหน่วยงานมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยเริม่ ใช้
แผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ 2555-2559
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 เป็นต้นมา

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หลักฐาน

- ส.ว.1.1-01-1 : แผนกลยุทธ์
สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ประจาปี
งบประมาณ 2555-2559
-ส.ว.1.1-01-2:รายงานกิจกรรม
การทบทวนการให้บริการ และ
การทา SWOT ของสถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
- ส.ว.1.1-01-3 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2555 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ส.ว.1.1-01-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
สถานีวทิ ยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครั้งที่ 2/2556
มี ก ารถ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ ร ะดั บ สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานีมีกระบวนการพัฒนา ส.ว.1.1-02-1: กาหนดการ
หน่ ว ยงานไปสู่ ทุ ก หน่ ว ยงาน/งาน แผนกลยุทธ์โดยได้รับความร่วมมือจาก
กิจกรรมการประชุมการทบทวน
ภายใน
บุคลากรทุกคนในทุกสายงาน บุคลากรทุกคน แผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติ
จึงมีส่วนร่วมในการทบทวนเสนอแนะปรับปรุง การสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
และร่วมรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตามแผนกลยุทธ์อันจะนาไปสู่การปฏิบัติได้
วิทยาเขตปัตตานี
อย่างมีประสิทธิภาพ (ส.ว.1.1-02-1)
ปีการศึกษา 2556
ส.ว.1.1-02-2 : รายงานการจัด
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3.

มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ค รบตาม
พันธกิจ



4.

มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการประจาปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี



5.

มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีครบตามพันธกิจ



6.

มีการติดตามผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา



7.

มีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้งและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา



8.

มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้บริหารไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

กิจกรรมวันที่ 18 พ.ย.56
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีมีกระบวนการจัดทา
ส.ว.1.1-03-1 : แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจาปี โดยใช้กรอบแผนกล ประจาปี 2556 สถานี
ยุทธ์ประจาปีงบประมาณ 2555-2559 ซึ่ง
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
แปลงจากตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ต่างๆของ
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ทุกพันธกิจ เพื่อให้การดาเนินงานในแต่ละงาน ปัตตานี
ภายในสถานีวิทยุฯ บรรลุผลและสอดคล้อง
ตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปีทุกภารกิจ
(ส.ว.1.1-03-1)
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานีมีการกาหนดตัวบ่งชี้ ส.ว.1.1-04-1 : แผนปฏิบตั ิการ
พร้อมทั้งเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด ประจาปี 2556 สถานี
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกล
วิทยุกระจายเสียง
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยผู้บริหาร และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทาตัวบ่งชี้ วิทยาเขตปัตตานี
และค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับและ
ความร่วมมือในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนดร่วมกัน(ส.ว.1.1-04-1)
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี มีการดาเนินงานตาม ส.ว.1.1-05-1 : รายงาน
แผนปฏิบัติการ 2555 ครบตามพันธกิจ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2556
(ส.ว.1.1-05-1)
สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี มีการติดตามผลการ ส.ว.1.1-06-1 : รายงานการ
ดาเนินงาน ตามกรอบเวลาของแผนงาน โดย ประชุมบุคลากรสถานีวิทยุ ม.อ.
มอบหมายบุคลากรทุกสายงานเป็น
ปัตตานี
ผู้รับผิดชอบทาหน้าที่ติดตามผลการ
ดาเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เกีย่ วข้อง
เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดาเนินงานที่ครบถ้วน
(ส.ว.1.1-06-1) โดยมีการรายงานผลการ
ดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในที่ประชุม
บุคลากรทุกครั้งที่มีการประชุม
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี มีการประเมินผลการ - สว.1.1-07-1: รายงานการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ปีละ 1 ประชุมบุคลากรสถานีวิทยุ ม.อ.
ครั้ง ในที่ประชุมบุคลากรวันที่ 26 มิถุนายน
ปัตตานี
2556 (สว.1.1-07-1) เพื่อประเมินความสาเร็จ - สว.1.1-07-2 : รายงาน
ของแผน และผลการปฏิบัติการตามแผน และ แผนปฏิบัติการประจาปี 2556
เตรียมรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ดาเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป
วิทยาเขตปัตตานี
(สว.1.1-07-2)
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี ได้นาความเห็นและ สว.1.1-08-1: รายการแผนงาน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านต่างๆของสถานี
สถานีวิทยุกระจายเสียง
วิทยุกระจายเสียง
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การประจาปี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีให้มคี วามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันจะ
นาไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(สว.1.1-08-1)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ของหน่วยงานสนับสนุน และ
TOA

จุดแข็ง
1. มีการติดตามผลการดาเนินงานในที่ประชุมของสถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี เป็นประจาทุกเดือน ทาให้ได้ตดิ ตามทวงถาม
และรายงานความก้าวหน้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างสม่าเสมอ
ชื่อตัวบ่งชี้1.2:ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
เป้าหมาย
6

ผลการดาเนินการ
6

ประเมิน
ตนเอง


ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

1.

ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ กาหนดทิศ
ทางการดาเนินงานและสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์
มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงาน และพัฒนาหน่วยงาน



2.



3.

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5
ผลดาเนินงาน

ผู้บริหารทุกระดับของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามกรอบวิสยั ทัศน์
พันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
องค์กรมากาหนดเป็นแผนกลยุทธ์ และนาสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยเน้นการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์(สว.1.2-01-1)
ผู้บริหารมีการกากับติดตาม และ
หัวหน้าสถานีวิทยุ และหัวหน้าฝ่ายมีการกากับ
ประเมินผลการดาเนินงานตามที่
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตาม
มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนปฏิบัติการโดยการกาหนดผู้รบั ผิดชอบทุก
แผน และผลการดาเนินงานของ
สายงานเพื่อทาหน้าที่ตดิ ตาม และประเมินผล
สถาบัน/หน่วยงานไปยังบุคลากรใน การดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมายผ่านที่
หน่วยงาน
ประชุมบุคลากร (สว.1.2-02-1)
ผู้ บ ริ ห ารสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรใน ผู้บริหารทุกระดับสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วน
หน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร ร่วมในการบริหารจัดการ โดยกาหนดเป็นกล
จัดการให้อานาจในการตัดสินใจแก่ ยุทธ์หนึ่งในยุทธศาสตร์ข้อที่ 6 การบริหาร
บุคลากรตามความเหมาะสม
จัดการที่ดี ทั้งนี้โดยใช้การมีส่วนร่วมของคนใน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หลักฐาน
สว.1.2-01-1 : กาหนดการ
กิจกรรมการประชุมการทบทวน
แผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติ
การสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปีการศึกษา 2556

สว.1.2-02-1:รายงานการประชุม
บุคลากรสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

สว.1.2-03-1:รายงานการประชุม
บุคลากรสถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี
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ชื่อตัวบ่งชี้1.2:ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1)
องค์กรในการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบในทุก
สายงาน เพื่อประโยชน์ในการนามาใช้ในการ
ตัดสินใจ เพื่อปรับลด และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้อง มีการรับฟังข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากร เพื่อปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงาน พร้อมกับมีการกากับ
ตรวจสอบ เพื่อให้ระบบการทางานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ (สว.1.203-1)

4. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ และ
หัวหน้าสถานีวิทยุ และหัวหน้าฝ่ายถ่ายทอด
ส่งเสริมพัฒนาผูร้ ่วมงานเพื่อให้
ความรู้และนโยบายต่างๆของมหาวิทยาลัย
สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์
และองค์กรทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพสือ่ ให้
ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ
บุคลากรทุกคนรับทราบผ่านทางอีเมลสื่อ
โซเชียลมีเดีย (facebook) ไลน์ (Line) และที่
ประชุมบุคลากรประจาทุกเดือน อีกทั้งส่งเสริม
ให้บุคลากรเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา
และศึกษาดูงานตามสายงานของตนทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการสรุปองค์
ความรู้ที่ได้รับเพื่อนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาหน่วยงานร่วมกัน
(สว.1.2-04-1)

5. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ หัวหน้าสถานีวิทยุและหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
บาลโดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้ศักยภาพของ
หน่วยงาน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้นาที่คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยยึดหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพือ่ ความเห็น
พ้องต่อการดาเนินงานในทุกด้านผ่านการรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคลากรก่อนการนาเสนอ
เพื่อรับการเสนอแนะและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการ
อานวยการอีกชั้นหนึ่ง
(สว.1.2-05-1)

6. มีระบบการประเมินผลของหน่วยงาน มีการนาผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางใน
และผูบ้ ริหารนาผลการประเมินไป
การบริหารงานและการดาเนินงานของ
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็น
หน่วยงาน (สว.1.2-06-1)
รูปธรรม

สว.1.2-04-1:รายงานการเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนา

สว.1.2-05-1 : รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ครั้งที่ 1/2556
และ 2/2556

สว.1.2-06-1 : รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ
2556 สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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จุดแข็ง
1. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี มุ่งสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการคิด
การดาเนินงาน และการรับผิดชอบร่วมกันในองค์กร
2. การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี มีระบบการประเมินผลการทางานทุก 6 เดือน ในที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีโดยมีอธิการบดีเป็น
ประธาน
ชื่อตัวบ่งชี้ 1.3:การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน (สมศ.13)
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 85 คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
84.20 x 5
100
ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 84.20

ผลลัพธ์
4.21

คะแนนการประเมินตนเอง
4.21

บรรลุเป้าหมาย
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน:
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีบุคลลากรภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.อ.
ปัตตานี ทั้งสิ้น13 คน เป็นอัตราข้าราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน และพนักงานเงินรายได้ 10 คน ผลการประเมินปฏิบัตติ ามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 84.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ
การบริหารคือ คิดเป็นร้อยละ 84.00 และ 84.60 ตามลาดับ (สว.1.3-01-1) รายละเอียดดังตาราง
ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของบุคลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อการปฏิบัตหิ น้าที่
ของหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีในภาพรวม
ประเด็นในการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
เทียบร้อยละ
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน
4.20
84.00
2. ด้านสมรรถนะการบริหาร
4.23
84.60
รวม
4.21
84.20
หลักฐาน :
สว.1.3-01-1 :เอกสารรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
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ชื่อตัวบ่งชี1้ .4 :ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
7
7
ประเมิน
ตนเอง






คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หลักฐาน

ข้อ เกณฑ์การประเมิน

ผลดาเนินงาน

1.

สถานี วิ ท ยุ ม.อ.ปั ต ตานี มี ก ารบรรจุ ป ระเด็ น การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผน
กลยุทธ์ของสถานีวิทยุ 2555-2559 (สว.1.4-01-1)
และมีการสารวจความต้องการในการอบรม การให้
ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ของผลการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากร เพื่อการ
ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกัน (สว.1.4-01-2)
มีการกาหนดมาตรฐานภาระงานเพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุ ค ลากร (สว.1.4-01-3) อี ก ทั้ ง มี ก ารเสนอขอ
งบประมาณค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา ตลอดจนมีโครงการ
ให้รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจาปี เพื่อ
เป็นขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร

2.

3.

มีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนทีม่ ีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีมีระบบการสรรหาคัดเลือก
สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานด้วยความ
กาหนด
โปร่งใส โดยเน้นคัดกรองบุคลากรที่มีความสามารถ
ในสายวิชาชีพ พร้อมด้วยมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
และมีการกาหนดคาอธิบายความสามารถเชิง
สมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (สว.1.4-02-1) อีกทั้งมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานแบบเพื่อนช่วย
เพื่อน คือ ช่วยกันตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับ

มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

- สว.1.4-01-1 :
แผนกลยุทธ์สถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประจาปีงบประมาณ 25552559
- สว.1.4-01-2 เอกสาร
สรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการรอบประเมิน
ที่ 1/2557 และ 2/2557
- สว.1.4-01-3 มาตรฐาน
ภาระงาน สถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สว.1.4-02-1
Competency
คาอธิบายความสามารถเชิง
สมรรถนะ สถานีวิทยุ ม.อ.
ปัตตานี

เพื่อนร่วมงาน และร่วมกันหาทางแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานร่วมกันในที่ประชุมบุคลากรเป็นประจา
ทุกเดือน
สถานี วิ ท ยุ ม.อ. ปั ต ตานี มี ก ารสร้ า งบรรยากาศ - สว.1.4-03-1 :รายงานการ
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ชื่อตัวบ่งชี1้ .4 :ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4)
และสร้างขวัญและกาลังใจให้
สิ่งแวดล้อมการทางาน และกิจกรรมที่ เอื้อต่อการ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
พัฒนางานแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการปรับ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พื้ น ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง านและการให้ บ ริ ก ารอย่ า งเป็ น
สัดส่วน เพื่อให้บุคลากรแต่ละสายงานสามารถรับรู้
ปรึกษาปัญหา ถ่ายทอดประสบการณ์การ เพื่อสร้าง
ความเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ได้ มี ก าร
กาหนดการทา 5 ส. เฉพาะพื้นที่ส่วนตัวในสัปดาห์
แรกของทุกเดือน และการร่วมกันทา Big Cleaning
Day ทุกๆ 3 เดือน เพื่อปรับภูมิทัศน์ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานให้น่าอยู่ (สว.1.4-03-1) อีกทั้งให้
การสนั บ สนุ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ เ กิ น สิ ท ธิ์ ใ ห้ แ ก่
บุ ค ลากรส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลากรเข้ า รั บ การตรวจเช็ ค
สุขภาพ (สว.1.4-03-2) ทั้งนีเ้ พื่อการสร้างบรรยากาศ
ของความสุขในการทางานอย่างยั่งยืน

4. มีระบบการติดตามให้บคุ ลากรสาย สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี ส่งเสริมให้บุคลากร
สนับสนุนนาความรู้และทักษะทีไ่ ด้ ถ่ายทอดความรู้และทักษะทีไ่ ด้รับจากการพัฒนาให้
จากการพัฒนามาใช้ในการ
เพื่อนร่วมงานรับทราบ โดยการสรุปรายละเอียดและ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
สารประโยชน์ไว้ในรายงานการเข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา ภายในเวลา 1 เดือนหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรมเพื่อการพัฒนา (สว.1.4-04-1) และมีการ
ติดตามผ่านที่ประชุมบุคลากรประจาทุกเดือนเพื่อ
นาไปพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย
สามารถตรวจสอบได้จากการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกๆ 6 เดือน

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้าน
บุคลากรและดูแลควบคุมให้บุคลากร จรรยาบรรณวิชาชีพด้านการสื่อสารวิทยุแก่บุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบตั ิงานภายใต้ โดยเน้นย้าให้บุคลากรถือปฏิบตั ิร่วมกัน เช่น การ
กรอบจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย ปรับลดบางรายการและเพิ่มรายการสาระความรู้
รายการสาหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 (สว.
1.4-05-1) ร่วมกันปลูกฝังให้บุคลากรมีวัฒนธรรม
องค์กรที่เอื้อต่อการทางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มี
ความสุขในการแลกเปลี่ยนเรียนรูพ้ ร้อมเป็นผูร้ ับและ
ผู้ให้ (สว.1.4-05-2) และมีระบบการประเมิน
ความสามารถเชิงสมรรถนะ แบบ 360 องศาอันเป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรม
จรรยาบรรณให้แก่บุคลากร โดยมีการประเมินปีละ
2 ครั้ง อีกทั้งในกรณีที่บุคลากรประพฤติตนขัดต่อ
จริยธรรม จะมีการตักเตือนและดาเนินการภายใต้
ระเบียบราชการต่อไป

6. มีการประเมินผลความสาเร็จของ
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีกาหนดการติดตามผลการ
แผนการบริหารและการพัฒนา
พัฒนาบุคลากรตามรอบการรายงานแผนปฏิบตั ิการ
บุคลากรสายสนับสนุน
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อประเมินผลความสาเร็จในเบื้องต้น
ของการพัฒนาบุคลากร (สว.1.4-06-1) เพื่อใช้เป็น

ประชุมบุคลากรสถานีวิทยุ
ม.อ.ปัตตานี
- สว.1.4-03-2 :งบประมาณ
เงินรายได้ประจาปี
งบประมาณ 2556

สว.1.4-04-1 : สรุปรายงาน
การประชุม/อบรม/สัมมนา

- สว.1.4-05-1: ผังรายการ
ประจาปี 2556
- สว.1.4-05-2 :แผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา
2556 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สว.1.4-06-1 :รายงาน
แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2556สถานี
วิทยุกระจายเสียง
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ชื่อตัวบ่งชี1้ .4 :ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน(สกอ.2.4)
ข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรในรอบปีถดั ไป

7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ใช้ข้อมูลการรายงาน
แผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 และข้อมูลความ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ปรากฏ
ในรายงานผลการปฏิบัติงานรอบปี 2556 มาใช้เพื่อ
การปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
บุคลากร (สว.1.4-07-1)

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สว.1.4-07-1 :รายงาน
แผนปฏิบัติการประจาปี
2556 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จุดแข็ง
1. บุคลากรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาตนเองสูง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนางาน
2. มีการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร และจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปี
จุดอ่อน
1. การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี อยู่ภายใต้การกากับดูแลของงานการเจ้าหน้าที่
กองธุรการ ซึ่งอาจส่งผลต่อความคล่องตัวในการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
ชื่อตัวบ่งชี้1.5 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
4
5
ประเมิน
ตนเอง


ข้อ
1.

เกณฑ์การประเมิน
มีการกาหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุม 2
พันธกิจ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5
ผลดาเนินงาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม บรรลุเป้าหมาย
หลักฐาน

สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี กาหนดประเด็นเรื่องการ
ส่ งเสริ ม บุ ค ลากรให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการแลกเปลี่ ย น
ความรู้ กั บ เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ องค์ ค วามรู้ ด้ า นสื่ อ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ไว้ เ ป็ น กลยุ ท ธ์ ห นึ่ งในประเด็ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุ คคลในแผนกล
ยุ ท ธ์ 2 555-2559 (สว.1.5-01-1) เพื่ อ สร้ า ง
บรรยากาศและวั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ภ ายใ น
หน่วยงาน อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญ ที่จะทาให้
บุคลากรเข้าใจถึงความสาคัญของการจัดทาแผนการ
จัดการความรู้โดยการวิเคราะห์ประเด็นมุ่งเน้นจาก

สว.1.5-01-1 :แผนกลยุทธ์
สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประจาปีงบประมาณ
2555-2559
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ชื่อตัวบ่งชี้1.5 : การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2)
แผนกลยุทธ์ต่อไป

2.
กาหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่จะ มีการกาหนดบุคลากรกลุม่ เป้าหมายที่จะพัฒนา
สว.1.5-02-1 : แผนปฏิบัติ
พัฒนาความรู้และทักษะตาม
ความรู้และทักษะตามประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับ การประจาปี 2556 สถานี
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ1
ภาระหน้าที่ของบุคลากรทุกสายงาน (สว.1.5-02-1) วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี ส่งเสริมให้บุคลากรทุกสาย สว.1.5-03-1 : สรุปรายงาน
จากความรู้ทักษะของผูม้ ี
งานเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าร่วมประชุม/อบรม/
ประสบการณ์ตรง (Tacit
จากผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รงทั้ งภายในและภายนอก สัมมนาทั้งภายในและ
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ิ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ค้ น หาแนวทางพั ฒ นาผลงาน ภายนอก
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดใน เคล็ ด ลั บ หรื อ นวั ต กรรม เพื่ อ การพั ฒ นาการ
ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
ดาเนินงานของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีต่อไปเช่นการ
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสัมภาษณ์แหล่งข่าวใน
รายการวิ ท ยุ เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการจั ด รายการแบบ
สัมภาษณ์ต่อไป (สว.1.5-03-1)

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี ส่งเสริมให้บุคลากรเริม่ ฝึก สว.1.5-04-1 :สรุปรายงาน
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน การถ่ายทอดประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมประชุม/อบรม/
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็น แลกเปลีย่ นเรียนรู้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน
สัมมนาทั้งภายในและ
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ การรายงานการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา และ ภายนอก
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา มีการรวบรวมความรู้ดังกล่าวไว้เพือ่ ประโยชน์ในการ
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit
นาองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
Knowledge)
แลกเปลีย่ นเรียนรูต้ ่างๆมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
และการดาเนินงานของสถานีวิทยุร่วมกันนอกจากนี้
ยังเน้นให้บุคลากรได้นาความรู้ทไี่ ด้รับมาเผยแพร่โดย
การเป็นวิทยากรในการจัดอบรมต่างๆหรือกิจกรรม
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุ

5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการ บุคลากรสถานีวิทยุทุกสายงานมีความพยายามที่จะ - สว.1.5-05-1 : รายงาน
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี นาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน การเข้าร่วมของบุคลากร
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์ เรียนรูม้ าปรับใช้เพื่อการพัฒนางานของตน และ
สถานีวิทยุกระจายเสียง
อักษร (Explicit Knowledge) และ นามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยสงขลา
จากความรู้ ทักษะของผู้มี
เช่น การเข้าร่วมอบรมการผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็ก นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประสบการณ์ตรง (Tacit
เยาวชนและครอบครัวภาคใต้ตอนล่างและได้ความรู้ - สว.1.5-05-2 : ผังรายการ
Knowledge)
จากการอบรมมาผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็ก รายการ
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดมี าปรับใช้ในการ บูเด๊าะซูกอ : หนูน้อยหรรษา (สว.1.5-05-1)
ปฏิบัติงานจริง
ตลอดจนการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการโครงการ
ต่าง ๆ มาปรับผังรายการ (สว.1.5-05-2)
จุดแข็ง
1. บุคลากรสถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานีสามารถนาความรู้ในวิชาชีพร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภายนอกได้
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีแหล่งรวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นระบบ
2. ควรมีการจัดทาแผนการจัดการความรู้โดยการวิเคราะห์ประเด็นมุ่งเน้นจากแผนกลยุทธ์
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ชื่อตัวบ่งชี้1.6 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
2
3
ประเมิน
ตนเอง


ข้อ
1.

เกณฑ์การประเมิน
มีแผนระบบสารสนเทศ
(Information System Plan)

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเ ง
3
ผลดาเนินงาน
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี มีการเตรียมการวางแผน
ระบบสารสนเทศ โดยการมอบหมายให้บุคลากรทุก
สายงานร่วมกันรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีการประเมินความ
พึงพอใจกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่ตอบสนองแผน
กลยุทธ์ของสถานีวิทยุ เพื่อจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ของ
สถานีวิทยุ อันเป็นระบบสารสนเทศของสถานีวิทยุ
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (สว.1.6-01-1)
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานีมีการนาข้อมูลการ
ดาเนินงานที่รวบรวม หรือสรุป และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของกิจกรรมต่างๆ ที่รวบรวมไว้ใน
เว็บไซต์ของสถานีวิทยุมาใช้ในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพปีการศึกษา 2556 เช่น สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการของสถานีวิทยุ การและ
การนับจานวนการเข้าชมเว็บไซต์ของสถานีวิทยุ
ม.อ.ปัตตานี



2.

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
หน่วยงานและสามารถนาไปใช้ใน
การดาเนินงานประกันคุณภาพ



3.



4.



5.

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ
มีการนาผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายให้ สถานีวิทยุม.อ.ปัตตานี มีการนาข้อมูลการ
ผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
ดาเนินงานที่รวบรวมไว้ ได้แก่ ไฟล์เสียงการจัด
รายการต่างๆ ได้ถูกถ่ายโอนข้อมูลเก็บไว้บนเว็บไซต์
ของสถานีวิทยุ เช่น รายการติวเตอร์ออนแอร์
รายการข่าวท้องถิ่น ข่าวบริการต่างๆ รายการที่
เกี่ยวข้องกับวิชาการ (25 นาที) รายการสารคดี
(สว.1.6-.5-1) นอกจากนี้มีการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลแหล่งข่าวในเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ
ค้นหาข้อมูลแหล่งข่าวที่บันทึกไว้ได้สะดวก
(สว.1.6-.5-2)

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หลักฐาน
สว.1.6-01-1 : เว็บไซต์
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
(www.psu10725.com)

สว.1.6-02-1 : เว็บไซต์
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
(www.psu10725.com)

สว.1.6-.5-1 : เว็บไซต์สถานี
วิทยุ ม.อ.ปัตตานี
(www.psu10725.com)
สว.1.6-.5-2 : คูม่ ือ
ประกอบการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลแหล่งข่าว

20

ชื่อตัวบ่งชี้ 1.7 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
5
5
ประเมิน
ตนเอง


ข้อ
1.



2.



3.

เกณฑ์การประเมิน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทางานบริหารความเสี่ยงโดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทางาน

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
4
ผลดาเนินงาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หลักฐาน

ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า ฝ่ า ยและบุ ค ลากรของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ม.อ. ปัตตานีทาหน้าที่เป็นคณะ
กรรมการบริหาร ความเสี่ยงโดยใช้ที่ประชุมบุคลากร
สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ม.อ. ปั ต ตานี ส าหรั บ
พิจารณาแผนการดาเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ. ปัตตานี
(สว.1.7-01-1)
มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ ง สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ. ปัตตานี ได้นาจุดอ่อน
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและ
อย่างน้อย 2 ด้าน ตามบริบทของ
ภายนอกขององค์ ก ร (สว.1.7-02-1) โดยได้
หน่วยงานจากตัวอย่างต่อไปนี้
ดาเนินการในเรื่องการติดตั้งเสาส่งกระจายเสียง ซึ่ง
*ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน ได้ทาการตรวจสอบเสาส่งกระจายเสียงสถานีวิทยุ
งบประมาณระบบเทคโนโลยี
ทาให้พบว่าข้างบนเสาขึ้นสนิมเป็นจานวนมาก หาก
สารสนเทศ อาคารสถานที่)
ไม่มีการเปลี่ยนสายล่อฟ้าหรือซ่อมแซมเสา อาจจะ
* ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกล เกิดอันตราย เสาอาจจะชารุด เสียหายได้ เข้ามาใช้
ยุทธ์ของหน่วยงาน
ประกอบการพิจารณา เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
* ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย สถานี วิ ท ยุ ม.อ.ปั ต ตานี ซึ่ งยั งมี ค วามเสี่ ย งที่ อ าจ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ และการลดโอกาสใน
* ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิงาน เช่น การรับฟังรายการของสถานีวิทยุ คือ ความเสี่ยงด้าน
ความเสีย่ งของกระบวนการบริหาร นโยบายและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความ
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย
เสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ใ ช้ ใ นการส่ ง
ระบบงานระบบประกันคุณภาพ
กระจายเสียง(สว.1.7-02-2)
* ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความ
เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของบุคลากร
* ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
* อื่นๆ ความบริหารของหน่วยงาน
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานีมีการประเมินโอกาสและ
ของความเสี่ยงและจัดลาดับความ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่จัดลาดับไว้ในข้อ2 โดย
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 ความเสีย่ งที่ได้เร่งดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างเสาส่ง
กระจายเสียงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือความ
เสี่ยงด้านทรัพยากร โดยดาเนินการติดตั้งเสาส่ง
กระจายเสียงสถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมได้ติดตั้งเสาส่ง

สว.1.7-01-1 : คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- สว.1.7-02-1 : รายงาน
กิจกรรมการทบทวนการ
ให้บริการ และการทา
SWOT ของสถานีวิทยุ
กระจายเสียง มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี
- สว.1.7-02-2 : รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานสถานี
วิทยุกระจายเสียง ครั้งที่
1/2556 และ 2/2556

- สว.1.7-03-1: รายงานผล
การติดตามแผนการ
ประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายในสาหรับ
งวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
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ชื่อตัวบ่งชี้ 1.7 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
กระจายเสียงและได้ประเมินความเสี่ยงของเสาส่ง
กระจายเสียงพร้อมทั้งได้นาเสนอเพื่อจัดซื้อต่อไป
(สว.1.7-03-2)



4.



5.



6.

มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่
มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ดาเนินการตามแผน
มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

มีการนาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป

(แบบ ปย.2)
- สว.1.7-03-2:รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานสถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ครั้งที่ 1/2556 และ
2/2256

สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี ได้จดั ทารายงาน
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(สว.1.7-05-1) ต่อฝ่ายประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีละ 1 ครั้ง

สว.1.7-05-1 : รายงานผล
การติดตามแผนการ
ประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายในสาหรับ
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2555 ถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2557 (แบบ ปย.
2)
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี มีการพิจารณาระดับความ สว.1.7-06-1 : รายงาน
เสี่ยงที่เหลืออยู่จากการจัดการความเสี่ยงและ
กิจกรรมการทบทวนการ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร และความเสีย่ งจาก
ให้บริการ และการทา
สภาพแวดล้อมในการดาเนินงานทัง้ ภายในและ
SWOT ของสถานีวิทยุ
ภายนอกหน่วยงานเพื่อกาหนดแผนการบริหารความ กระจายเสียง มหาวิทยาลัย
เสี่ยงในรอบปีถัดไป (สว.1.7-06-1)
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี

จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี ควรมีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพันธกิจหลักของ
สถานีวิทยุฯ
ชื่อตัวบ่งชี้1.8 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
7
7
ประเมิน
ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5
ผลดาเนินงาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หลักฐาน
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ชื่อตัวบ่งชี้1.8 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

1.
มีการจัดทาคาของบประมาณที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน


2.

มีแนวทางบริหารทรัพยากรทางด้าน
การเงินหลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้



3.

มีงบประมาณประจาปีทสี่ อดคล้อง
กับแผนปฏิบตั ิการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากร



4.

มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบและรายงานต่อผู้บริหาร
ของหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง



5.

มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์
สถานะทางการเงินของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง



6.

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ทาหน้าที่ตรวจติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด



7.

(สกอ.8.1)
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี จัดทาคาของบประมาณ
โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนจัดทางบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี (สว.1.8-01-1)
ในปี งบประมาณ 2556 บุค ลากรสถานี วิ ท ยุ ม.อ.
ปัตตานีได้ร่วมกันวางแผนเพื่อกาหนดรายละเอียด
การจั ด ท าค าของบประมาณรายจ่ า ยเงิ น รายได้
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี
ประจ าปี ง บประมาณ 2556 เพื่ อ จั ด ส่ ง ให้ กั บ
มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรเงินให้แก่สถานีวิทยุฯ
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ ใ นการวางแผนการใช้ เ งิ น สถานี วิ ท ยุ ฯ
ดาเนินการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อดาเนินการ
ให้ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ก าหนดให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ (สว.1.8-02-1)
ในการจัดทางบประมาณ จะคานึงถึงพันธกิจของ
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีเป็นหลัก รวมถึงนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณางบประมาณรายจ่ายที่
ผ่านมาเป็นแนวทางในการจัดทาคาของบประมาณ
(สว.1.8-03-1)
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี มีการจัดทารายงานการ
เคลื่อนไหวแผน/ผลการใช้จ่ายเงินตามภารกิจของ
สถานีวิทยุฯ โดยรายงานให้กองแผนวิทยาเขต
ปัตตานีอย่างน้อยละปีละ 2 ครั้ง (สว.1.8-04-1)
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ได้มีการจัดทารายงานสรุป
การเงินและสถานการณ์ทางการเงินของสถานีเพื่อใช้
กาหนดนโยบายการหารายได้ของสถานีวิทยุต่อไป
(สว.1.8-05-1)

สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี ได้รับคาปรึกษาและ
คาแนะนาจากงานการเงินและบัญชี สานักงาน
อธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีให้ดาเนินการการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผล
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานีให้ความสาคัญและติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การใช้จ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับและตาม
และนาข้อมูลจากรายงานทาง
ภารกิจที่บุคลากรภายในรับผิดชอบ เพื่อให้การใช้
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการ จ่ายเงินเป็นไปตามแผนที่วางไว้และสอดคล้องกับ
ตัดสินใจ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(สว.1.8-07-1)

สว.1.8-01-1 : งบประมาณ
เงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
สว.1.8-02-1 :แบบรายงาน
แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน
รายได้ ประจาปี 2556

สว.1.8-03-1 : งบประมาณ
เงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
สว.1.8-04-1 :แบบรายงาน
แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน
รายได้ ประจาปี 2556

สว.1.8-05-1 :รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานสถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ครั้งที่ 2/2556

สว.1.8-07-1 :แบบรายงาน
แผน/ผลการใช้จ่ายเงิน
รายได้ ประจาปี 2556
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จุดแข็ง
1. สามารถจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุ้มค่า
ตัวบ่งชี้1.9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
8
9
ประเมิน
ตนเอง


ข้อ
1.



2.



3.



4.

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5
ผลดาเนินงาน

มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบันและ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หลักฐาน

สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ใน
คู่มือการจัดทารายงานประจาปีการประเมินคุณภาพ
ของหน่วยงานสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2554 (สว.1.9-01-1) ซึ่งประกอบด้วยตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 จานวน 9
ตัวบ่งชี้ และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอุดมศึกษา จานวน 1
ตัวบ่งชี้
มีการกาหนดนโยบายและให้
หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี กาหนดโยบายด้าน
ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพ การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานี วิ ท ยุ ฯ โดย
การศึกษาภายใน
ก าหนดให้ บุ ค ลากรศึ ก ษารู ป แบบการประกั น
คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น (สว.1.9-021) ในส่ ว นของตั ว บ่ ง ชี้ เ ฉพาะที่ พั ฒ นาขึ้ น เองนั้ น
นอกจากจะประเมินตนเองตามภาระหน้าที่หลักของ
สื่อวิทยุแล้วยังมุ่งเน้นให้มีการประเมินความคิดเห็น
จากภาคี ทั้ งภายในและภายนอกที่ ได้ เข้ า มามีส่ ว น
ร่วมกับงานบริการสาธารณะของสถานีด้วย
มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตาม
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี ได้กาหนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อน
อัตลักษณ์ของหน่วยงาน (ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ
เฉพาะ)
ประจาปี 2556 และภารกิจหลักของสถานีวิทยุฯ
(สว.1.9-03-1) รวมถึงสอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้

สว.1.9-01-1: คู่มือการ
จัดทารายงานประจาปีการ
ประเมินคุณภาพของ
หน่วยงานสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 2 ปี พ.ศ. 2554

มีการดาเนินงานด้านการประกัน
สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ. ปัตตานี ในฐานะ
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน หน่วยงานสนับสนุนการบริหารได้ดาเนินงานด้าน

สว.1.9-04-1 : รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ

สว.1.9-02-1: ภาระงานของ
คณะกรรมการบริหารสถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สว.1.9-03-1: แผนกลยุทธ์
สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประจาปีงบประมาณ
2555-2559
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ตัวบ่งชี้1.9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างครบถ้วน โดย
ติดตามการดาเนินงาน และประเมิน ในรอบปีการศึกษา 2556 สถานีวิทยุฯ ได้รับการ
คุณภาพ 2) การจัดทารายงาน
ประเมินคุณภาพภายในในวันที่ 14 สิงหาคม 2556
ประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น โดยได้นา
คุณภาพเสนอต่อสถาบันตาม
ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
กาหนดเวลาโดยเป็นรายงานที่มี
ภายในดังกล่าวเสนอจุดทีต่ ้องพัฒนาในที่ประชุม
ข้อมูลครบถ้วนตามที่สถาบันกาหนด คณะกรรมการดาเนินงานสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
และ 3) การนาผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันที่ 30 ตุลาคม
คุณภาพไปทาแผนการพัฒนา
พ.ศ. 2556 (สว.1.9-04-1) เพื่อกาหนดแนวทาง
คุณภาพการดาเนินงานของ
พัฒนาต่อไป
หน่วยงาน

5. มีการนาผลการประกันคุณภาพ
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี ได้นาผลการประกัน
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
คุณภาพการศึกษาภายในในรอบปีที่ผ่านมา
ทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล ประกอบกับข้อเสนอแนะจากบุคลากร ผู้ใช้บริการ
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน และจากคณะกรรมการดาเนินงานสถานีวิทยุ ม.อ.
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
ปัตตานีไปทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปี โดยมอบหมายให้บุคลากร
ทุกสายงานร่วมกันวิเคราะห์การดาเนินงาน และ
ประสานงานในส่วนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อร่วมกัน
พัฒนาผลการดาเนินงานให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ (ส.ว.1.9-05-1)

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานีมีระบบสารสนเทศที่พัฒนา
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
โดยวิทยาเขต เพื่อใช้สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ภายใน เช่น งานสาธารณูปโภค งานคลังและพัสดุ
เป็นต้น (สว.1.9-06-1)

7. มีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียใน สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี ได้กาหนดผู้มีส่วนได้ส่วน
การประกันคุณภาพการศึกษา
เสียในทุกพันธกิจ ซึ่งประกอบด้วย
โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจ
1. ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ของหน่วยงาน
2. ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
3. ผู้ฟังรายการ
โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินความพึ งพอใจใน
การขอรับบริการในทุกภารกิจของสถานีฯ
(สว.1.9-07-1)

8. มีเครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรียนรูด้ ้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเข้า
ระหว่างหน่วยงานและมีกิจกรรม
ร่วมอบรม สัมมนา โครงการทีเ่ กี่ยวกับประกัน
ร่วมกัน
คุณภาพกับทางมหาวิทยาลัย (สว.1.9-08-1)



9.

มีแนวปฏิบัติที่ดหี รืองานวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์

สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี จัดเป็น
สถานีประเภทบริการสาธารณะ ที่ ต้องมีรายการที่
เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตามประกาศข้อ 6

ดาเนินงานสถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ครั้งที่ 2/2556

ส.ว.1.9-05-1 :รายงาน
ประจาปีการประเมิน
คุณภาพ ประจาปีการศึกษา
2556

สว.1.9-06-1
:http://intranet.pn.psu.a
c.th/
สว.1.9-07-1 : รายงานผล
การประเมินความพึงพอใจ
ในการขอรับบริการสถานี
วิทยุ ม.อ. ปัตตานี ประจาปี
2556

สว.1.9-08-1:บันทึกข้อความ
ม.อ.001.3/ว 513 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง
ขอเชิญประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพและ
คณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
สว.1.9-0-1 : รายงานฉบับ
สมบูรณ์ โครงการพัฒนา
เครือข่าย พัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มพื้นทีส่ ื่อดีสาหรับ
25

ตัวบ่งชี้1.9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
(1) พร้อ มทั้ งจั ดให้มี การรายการสร้ างสรรค์ สังคม เด็ก เยาวชน และครอบครัว
รายการที่ มี เ นื้ อ หาสร้ า งสรรค์ สั ง คมหรื อ รายการ ภาคใต้
สาหรับเด็กและเยาวชน อย่างน้อยวันละ 60 นาที
ตามระเบี ย บดั ง กล่ า ว ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่
สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี ให้ต้องจัดให้มี
การพัฒนานักจัดรายการของสถานีให้มีความรู้ ความ
เข้ า ใจ และทั ก ษะในการผลิ ต รายการส าหรั บ เด็ ก
เ ย า ว ช น แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า นี
วิทยุกระจายเสีย ง ม.อ.ปัตตานี โดยหัวหน้าสถานี
วิ ท ยุ และหั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ห าร จึ ง ได้ มี ก ารจั ด
กระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้ แก่ บุ ค ลากรของสถานี วิ ท ยุ
โดยการดาเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กิจกรรมของ
เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้ตอนล่าง
ที่ดาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2554 โดยได้ดาเนินการ
รวบรวมสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งในภาคใต้ ใ ห้ เ ข้ า
มาร่วมกระบวนการเรียนรู้ด้วย
จุดแข็ง
1. สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ. ปัตตานี มีการจัดทาแผนพัฒนา และติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินจากกิจกรรมโครงการอย่างเป็นระบบผ่านที่ประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.
ปัตตานี
จุดอ่อน
1. บุคลากรยังขาดความรู้ในเรื่องระบบประกันคุณภาพอย่างถ่องแท้
ชื่อตัวบ่งชี้ 1.10 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 85 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน
84.20 x 5
85

ผลลัพธ์
4.95

ผลการดาเนินการ
ร้อยละ 84.20

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
4.95

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน:
ในปีการศึกษา 2556สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี ปฏิบตั ิภารกิจในการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการของสถานี
วิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี และใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการขอรับบริการ โดยมีผลการประเมินดังนี้
1. ผู้ตอบแบบประเมินเป็นบุคคลภายนอก มากที่สุด จานวน 68 คน (ร้อยละ38.0) รองลงมาเป็นนักศึกษา จานวน 50 คน (ร้อยละ
27.9) บุคลากร/นักวิจัย จานวน 47 คน (ร้อยละ 26.3) และอาจารย์ จานวน 14 คน (ร้อยละ 7.80) ตามลาดับ รวมทั้งหมด จานวน 179 คน
(ร้อยละ 100)
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ชื่อตัวบ่งชี้ 1.10 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในบริการโดยรวมในระดับมาก ( X =4.21) โดยมีความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านการติดต่องานสาร
บรรณและเอกสารต่าง ๆ มากทีส่ ดุ ( X =4.36)และมีความพึงพอใจเฉลีย่ ในด้านการบันทึกเสียงและตัดต่อ น้อยที่สุด ( X =4.11)
3.ผลการประเมินเมื่อจาแนกตามผู้ใช้บริการมีรายละเอียดดังนี้
3.1นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านการให้บริการของสถานีวิทยุมากที่สุด ( X =4.32) และมีความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านการรับ
บริการเมื่อท่านมาจัดรายวิทยุ และการบันทึกเสียงและตัดต่อน้อยที่สุด ( X =4.15)
3.2อาจารย์มีความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านการจัดรายการวิทยุมากทีส่ ดุ ( X =4.95) และมีความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านการให้บริหารของ
สถานีวิทยุ น้อยที่สุด ( X =4.23)
3.3 บุคลากร/นักวิจยั มีความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านการจัดรายการของสถานีวิทยุมากที่สุด ( X =4.26) และมีความพึงพอใจเฉลีย่ ในด้าน
การรับบริการเมื่อท่านร่วมรายการหรือสัมภาษณ์สถานีวิทยุน้อยที่สดุ ( X =3.50)
3.4บุคคลภายนอกมีความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านการติดต่องานสารบรรณและเอกสารต่าง ๆ มากทีส่ ุด ( X =4.42) และมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยในด้านการจัดรายการของสถานีวิทยุน้อยที่สุด ( X =4.15)
หลักฐาน :
เอกสารรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการขอรับบริการ สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี FM.107.25 MHz
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ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้เฉพาะ
ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.1:การเป็นสื่อของมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2
3 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
6
6
ประเมิน
ตนเอง


ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

1.

มีการจัดทาแผนการดาเนินงานเพือ่
กาหนดทิศทางการพัฒนาสู่การเป็น
สื่อของมหาวิทยาลัยเพื่อบริการ
สาธารณะ



2.

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5
ผลดาเนินงาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หลักฐาน

สถานี วิ ท ยุ ม.อ. ปั ต ตานี ได้ ก าหนดประเด็ น
ยุท ธศาสตร์ ด้า นการพัฒ นาเนื้ อหาที่ สอดคล้อ งกั บ
แนวคิดสื่อสาธารณะไว้ในแผนกลยุทธ์ 2555-2559
เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาสถานีวิทยุสู่การเป็น
สื่อของมหาวิทยาลัยเพื่อ บริการสาธารณะ โดยมุ่ ง
พัฒนาสัดส่วนเนื้อหารายการประเภทสารประโยชน์
ร้อยละ 70 และบันเทิง ร้อ ยละ 30 ตลอดจนการ
ส่งเสริ มภาพลั ก ษณ์ ของมหาวิท ยาลั ย โดยการจั ด
โค รงการ บ ริ ก า รวิ ช ากา รแ ก่ ป ร ะ ชา ชนกา ร
ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า ว กิ จ กรรมและผลงานของ
มหาวิทยาลัยสู่สังคม และการจัดโครงการสาธารณ
กุศลภายใต้หัวข้อ ประโยชน์ เพื่อนมนุษ ย์เป็นกิจ ที่
หนึ่ง (สว.2.1-01-1)
มีการบริหารและการดาเนินงานด้าน สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี มีการแปลงยุทธศาสตร์ด้าน
การเป็นสื่อของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาเนื้อหาที่สอดคล้องกับแนวคิดสื่อ
บริการสาธารณะให้เป็นไปตามแผน สาธารณะสู่แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 (สว.2.1ที่กาหนด
02-1) โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกสายงานร่วมกัน
กาหนดกิจกรรม โครงการที่จะสนับสนุนความสาเร็จ
ของยุทธศาสตร์ดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
กรอบเวลาของแผนและรายงานผลต่อที่ประชุม
บุคลากรประจาทุกเดือน โดยในปี 2556 สถานีวิทยุ
มีผลการดาเนินงานซึ่งสนับสนุนการเป็นสื่อของ
มหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะบรรลุตาม
เป้าหมายทุกภารกิจดังนี้ (สว.2.1-02-2)

สว.2.1-01-1 : แผนกลยุทธ์
สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประจาปีงบประมาณ 25552559

- สว.2.1-02-1 :แผนปฏิบตั ิ
การประจาปี 2556 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- สว.2.1-02-2 : สรุปผลการ
ดาเนินงานด้านการเป็นสื่อ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อบริการ
สาธารณะ
- สว.2.1-02-3 :เว็บไซต์
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ,
Facebook สถานีวิทยุ
,Twitter สถานีวิทยุ และ
- มีสัดส่วนรายการประเภทสารประโยชน์ ร้อยละ ข้อความสั้น (SMS)
70 และบันเทิง ร้อยละ 30
- มีการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย
การจัดโครงการบริการวิชาการแก่ประชาชนจานวน
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ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.1:การเป็นสื่อของมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ
2 โครงการ
- มีการประชาสัมพันธ์ข่าว กิจกรรมและผลงาน
ของมหาวิทยาลัยสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง (จานวน 48
ครั้ง)
- มีการจัดโครงการ 107.25 คลื่นอาสาเพื่อ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ ปี 2555 ซึ่งมีกิจกรรมที่
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน 2 กิจกรรม
- มีรายการพิเศษในยามสังคมเกิดวิกฤตซึ่งมีกิจกรรม
ที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
- มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมและผลงาน
ของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้แก่ Facebook,Twitter, SMS (เอสเอ็มเอส) และ
เว็บไซต์สถานีวิทยุ(สว.2.1-02-3)

3. มีการดาเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี ได้ดาเนินการ ดังนี้
ร้อยละ 90
- มีการผลิตรายการ “ม.อ.วันนี้” เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นประจา
ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.05-08.35 น.
- มีการเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของวิทยาเขต และหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยตามแผนการดาเนินงานของงาน
ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี
- มีการเผยแพร่ข่าว และสัมภาษณ์แหล่งข่าวภายใน
วิทยาเขตปัตตานีผ่านรายการต่างๆ ของสถานีวิทยุ
เช่น รายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ รายการข่าว
ท้องถิ่นและบริการ รายการเปิดโลกวิจัยสู่ชุมชน
ฯลฯ (สว.2.1-03-1)

4. มีการติดตาม และประเมินผลการ
สถานี วิ ท ยุ ม.อ. ปั ต ตานี มี ร ะบบการติ ด ตามการ
ดาเนินงานเพื่อการพัฒนา
ดาเนินงานที่สนับสนุนการเป็นสื่อ ของมหาวิทยาลัย
เพื่ อบริก ารสาธารณะ โดยเน้ นการมี ส่ว นร่ว มของ
บุคลากรทุกฝ่ายงานร่วมกันติดตามและนาส่งข้อมูล
การดาเนินงาน และการประเมินผล ให้แก่เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป เพื่อรวบรวมนาเสนอในที่ประชุม
บุ ค ลากร เพื่ อ รั บ ทราบผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หา
อุปสรรค และร่วมกันประเมินความสาเร็จของงาน
อันจะนาไปสู่การพัฒนาการดาเนินงานต่อไป (สว.
2.1-03-1) มีการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานสู่
สาธารณะผ่านรายการวิทยุ เว็บไซต์ , Twitter และ
facebookของสถานีวิทยุต่อไป (สว.2.1-03-2)


5.

มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือการดาเนินงานด้านการเป็น
สื่อของมหาวิทยาลัยเพื่อบริการ
สาธารณะ

- สว.2.1-03-1 : แผนการ
ประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

- สว.2.1-04-1 : รายงาน
แผนปฏิบัติการประจาปี
2556 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัย
- สว.2.1-03-2 : เว็บไซต์ ,
Twitter และ Facebook
ของสถานีวิทยุ

สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี มีการนาผลการประเมินมา สว.2.1-04-1 :รายงานการ
ประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ ก าหนดแนวทางการปรั บ ปรุ ง ประชุมบุคลากรสถานีวิทยุ
พัฒนารายการ (สว.2.1-04-1) ส่วนการดาเนินการ ม.อ. ปัตตานี
วิจัยดาเนินการเสร็จสิ้นและผลการวิจัยได้นามาใช้
เป็นแนวทางในการประเมิน และพัฒนาเนื้อหาของ
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ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.1:การเป็นสื่อของมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ
รายการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ต่อไป

6. มีการสรุปผลการดาเนินงานและ
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี มีการสรุปการดาเนินงาน
นาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินงานสถานี
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ วิทยาเขตปัตตานี (สว.2.3-05-1)

สว.2.1-05-1 : เอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ครั้งที่ 1/2556 และ
2/2556

จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ทาให้สามารถกาหนดเนื้อหา
รายการตามที่กาหนดได้ เพราะไม่ต้องพึ่งพางบโฆษณามากเกินไป
ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.2:การเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2
3 ข้อ
4 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
5
5
ประเมิน
ตนเอง


ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

1.

มีการจัดทาแผนการดาเนินงานเพือ่
กาหนดทิศทางการพัฒนาให้สถานี
วิทยุเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
วิชาการและข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม



2.

คะแนนการประเมินตนเอง
5
ผลดาเนินงาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หลักฐาน

สถานี วิ ท ยุ ม.อ. ปั ต ตานี ได้ ก าหนดประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการเป็ น ศู น ย์ ก ลางการให้ บ ริ ก าร
วิชาการและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ไว้ ใ นแผนกลยุ ท ธ์ 2555-2559 เพื่ อ ก าหนดทิ ศ
ทางการด าเนิ น งาน โดยมุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากร
นักศึกษา แหล่งข่าว ผู้นาชุมชน ภาคประชาสังคม
และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มีส่วนร่ว มในการผลิตผลงานทางวิชาการเผยแพร่
ผ่านสถานีวิทยุ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ฝึกประสบการณ์ด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง
(สว.2.2-01-1)
มีการบริหารและการดาเนินงานด้าน สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี มีการแปลงยุทธศาสตร์ด้ าน
การเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
การเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและข้อมูล
วิชาการและข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสู่แผนปฏิบัติการ

สว.2.2-01-1 : แผนกลยุทธ์
สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ประจาปี
งบประมาณ 2555-2559

- สว.2.2-02-1 :แผนปฏิบตั ิ
การประจาปี 2555 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
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ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.2:การเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นไปตาม
ประจ าปี 2555 (สว.2.2-02-1) โดยผู้ บ ริห ารและ
แผนที่กาหนด
บุ ค ลากรทุ ก สายงานร่ ว มกั น ก าหนดกิ จ กรรม
โครงการที่จะสนับสนุนความสาเร็จของยุทธศาสตร์
ดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายผู้ปฏิบัติงานบริหาร ทา
หน้าที่ติดตามผลการดาเนินงานตามกรอบเวลาของ
แผนและรายงานผลต่อที่ประชุมบุคลากรประจาทุก
เดือน โดยในปี 2555 สถานีวิทยุมีผลการดาเนินงาน
ด้านการเป็ นศูนย์ กลางการให้บริ การวิ ชาการและ
ข้อมู ลข่า วสารที่เ ป็นประโยชน์ ต่อสั งคมบรรลุตาม
เป้าหมายทุกภารกิจดังนี้ (สว.2.2-02-2)



3.



4.

- บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีส่วน
ร่ว มในการผลิ ต รายการวิ ชาการจ านวนทั้ งสิ้ น 26
รายการ
- หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ
ในการเผยแพร่ข่าวสาร จานวนทั้งสิ้น 7 รายการ
- มีคณะของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ภายนอกจัดส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สถานีวิทยุจานวน 2 คน
- มีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษามาศึกษาดูงาน 3 หน่วยงาน
- มีแหล่งข่าว ผู้นาชุมชน ภาคประชาสังคม และ
หน่ ว ยงานในท้ อ งถิ่ น เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มจั ด รายการ
จานวน 7 รายการ
- มีกิจกรรมเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนในการน าเสนอสารประโยชน์ ผ่ า นทุ ก ช่ อ ง
ทางการสื่อสารของสถานีวิทยุ ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล
รายการวิทยุ sms Twitter และ Facebook (สว.
2.2-02-2)
มีการติดตาม และประเมินผลการ
สถานี วิ ท ยุ ม.อ. ปั ต ตานี มี ร ะบบการติ ด ตามการ
ดาเนินงานเพื่อการพัฒนา
ด าเนิ น งานเพื่ อ การเป็ น ศู น ย์ ก ลางการให้ บ ริ ก าร
วิชาการและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยการมอบหมายให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านบริ ห าร เป็ น ผู้
ประสานงาน ติดตามและนาส่งข้อมูลการดาเนินงาน
ให้แก่เจ้าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป เพื่ อรับทราบผล
การด าเนิ น งาน ปั ญ หา อุ ป สรรค และร่ ว มกั น
ประเมิ น ความส าเร็ จ ของงาน อั น จะน าไปสู่ ก าร
พัฒนาการดาเนินงานต่อไป (สว.2.2-03-1) ตลอดจน
มีการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานสู่สาธารณะ
ผ่านรายการวิทยุ เว็บไซต์ Twitter และ facebook
ของสถานีวิทยุต่อไป (สว.2.2-03-2)
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี มีการนาผลการประเมิ น
แผนหรือการดาเนินงานด้านการเป็น ความสาเร็จของการดาเนินงานมาประชุมร่วมกันเพือ่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ วิทยาเขตปัตตานี
- สว.2.2-02-2: สรุปผลการ
ดาเนินงานด้านเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการ
วิชาการและข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สว.2.2-03-1 :รายงาน
แผนปฏิบัติการประจาปี
2556 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัย
สว.2.2-03-2 : เว็บไซต์,
Twitter และ Facebook
ของสถานีวิทยุ

สว.2.2-04-1 :รายงานการ
ประชุมบุคลากรสถานีวิทยุ
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ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.2:การเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
การเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
กาหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงาน
วิชาการและข้อมูลข่าวสารที่เป็น
และนาผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการรับฟังสถานี
ประโยชน์ต่อสังคม
วิทยุกระจายเสียงของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
การกระจายเสียงของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีใช้เป็น
แนวทางในการประเมิ น และพั ฒ นาเนื้ อ หาของ
รายการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ต่อไป (สว.2.2-04-1)

5. มีการสรุปผลการดาเนินงานและ
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี มีการสรุปการดาเนินงาน
นาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินงานสถานี
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ วิทยาเขตปัตตานี (สว.2.2-05-1)

ม.อ. ปัตตานี

สว.2.2-05-1 : เอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่
1/2556 และ 2/2556

จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีแหล่งข้อมูลและแหล่งข่าวทั้งที่เป็นนักวิชาการและบุคลากรที่สามารถนามาเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุเป็นประจา
2. มีเว็บไซต์ของสถานีวิทยุที่สามารถรับฟังรายการสด และรายการวิชาการย้อนหลังได้ตลอดเวลา
ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.3:การเป็นองค์กรเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2
3 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
5
5
ประเมิน
ตนเอง


ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

1.

มีการจัดทาแผนการดาเนินงานเพือ่
กาหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็น
องค์กรเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์



2.

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง
5
ผลดาเนินงาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หลักฐาน

สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี ได้กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเนื้อหาสู่การเป็นต้นแบบ
ของสื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์เพือ่ นมนุษย์
ปี 2555-2559 เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
โดยมุ่งเป็นองค์กรเพื่อประโยชน์เพือ่ นมนุษย์ เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาเนื้อหาและเป็นแหล่ง
แลกเปลีย่ นและทากิจกรรมเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กร
เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ (สว.2.3-01-1)
มีการบริหารและการดาเนินงานด้าน สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี มีการจัดทายุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาให้เป็นองค์กรเพื่อ
การการเป็นต้นแบบของสื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เพื่อนมนุษย์ (สว.2.3-02-1) โดยผูบ้ ริหารและ
บุคลากรทุกสายงานร่วมกันกาหนดกิจกรรม

สว.2.3-01-1 : แผนกลยุทธ์
สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประจาปีงบประมาณ
2555-2559
- สว.2.3-02-1 : แผนปฏิบัติ
การประจาปี 2556 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
32

ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.3:การเป็นองค์กรเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์



3.



4.



5.

โครงการที่จะสนับสนุนความสาเร็จของยุทธศาสตร์
ดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายนักประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานตามกรอบเวลาของแผน
และรายงานผลต่อที่ประชุมบุคลากรประจาทุกเดือน
โดยในปี 2555 สถานีวิทยุมีผลการดาเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายทุกภารกิจดังนี้ (สว.2.3-02-2)
- มีการถ่ายทอดสดกิจกรรมทางสังคม 11 ครั้ง
- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของชุมชนท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง (จานวน 211 ครั้ง)
- มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดสัญญาณร่วมกับ
เครือข่ายวิทยุสถาบันของมหาวิทยาลัยในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 3 รายการ
- มีการผลิตรายการและข่าวสารเพื่อแลกเปลี่ยน
กับเครือข่ายวิทยุสถาบันเดือนละ 10 ครั้ง
- มีการเชื่อมสัญญาณถ่ายทอดสดรายการจาก
เครือข่ายวิทยุสถาบัน สัปดาห์ละ 10 ครั้ง
- มีรายการที่มีประโยชน์จากเครือข่ายสถานีวิทยุ
สถาบันการศึกษาเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุ จานวน 5
รายการอย่างต่อเนื่อง
- มีรายการที่เป็นประโยชน์จากแหล่งผลิตรายการ
ระดับประเทศและสากลเผยแพร่ผา่ นสถานีวิทยุปีละ
3 รายการ
มีการติดตาม และประเมินผลการ
สถานี วิ ท ยุ ม.อ. ปั ต ตานี มี ร ะบบการติ ด ตามการ
ดาเนินงานเพื่อการพัฒนา
ดาเนินงานเพื่อการเป็นองค์กรเพื่อประโยชน์เพื่อน
มนุษย์ โดยการมอบหมายให้นักประชาสัมพันธ์เป็นผู้
ประสานงาน ติดตามและนาส่งข้อมูลการดาเนินงาน
และการประเมินผลการดาเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป เพื่อรวบรวมนาเสนอในที่ประชุม
บุ ค ลากร เพื่ อ รั บ ทราบผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หา
อุปสรรค และร่วมกันประเมินความสาเร็จของงาน
อันจะนาไปสู่การพัฒนาการดาเนินงานต่อไป (สว.
2.3-03-1) ตลอดจนมี การประชาสั มพั น ธ์ผ ลการ
ดาเนินงานสู่สาธารณะผ่า นรายการวิทยุ เว็บไซต์ ,
Twitter และfacebookของสถานีวิทยุต่อไป (สว.
2.3-03-2)
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี มีการนาผลการประเมิน
แผนหรือการดาเนินงานด้านการเป็น ความสาเร็จของการดาเนินงานมาประชุมร่วมกันเพื่อ
องค์กรเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
กาหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงาน
(สว.2.3-04-1)
มีการสรุปผลการดาเนินงานและ
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี มีการสรุปการดาเนินงาน
นาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินงานสถานี
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ วิทยาเขตปัตตานี (สว.2.3-05-1)

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- สว.2.3-02-2 : สรุปผลการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาให้
เป็นองค์กรเพื่อประโยชน์
เพื่อนมนุษย์

สว.2.3-03-1 :รายงาน
แผนปฏิบัติการประจาปี
2556 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัย
- สว.2.3-03-2 :เว็บไซต์ ,
Twitter และ Facebook
ของสถานีวิทยุ

สว.2.3-04-1 :รายงานการ
ประชุมบุคลากรสถานีวิทยุ
ม.อ. ปัตตานี
สว.2.3-05-1 : เอกสาร
ประกอบวาระการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
สถานีวทิ ยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.3:การเป็นองค์กรเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่
1/2556 และ 2/2556

จุดแข็ง
1. สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีมีเครือข่ายร่วมกับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและรายการระหว่าง
กัน
จุดที่ควรพัฒนา
1. การเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.4:การเป็นสื่อที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2
3 ข้อ
4 ข้อ
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2556
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
5
5
ประเมิน
ตนเอง


ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

1.

มีการจัดทาแผนการดาเนินงานเพือ่
กาหนดทิศทางการพัฒนาสู่การเป็น
สื่อที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม



2.

คะแนนการประเมินตนเอง
5
ผลดาเนินงาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
บรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
หลักฐาน

สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี ได้กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นสื่อที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม ไว้ในแผน
กลยุทธ์ 2555-2559 เพื่อกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงาน โดยมุ่งสู่การเป็นแหล่งผลิตและเผยแพร่
รายการทีม่ ีเนื้อหาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
สังคมพหุวัฒนธรรม และการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วม
ในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่นที่ถูกต้อง
น่าเชื่อถือ และทันสมัย (สว.2.4-01-1)
มีการบริหารและการดาเนินงานด้าน สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี มีการแปลงยุทธศาสตร์ด้าน
การเป็นสื่อที่เสริมสร้างความ
การเป็นสื่อที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
เข้มแข็งของชุมชนในสังคมพหุ
สังคมพหุวัฒนธรรมสู่แผนปฏิบตั ิการประจาปี 2556
วัฒนธรรมให้เป็นไปตามแผนที่
(สว.2.4-02-1) โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกสายงาน
กาหนด
ร่วมกันกาหนดกิจกรรม โครงการที่จะสนับสนุน
ความสาเร็จของยุทธศาสตร์ดังกล่าว พร้อมทั้ง
มอบหมายนักประชาสัมพันธ์ เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานตามกรอบเวลาของแผนและรายงานผล
ต่อที่ประชุมบุคลากรประจาทุกเดือน โดยในปี 2556
สถานีวิทยุมีผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ทุกภารกิจดังนี้ (สว.2.4-02-2)
 มีรายการที่มีเนื้อหาเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านรายการ

สว.2.4-01-1 : แผนกลยุทธ์
สถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประจาปีงบประมาณ
2555-2559

- สว.2.4-02-1 :แผนปฏิบตั ิ
การประจาปี 2556 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ วิทยาเขตปัตตานี
- สว.2.4-02-2 : สรุปผลการ
ดาเนินงานด้านการเป็นสื่อที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม
- สว.2.4-02-3 :เว็บไซต์ของ
สถานีวิทยุ และ คูม่ ือ
ประกอบการใช้งาน
ฐานข้อมูลแหล่งข่าว
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ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.4:การเป็นสื่อที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม
รักกันช่วยกันชายแดนใต้ รายการร่วมแรงร่วม
ใจชายแดนใต้ รายการเสียงจากผูห้ ญิงชายแดน
ใต้ รายการวิทยุสู่เดือนรอมฎอน อย่างต่อเนื่อง
 มีแหล่งข่าวที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือซึ่ง
ได้แก่ ทหาร ตารวจ ฝ่ายปกครอง นักวิชาการ
ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง
 มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม
พหุวัฒนธรรมผ่านรายการส่องอาเซียน เป็น
ประจา
 มีการนาเสนอข้อมูล ข่าวสารที่มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้
 มีการจัดทาสารสนเทศระบบฐานข้อมูล
แหล่งข่าวโดยจัดทาลงในเว็บไซต์ของสถานีวิทยุ
เพื่อใช้ในการค้นหาแหล่งข่าวและเป็นสื่อ
สารสนเทศที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน (สว.2.4-02-3)
 มีการบันทึกรายการข่าวและบริการวิชาการ
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเป็นประจา
ทุกวัน (สว.2.4-02-2)

3. มีการติดตาม และประเมินผลการ
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานีมีระบบการติดตามการ
ดาเนินงานเพื่อการพัฒนา
ดาเนินงานเพื่อการเป็นสื่อที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการมอบหมาย
ให้บุคลากรทุกสายงานเป็นผู้ประสานงาน ติดตาม
และนาส่งข้อมูลการดาเนินงาน และการประเมินผล
การดาเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อ
รวบรวมนาเสนอในที่ประชุมบุคลากร เพื่อรับทราบ
ผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกัน
ประเมินความสาเร็จของงาน อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาการดาเนินงานต่อไป (สว.2.4-03-1)
ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานสู่
สาธารณะผ่านรายการวิทยุ เว็บไซต์ Twitter และ
facebook ของสถานีวิทยุต่อไป (สว.2.4-03-2)

4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี มีการนาผลการประเมิน
แผนหรือการดาเนินงานด้านการเป็น ความสาเร็จของการดาเนินงานมาประชุมร่วมกันเพื่อ
สื่อที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กาหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงาน
ชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม
และพัฒนาเนื้อหาของรายการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนต่อไป (สว.2.4-04-1)

5. มีการสรุปผลการดาเนินงานและ
สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี มีการสรุปการดาเนินงาน
นาเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินงานสถานี
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การปรับปรุง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ วิทยาเขตปัตตานี (สว.2.4-05-1)

-สว.2.4-03-1 :รายงาน
แผนปฏิบัติการประจาปี
2556 สถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
-สว.2.4-03-2 : เว็บไซต์
Twitter และ Facebook
ของสถานีวิทยุ

-สว.2.4-04-1 : รายงานการ
ประชุมบุคลากรสถานีวิทยุ
ม.อ. ปัตตานี
-สว.2.4-05-1 : รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานสถานี
วิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ภารกิจที่ 2 ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
ชื่อตัวบ่งชี้ 2.4:การเป็นสื่อที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม
วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่
1/2556 และ 2/2556

จุดแข็ง
1. มีแหล่งข้อมูล และแหล่งข่าวที่หลากหลาย มีความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
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แบบฟอร์มที่ 9
แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา (SAR-9)
ข้อสังเกตข้อเสนอแนะและจุดที่ต้องพัฒนา
ภารกิจร่วมของหน่วยงาน
1. ควรทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์โดย
เพิ่มเติมหรือสอดแทรกการสร้างอัตลักษณ์ของสถานีวิทยุฯ
หรือการเป็นสถานีวิทยุต้นแบบตามที่ระบุไว้ในวิสัยทัศน์
รวมทั้งกาหนดกลยุทธ์และแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อ
การสื่อสารและการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
2. ควรระบุค่าเป้าหมายในบางตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ให้เป็น
เชิงปริมาณ เพื่อให้สามารถประเมินความสาเร็จได้อย่างเป็น
รูปธรรม

3. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในภารกิจหลักของแต่ละบุคคลนอกเหนือจากการ
พัฒนาในภาพรวม
4. ควรมีความสอดคล้องระหว่างประเด็นความรู้กับ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดเก็บองค์ความรู้
โดยกาหนดแผนการจัดการความรูท้ ี่ชัดเจนและสร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

5. ควรจัดทาแผนระบบสารสนเทศ เนื่องจากภารกิจของ
สถานีวิทยุฯ จาเป็นต้องใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆเพื่อ
การบริหารและการผลิตรายการ

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา
1. สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี นาแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของสถานี
วิทยุหรือการเป็นสถานีวิทยุต้นแบบไปปรับใช้โดยระบุลงไปใน
แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2556 ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาเนื้อหาสู่การเป็นต้นแบบของสื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์
เพื่อนมนุษย์
2. สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี มีการระบุค่าเป้าหมายเป็นเชิงปริมาณใน
ตัวชี้วัดซึ่งถูกสอดแทรกลงในแผนกลยุทธ์แต่ไม่ได้เป็นการระบุใน
ทุก ๆ การทางานตามแผนกลยุทธ์ อาจระบุในบางแผนฯ ที่มสี ่วน
เกี่ยวข้อง เช่น การนับจานวนปริมาณการจัดรายการ การนับ
จานวนการจัดโครงการ และการจัดเก็บแบบสอบถามในการจัด
โครงการต่าง ๆ เป็นต้น
3. สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี มีข้อจากัดเรื่องงบประมาณจึงไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ได้
4. สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี มีกระบวนการในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และการจัดเก็บองค์ความรู้ โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเนื้อหาสู่การเป็นต้นแบบของสื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์
เพื่อนมนุษย์ และมีการกาหนดภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน คือ
การเป็นองค์กรเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ โดยกาหนดภารกิจหนึ่ง
คือร่วมเป็นสื่อต้นแบบรายการวิทยุสาหรับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว โดยร่วมกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้การจัดรายการ
วิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมกับคลื่นสีขาว FM 105
MHz รวมทั้งจัดตั้งเป็นเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวภาคใต้ตอนล่าง โดยมีสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เป็น
ศูนย์กลางในการร่วมกันจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายวิทยุอื่นๆ ในภาคใต้ตอนล่างที่มีความสนใจการจัด
รายการวิทยุเพื่อเด็ก
5. สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานียังไม่มีการจัดทาแผนระบบสารสนเทศ
อย่างเป็นทางการแต่ได้รเิ ริ่มการจัดทาเว็บไซต์สถานีวิทยุที่มีข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดรายการ การรับฟังรายการออนไลน์และ
การจัดเก็บข้อมูลทีเกี่ยวกับข่าวสารและรายการต่างๆ ของสถานี
วิทยุซึ่งผู้ใช้สามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ และมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลร่วมกับ เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล
องค์ความรู้ต่างๆ เช่น Facebook Twitter นอกจากนี้มีการ
จัดทาระบบฐานข้อมูลแหล่งข่าว ซึง่ เป็นการอานวยความสะดวก
สาหรับผู้ใช้งานในการค้นหาข้อมูลของแหล่งข่าว การจัดเก็บ
ข้อมูลระบบสารสนเทศมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถ
ค้นหาข้อมูลได้ง่าย มีการปรับปรุงเว็บไซต์สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
ให้มีหน้าตาที่เหมาะแก่การค้นหาข้อมูลและใช้งานมากยิ่งขึ้น
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ข้อสังเกตข้อเสนอแนะและจุดที่ต้องพัฒนา
ภารกิจร่วมของหน่วยงาน
6. ควรมีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานของสถานีวิทยุเพื่อการจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงซึ่งจะช่วยป้องกัน ลด หรือ
บรรเทาความเสี่ยงได้

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา
6.

7. ควรมีแนวทางในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของสถานีวิทยุให้สามารถทาหน้าที่คลื่นอาสาเพื่อ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ได้อย่างเต็มศักยภาพ

7.

8. ควรออกแบบระบบสารสนเทศที่จะช่วยสนับสนุนและ
อานวยความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานและการจัดทารายงานประจาปีการประเมิน
คุณภาพ

8.

9. ควรนาตัวบ่งชี้ของสมศ.(16,18) มาเป็นตัวบ่งชี้เฉพาะของ 9.
สถานีวิทยุฯเนื่องจากมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กรในเรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์ของสถานีวิทยุและ
บทบาทในการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคมใน
ด้านต่างๆ

10. ควรมีการกาหนดอัตลักษณ์ของสถานีวิทยุฯ “107.25
คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์” และมีผลการ
ดาเนินงานเป็นที่ประจักษ์แต่ยังไม่ปรากฏชัดในแผนงาน
รวมทั้งยังขาดการสื่อสารสร้างการรับรู้ของประชาคมภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

10.

สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ. ปัตตานีได้รายงานกิจกรรมการ
ทบทวนการให้บริการ และการทา SWOT ของสถานีวิทยุ
กระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พร้อมทั้งนาจุดอ่อนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกขององค์กร เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถานีวิทยุ
ม.อ.ปัตตานี ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อคุณภาพการบริการ
และการลดโอกาสในการรับฟังรายการของสถานีวิทยุ คือ ความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการส่งกระจายเสียงเมื่อมี
การวิเคราะห์แผนเรียบร้อยได้มีการนาแผนที่วิเคราะห์นั้นมา
ปรับปรุงต่อไป
แนวทางในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสถานี
วิทยุ ม.อ.ปัตตานีในการทาหน้าทีค่ ลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อน
มนุษย์นั้น ได้ถูกระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี มีการออกแบบระบบสารสนเทศที่ช่วย
สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประเมินผลตามตัวชี้วัด
ต่างๆดังนี้ มีการนาข้อมูลการดาเนินงานที่จัดรายการ ได้แก่ ไฟล์
เสียงการจัดรายการต่างๆ ได้ถูกถ่ายโอนข้อมูลเก็บไว้บนเว็บไซต์
ของสถานีวิทยุและมีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
กิจกรรมต่างๆ ที่รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของสถานีวิทยุมาใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2556 เช่น การจัดทา
ระบบฐานข้อมูลแหล่งข่าวในเว็บไซต์ สรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจการให้บริการของสถานีวทิ ยุ การและการนับจานวนการ
เข้าชมเว็บไซต์ของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี มีการเปลีย่ นแปลงตัวบ่งชี้เฉพาะของ
สถานีให้มีความสอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้ของสมศ.ที่ 16 ผลการ
พัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้เฉพาะ
จากเดิมคือ การเชื่อมโยงเครือข่ายกับพันธมิตรในระดับท้องถิ่น
ประเทศและสากล เป็น การเป็นองค์กรเพื่อประโยชน์เพื่อน
มนุษย์ และมีการกาหนดอยู่ในแผนปฏิบัติการประจาปี 2556
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ส่วนในเรือ่ งบทบาทการชี้นา ป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ ตามตัวบ่งชี้สมศ.18 นั้นไม่ได้
นามาใส่ในตัวบ่งชี้เฉพาะของสถานีในปีนี้เนื่องจากเล็งเห็นว่าควร
พัฒนาเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ของสถานีวิทยุก่อนจึงจะพัฒนา
เรื่องอื่นๆต่อไป
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ได้มีการกาหนดอัตลักษณ์ของสถานีวิทยุ
โดยกาหนดเป็นตัวบ่งชี้เฉพาะของสถานี คือ การเป็นองค์กรเพื่อ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ และมีการและมีการกาหนดอยู่ใน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2556 สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ในด้าน
การสื่อสารสร้างการรับรู้ของประชาชน ทางสถานีวิทยุ ม.อ.ได้
เพิม่ ช่องทางการสื่อสารหลากหลายทางได้แก่ เว็บไซต์สถานีวิทยุ
Twitter และ Facebook เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาสังคม
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
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ข้อสังเกตข้อเสนอแนะและจุดที่ต้องพัฒนา
ภารกิจร่วมของหน่วยงาน
11. ควรจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตรายการทีทันสมัยมาทดแทนของเดิมที่ใช้งานมา
นานและเสื่อมสภาพ เพื่อการสร้างสรรค์รายการที่มีคณ
ุ ภาพ
ในเชิงเทคนิค

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา

11. สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี มีข้อจากัดในเรื่องของงบประมาณซึ่งทาง
สถานีวิทยุไม่ได้นิ่งนอนใจและมีการเสนอข้อมูลเรื่องงบประมาณ
และมีการการสรุปการดาเนินงานนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ดาเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานีเป็นประจาทุกปี
12. สถานที่ทางานแออัดคับแคบ ควรมีการขยับขยายเพื่อให้ 12. ถึงแม้ว่าสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีจะมีพื้นที่คับแคบไม่สามารถขยาย
สถานที่พัฒนางานขยายงานจัดกิจกรรมต่างๆในรูปแบบ
พื้นที่ได้เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นและการขยาย
ใหม่ๆได้คล่องตัวขึ้น
พื้นที่หรือปรับปรุงสถานีวิทยุกจ็ าเป็นต้องใช้งบประมาณที่
ค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ทางสถานีฯได้มี
การจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อปรับปรุงสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีให้มี
ความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
สถานีวิทยุโดยทุกคนในสถานีช่วยกัน จัดมุมรับแขกให้สวยงาม
13. ควรพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ของตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการ 13. สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานียังไม่สามารถปรับปรุงเกณฑ์ของตัวบ่งชี้
ในกลุ่มตัวบ่งชี้เฉพาะให้มเี กณฑ์ในเชิงปริมาณ นอกเหนือจาก
ให้เป็นเชิงปริมาณให้เห็นชัดเจนได้ เนื่องจากโดยส่วนใหญ่กรตั้ง
เกณฑ์ PDCD-PaR
เกณฑ์บ่งชี้เฉพาะมักเป็นเชิงกระบวนการ ซึ่งเกณฑ์ในเชิงปริมาณ
มักถูกสอดแทรกอยู่ในแผนกลยุทธ์ แต่จะมีการปรับปรุงแก้ไขและ
เพิ่มเติมเกณฑ์ในเชิงปริมาณขึ้นในการประเมินครั้งหน้า
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แบบฟอร์มที่ 10
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) (SAR-11)
1. โครงการ “เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้”
2. หน่วยงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3. คณะทางานพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นนุ่ นา หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ประธาน
นางสาวอาทิตยา สมโลก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองประธาน
นางสาวพรพิมล อุไรรัตน์
นักประชาสัมพันธ์
กรรมการ
นางสาวหทัยกาญจน์ เพชรประวัติ
นักประชาสัมพันธ์
กรรมการ
นายอับดุลฆอปา มะมิง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เลขานุการ
4. ข้อมูลทั่วไปของคณะ / หน่วยงาน
a. วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็น
ต้นแบบของสื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
พันธกิจ
 เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่แพร่หลายสู่สังคม
 เป็นช่องทางให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานบทความสารคดีความรู้ทางวิชาการเผยแพร่
ทางสถานีวิทยุ
 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
 เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
 เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรม
 เป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการและข้อมูลข่าวสารในลักษณะวิทยุกระจายเสียงแก่ชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
b. บุคลากร / นักศึกษา
 มีบุคลากรทั้งสิ้น 13 อัตรา ได้แก่ ข้าราชการ 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา และพนักงาน
เงินรายได้ 10 อัตรา
c. งบประมาณ / ภาระงาน ฯลฯ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานีและเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กภาคใต้ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ
จากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน หรือ สสย. ซึ่งเป็นแผนงานหนึ่งของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพหรือ สสส.ในปี 2555 และ 2556 โดยบริหารงบประมาณร่วมกับภาคีเครือข่ายในรูปของเครือข่าย
วิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้
5. หลักการและเหตุผล
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ตามที่สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือ กสทช. มีระเบียบ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ.2556 โดยระเบียบดังกล่าวมีการกาหนดให้สถานีวิทยุแต่ละแห่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย
เสียง และกิจการโทรทัศน์ต้องมีรายการสาหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้พิการ อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง
รายละเอียดต่อไปนี้
ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ ต้องจัดผังรายการให้มีสัดส่วนรายการเพื่อให้บริการแต่ละประเภท
ดังนี้
(1) กิจการบริการสาธารณะ ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่
น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
(2) กิจการบริการชุมชน ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่ รับ
บริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ โดยต้องที่มีรายการที่เกี่ยวกั บชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการและ
ต้อ งมีร ายการที่ ผ ลิ ต โดยคนในชุ ม ชนหรื อท้ อ งถิ่น ที่ รั บบริ การในสั ด ส่ ว นไม่ ต่ากว่ าร้ อ ยละห้ า สิ บ ของเวลา
ออกอากาศทั้งหมด
(3) กิจการทางธุรกิจ ให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละยี่สิบห้า โดยกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นต้องที่มีรายการที่ผู้รับใบอนุญาตผลิต
เองในสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละห้าสิบของเวลาออกอากาศทั้งหมด
รายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หมายความรวมถึง รายการข่าวสารรายการ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษาจริยธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ข้อ 7 ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือ
รายการสาหรับเด็กและเยาวชน อย่างน้อยวันละหกสิบนาที ระหว่างช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. ของทุกวัน
และระหว่างช่วงเวลา 07.00 – 09.00 น. ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ในระหว่างช่วงเวลา 18.00-22.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีจานวนผู้รับชมสูง ซึ่งเด็กและเยาวชนอาจรับชมอยู่
ด้วย ให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและจะไม่เป็นภัยต่อการพัฒนาทั้งในด้านสติปัญญา
อารมณ์และสังคมของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัดส่วน
และช่วงเวลาออกอากาศที่เหมาะสมสาหรับรายการดังกล่าวเพิ่มเติมได้รายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือ
รายการสาหรับเด็กและเยาวชนตามวรรคแรก จะต้องเป็นรายการที่มีระดับความเหมาะสมของรายการใน
ระดับ ป หรือ ด หรือ ท ตามภาคผนวก ก หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
สาหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี จัดเป็นสถานีประเภทบริการสาธารณะ ที่ต้องมีรายการที่
เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตามประกาศข้อ 6 (1)
พร้อมทั้งจัดให้มีการรายการสร้างสรรค์สังคมรายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการสาหรับเด็กและ
เยาวชน อย่างน้อยวันละ 60 นาที ตามระเบียบดังกล่าว
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี ให้ต้องจัดให้มีการพัฒนานักจัดรายการของ
สถานีให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการผลิตรายการสาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผู้บริหาร
สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี โดยหัวหน้าสถานีวิทยุ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร จึงได้มีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้แก่บุคลากรของสถานีวิทยุ โดยการดาเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กิจกรรมของเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก
และครอบครั ว ภาคใต้ ต อนล่ า ง ที่ ด าเนิ น การมาตั้ ง แต่ พ.ศ.2554 โดยได้ ด าเนิ น การรวบรวมสถานี
วิทยุกระจายเสียงในภาคใต้ให้เข้ามาร่วมกระบวนการเรียนรู้ด้วย
สาหรับการบริหารเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้นั้น มี ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา หัวหน้า
สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี เป็นประธานเครือข่ายฯ และมี อ.อาทิตยา สมโลก หัวหน้างานบริหาร
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สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี เป็นเลขานุการเครือข่ายฯ และมีคณะกรรมการเครือข่ายมาจากสถานี
วิทยุกระจายเสียงคลื่นต่างๆ ในภาคใต้ ประกอบด้วย สถานีวิทยุ สวท.สงขลา สถานีวิทยุ สวท.ตรัง สถานีวิทยุ
ศาสน์คุณธรรม จ.ปัตตานี สถานีวิทยุพาเพลินเรดิโอ จ.ปัตตานี สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา สถานีวิทยุชุมชนท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถานีวิทยุวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และ สถานีวิทยุ
อัตรกิยะอิสลามิยะห์ จ.นราธิวาส ร่วมกันเป็นคณะกรรมการเครือข่าย และเรียนรู้การจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก
และครอบครัว
6. แผนงาน (Approach) / งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
แผนงานการดาเนินการของเครือข่ายวิทยุเพื่ อเด็กและครอบครัวภาคใต้นั้น แบ่งแผนงานออกเป็น 4 ด้าน
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งเครือข่ายขึ้น คือ 1) การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน
และครอบครัวภาคใต้ตอนล่าง 2) การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3)
การเพิ่มพื้นที่สื่อดีที่เหมาะสมแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว และ 4) การสื่อสารสาธารณะ โดยมีเป้าหมาย
และกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์
การพัฒนาความเข้มแข็งของ 1) เครือข่ายฯ สามารถเป็นเครื่องมือที่มี
เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก
ประสิทธิภาพในการพัฒนาผูผ้ ลิตรายการวิทยุ
เยาวชน และครอบครัว
เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ภาคใต้ตอนล่าง
2) เครือข่ายสามารถขยายองค์ความรูด้ ้านรายการ
เด็ก เยาวชน และครอบครัวไปสู่ผสู้ นใจและ
สถานีวิทยุที่สนใจเพิ่มมากขึ้น
3) เครือข่ายสามารถดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนงานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามที่
กาหนด
การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต
1) ผู้ผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และ
รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน
ครอบครัวมีองค์ความรู้ในการผลิตรายการเพื่อ
และครอบครัว
การเปลีย่ นแปลงที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟัง
2) ผู้ผลิตรายการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ กิจกรรมของ
เครือข่ายสามารถนาองค์ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้
ในการผลิตรายการได้จริง
3) มีผู้สนใจเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพที่
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ทั้งเยาวชน ผู้ผลิต
รายการวิทยุ และเครือข่ายภาคประชาสังคม
4) ผู้ผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวมีเครื่องมือที่หลากหลายและมี
เอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์รายการวิทยุ เช่น
เพลงเด็ก นิทานท้องถิ่น ฯลฯ
การเพิ่มพื้นที่สื่อดีที่เหมาะสม 1) การมีรายการวิทยุสาหรับเด็ก เยาวชน และ
แก่เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวที่ผผู้ ลิตในท้องถิ่นเป็นผูผ้ ลิตเอง
ครอบครัว
2) การนารายการของสมาชิกในเครือข่ายวิทยุเพื่อ
เด็กฯ มาแลกเปลี่ยนในการออกอากาศร่วมกัน
ได้
3) สามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย
1) สมาชิกเครือข่ายฯ จานวนไม่ต่า
กว่า 15 สถานีที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน
และครอบครัว ทั้งที่เป็นกลุ่ม
เครือข่ายแกนนา และสถานีทเี่ ข้า
ร่วมการเรียนรู้จากการจัด
โครงการต่างๆ ของเครือข่าย
1) ผู้ผลิตรายการทีเ่ ป็นสมาชิกของ
เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน
และครอบครัวภาคใต้ตอนล่าง
2) ผู้ผลิตรายการวิทยุทมี่ ีความสนใจ
ในการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่
ภาคใต้

1) กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ สถานี
วิทยุของเครือข่ายและผู้ผลิต
รายการทีส่ นใจเข้าร่วมการเรียนรู้
2) กลุ่มเป้าหมายรอง คือ ผู้ฟังสถานี
วิทยุที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย
และสถานีวิทยุทสี่ นใจเข้าร่วมการ
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การสื่อสารสาธารณะ

รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1) มีช่องทางการสื่อสารกับผู้สนใจการผลิต
รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ที่หลากหลาย
2) เครือข่ายมีช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน

เรียนรู้
1) กลุ่มประชาชน สถาบันการศึกษา
ที่สนใจด้านแนวคิดการผลิต
รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว
2) เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน
และครอบครัวภาคใต้ตอนล่าง

งบประมาณในการดาเนินงาน
สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานีและเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กภาคใต้ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน หรือ สสย. ซึ่งเป็นแผนงานหนึ่งของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพหรือ สสส.ในปี 2555 และ 2556 โดยบริหารงบประมาณร่วมกับภาคีเครือข่ายในรูปของเครือข่าย
วิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้
7. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy)
จากการกาหนดแผนงานการดาเนินงานของเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้แล้ว จึงได้มีการ
กาหนดกรอบการปฏิบัติงานตามแผนงานในปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรม
จะทาอะไร

1) การจัดทาเว็บไซต์ของ

กับใคร
ที่ไหน
-

ประชาชนทั่วไป

ระบุเวลา
กี่วัน
เมื่อไร
ก.พ.-เม.ย.56

เครือข่าย

2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ - กลุ่มเป้าหมาย คือ

มี.ค.56

ผู้ผลิตรายการวิทยุใน
สาหรับการพัฒนา
7 จว.ภาคใต้ตอนล่าง
ทักษะการเล่านิทาน
สาหรับรายการวิทยุเพื่อ - สมาชิกเครือข่ายฯ
- รวม 20 คน
เด็ก
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ - กลุม่ เป้าหมาย คือ
ผู้ผลิตรายการวิทยุใน
สาหรับผู้ผลิตรายการ
สถานีวทิ ยุคลื่นใหม่ใน
สถานีวิทยุคลื่นใหม่
7 จว.ภาคใต้ตอนล่าง
20 คน

พ.ค.56

4) การจัดประกวดการเล่า

เม.ย.-ต.ค.56

นิทานท้องถิ่นเพื่อเด็ก
และครอบครัว

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- สาธารณะได้รับรู้การดาเนินงานของเครือข่ายฯ
มากยิ่งขึ้น
- เครือข่ายฯ มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนแหล่ง
ทรัพยากรระหว่างกัน
- ผู้สนใจสามารถเข้ามาใช้ทรัพยากรของเครือข่ายฯ
ได้
- ผู้ผลิตรายการมีทักษะการเล่านิทานในรายการ
วิทยุเพื่อเด็ก
- สามารถจัดรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีผู้ผลิตรายการที่สามารถเป็นวิทยากรต่อยอด
ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
- กลุ่มเป้าหมายเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดการจัด
รายการเพื่อเยาวชน
- มีการนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์
ในการจัดรายการ
- มีสถานีวิทยุฯ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นแกนนาใน
เครือข่ายฯ เพิ่มมากขึ้นที่สามารถช่วยกัน
ขับเคลื่อนต่อไป
-

มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนิทาน
และการเล่านิทานไม่ต่ากว่า 20 เรือ่ ง
มีนิทานท้องถิ่นที่ใช้สาหรับสาหรับเด็กเพื่อ
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5) การผลิตและจัดพิมพ์

ทรัพยากรสาหรับ
รายการวิทยุเด็ก
ประกอบด้วย นิทาน
เพลง และความรู้
6) การรวบรวมและ
จัดพิมพ์นิทานท้องถิ่น
ภาคใต้สาหรับการ
เผยแพร่ในรายการเด็ก

7) การประเมินผลการ

-

สมาชิกเครือข่าย

ต.ค.56

-

สมาชิกเครือข่าย
สถานีวิทยุที่สนใจใน
พืน้ ที่
โรงเรียนในพื้นที่
ภาคใต้ตอนล่าง

พ.ย.56

คณะกรรมการ
เครือข่าย
สมาชิกเครือข่าย
คณะกรรม การ
เครือข่าย

พ.ย.56

-

ดาเนินงานของ
เครือข่าย
8) การจัดประชุมเครือข่าย -

ม.ค.-ธ.ค.56

เผยแพร่แก่สาธารณะ
- สร้างกระแสการฟื้นฟูนิทานสาหรับเด็กและ
ครอบครัวในภาคใต้
- สมาชิกสามารถนาทรัพยากรไปใช้และประยุกต์
ในการผลิตจริงได้
- เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง
เครือข่าย
- การสื่อสารกับผู้สนใจได้
- มีนิทานท้องถิ่นภาคใต้ได้รับการเผยแพร่มาก
ขึ้น
- รายการวิทยุเพื่อเด็กฯ มีความเป็นเอกลักษณ์
ของภาคใต้
- เครือข่ายฯ มีผลงานเผยแพร่สสู่ าธารณะให้เป็น
ที่รับรู้ในพื้นที่
- เพื่อให้เห็นทิศทางการขับเคลื่อนกันของเครือข่าย
ในอนาคตฯ
- เครือข่ายฯ มีการขับเคลื่อนงานต่อไปได้ตาม
แผนงานที่กาหนด

8. การประเมินทบทวนผลการดาเนินงาน (Assessment & Review)
พื้นทีด่ าเนินงานของเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้ มีดังนี้
1. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตารูสะมิแล อาเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี มีพื้นที่การรับฟังทั้งจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง
2. สถานีวิทยุฝึกปฏิบัติการ CommSci Radio คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี มีพื้นที่การรับฟัง 2 อาเภอ คือ เมือง และหนองจิก จังหวัดปัตตานี
3. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา มีพื้นที่การรับฟังใน
จังหวัดยะลา และบางส่วนของจังหวัดปัตตานี
4. สถานีวิทยุวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาร์ เรดิโอ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี มีพื้นที่การรับ
ฟังในเขตอาเภอเมือง ยะหริ่ง ยะรัง และหนองจิก จังหวัดปัตตานี
5. สถานีวิทยุพาเพลินเรดิโอ มีพื้นที่รับฟังในเขตจังหวัดปัตตานี
6. สถานีวิทยุสาสน์คุณธรรม มีพื้นที่รับฟังในเขตจังหวัดปัตตานี
7. สถานีวิทยุชุมชนตาบลท่าข้าม มีพื้นที่รับฟังในตาบลท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8. สถานีวิทยุโหนด นา เล มีพื้นที่รับฟังในอาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
9. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา มีพื้นที่รับฟังในจังหวัดสงขลา
10. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง มีพื้นที่รับฟังในจังหวัดตรัง
11. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา มีพื้นที่รับฟังในจังหวัดยะลา
12. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส มีพื้นที่รับฟังใน
อ.สุไหงโก-ลกและใกล้เคียง
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13. สถานีวิทยุกระจายเสียงอัตตัรเรดิโอ โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ มีพื้นที่รับฟังในจังหวัด
นราธิวาส
กิจกรรมการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่าย พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพื้นที่สื่อดีสาหรับเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวภาคใต้ในงบประมาณงวดที่ 1 ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายครั้งที่ 1
เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาคใต้ตอนล่าง ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2556 ณ ฟ้าปรายตะวันรีสอร์ท ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โดยมีประเด็นพูดคุยแลกเปลี่ยนดังนี้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาคใต้ตอนล่าง
สถานีวิทยุที่ดาเนินการแล้วรายงานผลการดาเนินงาน รูปแบบการดาเนินการมีนักจัดรายการวิทยุดาเนิน
รายการเองและรับสัญญาณจากสถานีวิทยุเครือข่าย นาเสนอผลการดาเนินการเป็นไปแล้วอย่างไร พบปัญหา
อุปสรรค์ และวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละสถานีเป็นอย่างไรเพื่อให้แต่ละสมาชิกเครือข่ายสามารถนาไปปรับใช้ได้
ตัวอย่าง เช่น สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ประสบปัญหาในการเชื่อมสัญญาณจากสถานี
วิทยุ FM 105 MHz. คลื่นสีขาวเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้แก้ปัญหาโดยการรับสัญญาณผ่านกล่องรับ
สัญญาณ ซึ่งมีความเสถียรกว่าการรับผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

เรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานข่าวและสิทธิเด็กผู้เข้าร่วมประชุมศึกษารูปแบบการรายงานข่าว
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ตามเอกสารประกอบการประชุมการดาเนินโครงการของเครือข่ายปี 2556
ประธานแจ้งสมาชิกเครือข่ายเพื่อทราบ ทางเครือข่ายฯจะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเล่านิทานสาหรับ
รายการวิทยุเพื่อเด็ก กลุ่มเป้าหมายคือผู้ผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็ก หลักสูตรการอบรมจะเน้นเรื่องทักษะการ
อ่าน การใช้เสียงและรวมถึงการเลือกนิทานให้เหมาะสมตลอดจนมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนาองค์
ความรู้ไปถ่ายทอด เป็นวิทยากรให้กับผู้อื่นในระดับท้องถิ่นได้ได้ต่อไป และการผลิตนิทานสาหรับเด็กในภาคใต้
เป็นนิทานท้องถิ่นหรือผลิตขึ้นมาใหม่ก็ได้ เพื่อใช้เป็นสื่อในการประกอบการจัดรายการสาหรับนักจัดรายการ
วิทยุในภาคใต้
การขับเคลื่อนเครือข่ายเนื่องจากพบปัญหาในการขับเคลื่อนงาน จากการประสานงานภายใน
ของแต่ละสถานีวิทยุทางเครือข่ายฯ จึงมีแนวคิดว่าคณะกรรมการเครือข่ายฯ แต่ละสถานีวิทยุสามารถ
เปลี่ยนตัวบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนงานต่อไปได้ โดยไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคล และจะมี
การเชิญสถานีวิทยุคลื่นหลักเข้ามาเป็นเครือข่ายต่อไป
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2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเล่านิทานสาหรับรายการวิทยุเพื่อเด็ก
โดย อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม บีพีแกรนด์ ทาวเวอร์
เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาคใต้ตอนล่าง เชิญนักจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก
และมีแนวโน้มที่จะจัดรายการวิทยุเพื่อเด็กในภาคใต้ จากการสารวจสอบถามโดยทางเครือข่าย
ได้คัดเลือกเชิญเข้าร่วมอบรมจานวน 20 ท่าน จัดอบรม ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 –
16.30 น. โดยเชิญวิทยากรผู้มากความสามารถ อาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์ นักวิชาการอิสระ นักเล่านิทาน/
นักเขียนนิทาน เป็นผู้บรรยาย เพิ่มศักยภาพทักษะการเล่านิทานสาหรับนักจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก ผู้เข้าร่วม
อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเล่านิทานวิทยุผ่านรายการ วิทยากรแนะนาเทคนิคในการใช้เสียง
การคัดเลือกนิทานต้องมีความเหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กแต่ละวัย ตลอดจนรูปแบบในการเล่านิทานที่มี
แนวทางอยู่สองรูปแบบ ได้แก่ การเล่าแบบบรรยายและการเล่าแบบมีบทสนทนา
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3. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายครั้งที่ 2
เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาคใต้ตอนล่าง ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2556 ณ โรงแรมวี แอล หาดใหญ่ โฮเทล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
คณะกรรมการเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาคใต้ตอนล่าง ได้เชิญชวน
ผู้สนใจ ส่งบทนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อคัดเลือกนามาบันทึกทาเป็นสื่อเสียง มีผู้สนใจส่งเข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดทานิทานพื้นบ้านภาคใต้สาหรับเด็กและครอบครัวภาคใต้ จานวนทั้งสิ้น 70 เรื่อง โดยนิทานที่ได้รับการ
คัดเลือกจากทางเครือข่าย จะได้รับเงินรางวัลเรื่องละ 1,000 บาท และจะนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นดาเนินการเรียบเรียงใหม่เพื่อ ให้เหมาะสมสาหรับการนามาผลิตเป็นบทวิทยุต่อไป มีผู้ที่
ได้รับการคัดเลือก จานวน 20 เรื่อง เพื่อนาไปผลิตเป็นนิทานทางวิทยุกระจายเสียง ดังนี้
1.เรื่อง ข้าวยา ผู้ส่ง : นางสาวประทุมรัตน์ บัวแก้ว
2.เรื่อง ชารีฟ: ยอดปฎิภาณ ผู้ส่ง : นายอัสฮา การี
3.เรื่อง นางเบญจา ผู้ส่ง : นางสาวรุ่งทิวา ทองทิพย์
4.เรื่อง เขาทะนาน ผู้ส่ง : นางสาวไลลา โสดาหวัง
5.เรื่อง ชายชรากับลังเหล็ก ผูส้ ่ง : นางสาวนูรฮายารา เจ๊ะเตะ นางสาวยามีละ หะยีสาแม
และนางสาวอรอนงค์ ดอลาฮา
6.เรื่อง ปูเลาจือราปี ผู้ส่ง : นายวรศิลป์ อาแว
7.เรื่อง เจ้าอาวาสกับลิงยักษ์ ผู้ส่ง :นางสาวกรรณิการ์ มะดาอู
8.เรื่อง ตานานทวดกุหล่า ผู้ส่ง : นางสาวซูมัยยะห์ รอหม๊ะ
9.เรื่อง ตานานพระนาง ผู้ส่ง : นายพญอม จันนิ่ม
10. เรื่อง ที่มาของลุโบะสาวอ ผู้ส่ง :นางสาวปัทมา สาลิกา
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11.เรื่อง เขาช้าง เขานางหงส์ วังหม้อแกง ผู้ส่ง : นางสาววราภรณ์ โบบทอง
12.เรื่อง เปาะเน เมาะเน ผู้ส่ง :นายอารงค์ อาบูกือลง
13.เรื่อง ยักษ์หน้าถ้า ผู้ส่ง :นายบุรฮัน โต๊ะเด
14.เรื่อง มีคาถามแต่ไม่มีคาตอบ ผู้ส่ง :นายซุลกิฟลี มะแซ
15.เรื่อง เจดีย์ยักษ์ชัด ผู้ส่ง :นายวันชนะ วารี
16.เรื่อง แวกะจิกับเสือ ผู้ส่ง : นางสาวโซฟียะห์ เจ๊ะมามะ
17.เรื่อง ปูทอง ผู้ส่ง : นางสาวนลินทิพย์ กรศุภวัฒนา นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
18.เรื่อง เจ๊ะอาลี ผู้ส่ง : นางสาวสุมนทา ยูโซ๊ะ
19.เรื่อง หญิงผู้มีเมตตา ผู้ส่ง : นางสาวอารีฟาฮ์ เจริญยืน
20.เรื่อง บ้านกูแบยู...หมู่บ้านสุดท้ายชายแดนไทย-มาเลเซีย ผู้ส่ง : นางสาวอรุณี อุเซ็ง

การรับสมัครสมาชิกและและคณะกรรมการเพิ่มเติมของเครือข่าย
เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์ต้องการเพิ่ม
สมาชิก เพื่อเป็นการขยายพื้นที่สื่อดีสาหรับเด็กและเยาวชนให้เพิ่มขึ้น โดยให้สมาชิกไปสารวจสถานีวิทยุที่
สนใจเข้าร่วมและมีใจรักที่จะทาวิทยุเด็ก และเสนอมายังเครือข่ายฯ เพื่อพิจารณาเชิญชวนต่อไป
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4.ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายครั้งที่ 3
เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาคใต้ตอนล่าง ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมวี แอล หาดใหญ่ โฮเทล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย
ประเด็นพูดคุยแลกเปลี่ยนดังนี้
พิจารณาบทนิทานวิทยุเพื่อเด็กฉบับสมบูรณ์
ภายหลังจากที่เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กฯ ได้คัดเลือกบทนิทานจากการส่งเข้าประกวด ผ่านการ
ปรับแก้ไขบทโดยทีม อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาบทที่ผา่ นการปรับแก้ไขอีกครั้ง เพื่อนาไปผลิตเป็นสื่อเสียงที่สมบูรณ์ โดยคณะกรรมการมีความเห็น
ปรับแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย
การพัฒนาเว็บไซต์
ทางเครือข่ายมีการสร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมของแต่ละสถานีวิทยุ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทา ยังไม่พร้อมใช้งาน ที่ประชุมร่วมกันการ
ออกแบบ เสนอรูปแบบของเว็บไซต์ โดยหลักๆจะให้มีการใส่ข้อมูลนักจัดรายการวิทยุเด็กของแต่ละสถานีวิทยุ
เพื่อแนะนาตัวนักจัดรายการโดยทาเป็นบทสัมภาษณ์พร้อมภาพการจัดรายการประกอบ
ปรับโลโก้เดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มุมนานิทานของนักจัดรายการวิทยุ เว็บบอร์ด และมีลิงงค์ของเว็บไซต์สถานี
วิทยุเครือข่าย
การเขียนบทสัมภาษณ์พิเศษนักจัดรายการ
จากการที่เครือข่ายได้จัดทาเว็บไซต์ขึ้นมา จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะให้มีการแนะนานักจัด
รายการของแต่ละสถานีวิทยุ จึงเห็นร่วมกัน ให้มีการเขียนบทความแนะนานักจัดรายการเพื่อแขวนไว้ใน
เว็บไซต์
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5. การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายครั้งที่ 4 และบันทึกนิทานท้องถิ่นภาคใต้
เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กฯ ร่วมบันทึกเสียงนิทาน ณ คณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556 เพื่อผลิตสื่อเสียงนิทาน
ท้องถิ่นที่ได้เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทนิทานเพื่อคัดเลือกนามาผลิตเป็นนิทานท้องถิ่น จานวน 20 เรื่อง
ภายหลังจากที่ร่วมบันทึกนิทาน ได้มีการประชุมต่อเนื่องในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 โดยประเด็นที่พูดคุย คือ
การสรุปผลการทางานบันทึกนิทานและการเตรียมการประชุมถอดบทเรียนของเครือข่ายโดยได้มีการตกลง
กาหนดวันประชุมถอดบทเรียนวันที่ 13 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รี
สอร์ท โดยทางเครือข่ายได้พิจารณาเชิญ คุณมนัส หามาลาเป็นวิทยากร ซึ่งได้มีการประสานงานไว้แล้วใน
เบื้องต้น
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6. การประชุมถอดบทเรียน
เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กร่วมประชุมถอดบทเรียนวันที่ 13 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท โดยทางเครือข่ายได้เชิญ คุณมนัส หามาลา เป็นวิทยากรร่วม
ประชุมถอดบทเรียนในครั้งนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสาคัญของการถอดบทเรียนการทางาน โดย
เป้าหมายของการถอดบทเรียนกาหนดไว้ 3 เรื่อง ได้แก่
1. หนึ่งผู้รับผิดชอบโครงการมีทักษะในการวิเคราะห์การทางานของตัวเอง สามารถถอด
บทเรียนการทางานได้
2. สองผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจในภารกิจ บทบาทหน้าที่ของโครงการและแผนงาน สสย.
3. สามโครงการได้บทเรียนการทางานที่สามารถนาไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น
ผลจากการดาเนินงาน
1. การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวภาคใต้ตอนล่าง
ผลลัพธ์ 1.1 สถานีวิทยุเครือข่ายทั้ง 10 สถานีสามารถผลิตและออกอากาศรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวได้จริง
ตัวชี้วัด1.1 สถานีวิทยุเครือข่ายทั้ง 10 สถานีมีการบรรจุรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวลงในผังรายการ
เชิงปริมาณ :รายการวิทยุเพื่อ เยาวชน และครอบครัว มีรายการจานวนไม่น้อยกว่า 10
รายการ
ผลที่ได้: มีรายการต่างๆสามารถสรุปได้ดังนี้
รายการวิทยุเพื่อเด็ก อายุ 3-5 ปี จานวน 1 รายการ
- รายการบูเดาะซูกอ หนูน้อยหรรษา
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM107.25 MHz.
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รายการวิทยุเพื่อเด็ก อายุ 6-12 ปี จานวน 2 รายการ
- รายการพะยูนลั้ลลา..กับป้าเจ้านาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
FM 91.25 MHz.
- รายการ Happy Kids
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz.
รายการวิทยุสาหรับเยาวชน จานวน 6 รายการ
- รายการเยาวชนคนเก่ง สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา FM 98.50 MHz.
- รายการ Teenager’s Time
สถานีวิทยุพาเพลินเรดิโอ
FM 96.75 MHz.
- รายการ The Intelligent
สถานีวิทยุอัตตัรเรดิโอ
FM 104 MHz.
- รายการรอบรั้วโรงเรียน
สถานีวิทยุชุมชนโหนดนาเล
FM 105.5 MHz.
- รายการเดินตามรอยพี่
สถานีวิทยุชุมชนโหนดนาเล
FM 105.5 MHz.
- รายการวัยมันส์@ไนท์
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
FM 107.25 MHz.
รายการวิทยุสาหรับเยาวชนและครอบครัว จานวน 3 รายการ
- รายการ Home สถานีวิทยุ CommSci Radio FM 105.5 MHz.
- รายการบ้านนี้มีสุข สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 102.25 MHz.
- รายการเยาวชนศาสน์คุณธรรม สถานีวิทยุศาสน์คุณธรรม FM 97.25 MHz.
ผลลัพธ์ 1.2 มีนักจัดรายการวิทยุและสถานีวิทยุเพื่อเด็กเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด1.2 สามารถขยายเครือข่ายนักจัดรายการและสถานีวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 สถานี
เชิงปริมาณ จานวนสถานีวิทยุใหม่เพิ่มขึ้น 5 สถานี
ผลที่ได้: มีจานวนสถานีวิทยุเพิ่มขึ้น 2 สถานี
1. สถานีวิทยุเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา FM 97.50 MHz
2. สถานีวิทยุอัตตัรเรดิโอ วิทยุเพื่อการศึกษาของชาวนราธิวาส FM 104 MHz
ผลลัพธ์ 1.3 เครือข่ายสามารถดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไป
ตามที่กาหนดไว้
ตัวชี้วัด1.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เครือข่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง/ ปี
เชิงปริมาณ กิจกรรมจานวน 1 ครั้ง
ผลที่ได้: มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1. อบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับการพัฒนาทักษะการเล่านิทานสาหรับรายการวิทยุเพื่อเด็ก
วิทยากร: อาจารย์ ปรีดา ปัญญาจันทร์ ณ.โรงแรมบีพี หาดใหญ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน 20 คน
2. เรียนรู้เกี่ยวกับการรายงานข่าวและสิทธิเด็ก ในการประชุม ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายครั้งที่ 1 วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2556 ณ ฟ้าปรายตะวันรีสอร์ท ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ผู้เข้าร่วมจานวน 10 คน
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2. การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ผลลัพธ์2.1 ผู้ผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีองค์ความรู้ในการผลิตรายการ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด2.1 ผู้ผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้อย่าง
น้อย 2 ครั้ง/ปี และผ่านการประเมินจากหน่วยงานทั้งในและนอกเครือข่าย
ผลที่ได้: อบรมเสริมสร้างความรู้ ดังนี้ จานวน 5 ครั้ง ดังนี้
1. อบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับการพัฒนาทักษะการเล่านิทานสาหรับรายการวิทยุเพื่อเด็ก
วิทยากร: อาจารย์ ปรีดา ปัญญาจันทร์ ณ.โรงแรมบีพี หาดใหญ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
(จัดโดยเครือข่าย/ได้รับใบประกาศ)
2. นางสาวยอยศพร อัครไกรศรี และนางสาวศุภระวรรณ นฤชาติ
อบรม วันที่ 18 ธันวาคม 2556 กับสานักงานประชาสัมพันธ์เขต 6
3. อาจารย์รัตน์ ชนะการณ์ อบรมการผลิตรายการสาหรับเด็ก เยาวชน
อบรม วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556
4. สัมมนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อเด็กและครอบครัว “ก้าวสาคัญร่วมสร้างสรรค์อนาคต
วิทยุเพื่อเด็กไทย” วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ อาคารเรียนรู้ศูนย์สุขภาวะ สสส.
(สมาชิกเครือข่ายจานวน 9 คน)
o อาทิตยา สมโลก
o พรพิมล อุไรรัตน์
o ยอยศพร อัครไกรศรี
o ภัทรพร คงเจริญคณิศร
o ศุภระวรรณ นฤชาติ
o รัชนี บินยูโซ๊ะ
o ฐิติมา รักสวัสดิ์
o ศิริพล สัจจาพันธุ์
o นิทัศน์ อุไรรัตน์
ผลลัพธ์2.2 ผู้ผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการผลิตรายการได้จริง
ตัวชี้วัด2.2 มีนักจัดรายการวิทยุที่สามารถผลิตและออกอากาศรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว อย่างน้อย 5 คน
1. นางสาวพรพิมล อุไรรัตน์
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz.
2. นางหทัยกาญจน์ เพช็รประวัติ
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz.
3. นางสาวยอยศพร อัครไกรศรี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดตรัง FM 91.25 MHz.
4. นางสาวศุภระวรรณ นฤชาติ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสงขลา FM 102.25 MHz.
5. นางสาวนาฮีหมะ
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา FM98.50 MHz.
ผลลัพธ์ 2.3 มีผู้สนใจเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพที่หลากหลายเพิ่มขึ้นทั้งเยาวชน ผู้ผลิตรายการ
และเครือข่ายภาคประชาสังคม
ตัวชี้วัด2.3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายและสมาชิกเครือข่าย ไม่ต่า
กว่า 20 คน/ ครั้ง
ผลที่ได้: แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพซึ่งจัดโดยเครือข่าย จานวน 1 ครั้ง :อบรมเชิงปฏิบัติการ
สาหรับการพัฒนาทักษะการเล่านิทานสาหรับรายการวิทยุเพื่อเด็ก วิทยากร: อาจารย์
ปรีดา ปัญญาจันทร์ ณ.โรงแรมบีพี หาดใหญ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 (ผู้เข้าร่วม
จานวน 20 คน )
2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจัดโดยสมาชิกเครือข่าย
(อาจารย์แวอาซีซะห์ ดาหะยี) จานวน 2 ครั้ง
- อบรมนักเรียน/นักศึกษา ในโครงการพัฒนาเครือข่ายนักข่าวชาวบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อสร้างพื้นที่สื่อสาธารณะ ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 47 คน
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 เมษายน 2556
ครั้งที่ 2 วันที่ 7 เมษายน 2556
ผลลัพธ์2.4 ผูผ้ ลิตรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีองค์ความรู้และทักษะในการผลิต
สื่อวิทยุที่หลากหลาย และมีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์รายการวิทยุ
ตัวชี้วัด2.4 มีสื่อต่างๆที่เกิดจากนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือทักษะจากการผลิตรายการวิทยุเพื่อ
เด็ก เยาวชนและครอบครัว เกิดขึ้น
ผลที่ได้ มีสื่อเกิดขึ้นจานวน 3 ชิ้นงาน
1. สารคดีสั้น หัวข้อ “กินผักดี มีประโยชน์กับพี่ผักกาด ” /”ท่องไปในป่ากว้างกับพี่ช้างน้อย”
/”ผลไม้อร่อยจังกับพี่มังคุด” ผลิตโดย นางสาวยอยศพร อัครไกรศรี สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz.
2. สื่อนิทาน “นิทานหรรษา”รูปแบบไฟล์เสียง และ บทรายการในรูปแบบ PDF File จานวน
10 ตอน ผลิตโดย นางหทัยกาญจน์ เพช็รประวัติ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี
FM 107.25 MHz. (อยู่ระหว่างการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี)
3. สารคดีสั้น เรื่อง เรื่องน่ารู้กับหนูน้อย รูปแบบไฟล์เสียง และ บทรายการในรูปแบบ PDF
File จานวน 10 ตอนผลิตโดย นางสาวพรพิมล อุไรรัตน์ สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี
FM 107.25 MHz. (อยู่ระหว่างการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี)
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3.การเพิ่มพื้นที่สื่อดีที่เหมาะสมแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัว
ผลลัพธ์3.1 มีช่วงเวลาการออกอากาศรายการวิทยุสาหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด3.1 จัดช่วงเวลาสาหรับการออกอากาศรายการวิทยุสาหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่
เหมาะสมกับเด็กในภาคใต้
เชิงปริมาณ: มีช่วงเวลาในการออกอากาศ อย่างน้อย 5 สถานีเครือข่าย สถานีละ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
เชิงคุณภาพ
ระดับที่1: ช่วงเวลาทีเหมาะสมกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุของกลุ่มเป้าหมาย
ผลที่ได้มีรายการดังนี้
ชื่อสถานี
สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี
FM107.25 MHz
สถานีวิทยุ
CommSciRaio
FM105.5 MHz
สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัด
ตรัง
FM 91.25 MHz.
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา FM98.50 MHz.
สถานีวิทยุพาเพลินเรดิ
โอ FM 96.75 MHz.
สถานีวิทยุชุมชนโหนด
นาเล
FM 105.5 MHz.
สถานีวิทยุอัตตัรเรดิโอ
FM 104 MHz.
สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัด
สงขลา
FM102.25 MHz.
สถานีวิทยุสาสน์
คุณธรรม

ประเภท
รายการ
เด็ก3-5 ปี

รายการที่ออกอากาศ

วันเวลา ออกอากาศ

รายการบูเดาะซูกอ หนูน้อย
หรรษา
รายการ Happy Kids
รายการวัยมันส์@ไนท์
รายการ Home

เสาร์-อาทิตย์ 17.15-17.55 น.

รายการพะยูนลั้ลลา..กับป้าเจ้า
นาง
รายการบ้านนี้มีสุข

เสาร์-อาทิตย์ 6.00-7.00น.

เยาวชน

รายการเยาวชนคนเก่ง

เสาร์ 9.00-11.00 น.

เยาวชน

รายการ Teenager’s Time

เสาร์-อาทิตย์ 18.00-21.00น.

เยาวชน
เยาวชน

รายการรอบรั้วโรงเรียน
รายการเดินตามรอยพี่

เสาร์-อาทิตย์ 10.00-12.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 13.00-15.00 น.

เยาวชน

รายการ The Intelligent

เยาวชนและ
ครอบครัว

รายการบ้านนี้มีสุข

อาทิตย์-พฤหัส 16.00-17.00
น.
จันทร์-ศุกร์ 16.10-17.00 น.

เยาวชน

รายการเยาวชนวันนี้

วันเสาร์ 11.00-11.55 น.

เด็ก 6-12 ปี
เยาวชน
ครอบครัว
เด็ก 6-12 ปี

เสาร์-อาทิตย์ 18.15-18.55 น.
เสาร์ 21.15-23.00 น.
จันทร์ พุธ ศุกร์ 19.00-20.00
น.

จันทร์-อังคาร 14.10-15.00 น.
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ผลลัพธ์3.2 เพิ่มช่องทางการออกอากาศรายการวิทยุสาหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว
ตัวชี้วัด3.2 มีสถานีวิทยุทั้งในและนอกเครือข่ายนารายการวิทยุสาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่
เครือข่ายหรือสมาชิกเครือข่ายผลิตไปออกอากาศ
เชิงปริมาณ: มีรายการอย่างน้อย 1 รายการ ถูกนาไปเผยแพร่ต่อ
เชิงคุณภาพ
ระดับ1: นาไปออกอากาศทั้งรายการโดยการเชื่อมสัญญาณ หรือเปิดแผ่นซีดี เป็นครั้งคราว
ระดับ 2: นารายการไปออกอากาศอย่างต่อเนื่อง
ผลที่ได้ มีรายการ 1 รายการได้รับการออกอากาศอย่างต่อเนื่อง
1. รายการพะยูนลั้ลลา ..กับป้าเจ้านาง รายการสาหรับเด็ก 6-12 ปี ออกอากาศทาง สวท.ตรัง
เสาร์-อาทิตย์ 6.00-7.00น.
- สถานีวิทยุที่รับสัญญาณ: ตรังซิตี้เรดิโอ FM 107.35 MHz. เสาร์-อาทิตย์ 6.00-7.00น.
- เสียงตามสาย ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 6.00-7.00น.ได้แก่ เทศบาลนครตรัง /เทศบาลเมืองกันตัง/
เทศบาลตาบลห้วยยอด/เทศบาลตาบลนาวง/อบต.วังมะปราง
ผลลัพธ์3.3 มีต้นแบบรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว
คานิยาม: รายการต้นแบบ หมายถึง รายการที่สอดคล้องกับลักษณะประเพณี วัฒนธรรมความเป็นอยู่
ของคนในพื้นที่ สอดคล้องกับลักษณะจิตวิทยาของกลุ่มผู้ฟัง และเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในภาคใต้
ตัวชี้วัด3.3 เกิดรายการวิทยุต้นแบบ
เชิงปริมาณ: รายการต้นแบบ อย่างน้อย 2 รายการ
เชิงคุณภาพ:
ระดับที่1:รายการต้นแบบจากการระดมความคิดเห็นของเครือข่าย
ระดับที่2: นารายการต้นแบบไปประยุกต์ใช้ หรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับสถานีวิทยุเครือข่ายได้ผลิต
รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายรายการของแต่ละ
สถานี
ผลที่ได้ ต้นแบบรายการ 2 รายการ ดังนี้
1.รายการบูเดาะซูกอ หนูน้อยหรรษา สาหรับเด็กอายุ 3-5 ขวบ ผลิตโดย สถานีวิทยุมอ.ปัตตานี FM
107.25 MHz. อยู่ในระดับที่2: นารายการต้นแบบไปประยุกต์ใช้ หรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับสถานีวิทยุ
เครือข่ายได้ผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
รายการของแต่ละสถานี
-วิธีการ: เสนอรายการซึ่งทาเป็นต้นแบบสาเร็จรูปในที่ประชุม โดยผลิตในรูปแบบของสื่อเสียง (ซีดี)
และนาแจกให้กับทางเครือข่าย ได้รับฟัง
2. รายการ Happy Kids สาหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ผลิตโดย สถานีวิทยุ มอ.ปัตตานี
FM107.25 MHz. เป็นรายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทนักศึกษา (รายการสาหรับเด็ก
อายุ 6-12 ปี) จากการประกวดรายการวิทยุสาหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยครั้งที่ 3"
ประจาปี 2556 จัดโดย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)
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-วิธีการ: นาเสนอรายการในรูปแบบสื่อเสียงและหลังจากที่ได้รับรางวัลได้ประชุมร่วมกันและเปิดรับฟัง
รายการพร้อมทั้งวิพากษ์รายการอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันในที่ประชุมเครือข่าย
ผลลัพธ์3.4 การผลิตนิทานพื้นบ้านภาคใต้เพื่อใช้เป็นทรัพยากรในการผลิตนิทานวิทยุเพื่อเด็ก
เยาวชน และครอบครัว
ตัวชี้วัด3.4 ผลิตนิทานพื้นบ้านในรูปแบบสื่อเสียง
เชิงปริมาณ: ต้นแบบนิทานพื้นบ้านภาคใต้ 1 ชุด
เชิงคุณภาพ
ระดับ1: เนื้อหานิทานผ่านการคัดกรองจากกรรมการเครือข่าย โดยมีเกณฑ์คือ เนื้อหามาจากเรื่องเล่า
พื้นบ้านภาคใต้ มีความสอดคล้องกับพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และเหมาะสมสาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ผลที่ได้:
1. คณะกรรมการเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาคใต้ตอนล่าง ได้เชิญชวน
ผู้สนใจ ส่งบทนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อคัดเลือกนามาบันทึกทาเป็นสื่อเสียง เริ่มส่งผลงาน
ได้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม –พฤศจิกายน 2556 มีผู้สนใจส่งเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทานิทาน
พื้นบ้านภาคใต้สาหรับเด็กและครอบครัวภาคใต้ จานวนทั้งสิ้น 70 เรื่อง
2. ผลที่ได้มีผู้ได้รับการคัดเลือกจานวน 20 เรื่อง โดยนิทานที่ได้รับการคัดเลือกจากทาง
เครือข่าย จะได้รับเงินรางวัลเรื่องละ 1,000 บาท มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จานวน 20 เรื่อง
หลังจากนั้นนานิทานทั้งหมดไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นดาเนินการ
เรียบเรียงใหม่เพื่อ ให้เหมาะสมสาหรับการนามาผลิตเป็นบทวิทยุต่อไป เพื่อนาไปผลิตเป็น
นิทานทางวิทยุกระจายเสียง
3. ผลิตต้นแบบสื่อเสียง “ตานานด้ามขวาน” จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย นิทาน/เรื่องเล่า 20
เรื่อง ดังนี้
ชื่อนิทาน/เรื่องเล่า
ข้าวยา
ชารีฟ: ยอดปฎิภาณ
นางเบญจา
เขาทะนาน
ชายชรากับลังเหล็ก
ปูเลาจือราปี
เจ้าอาวาสกับลิงยักษ์
ตานานทวดกุหล่า
ตานานพระนาง
ที่มาของลุโบะสาวอ
เขาช้าง เขานางหงส์ วังหม้อแกง
เปาะเน เมาะเน
ยักษ์หน้าถ้า
มีคาถามแต่ไม่มีคาตอบ

ผู้ส่งผลงาน
นางสาวประทุมรัตน์ บัวแก้ว
นายอัสฮา การี
นางสาวรุ่งทิวา ทองทิพย์
นางสาวไลลา โสดาหวัง
นางสาวนูรฮายารา เจ๊ะเตะ และคณะ
นายวรศิลป์ อาแว
นางสาวกรรณิการ์ มะดาอู
นางสาวซูมัยยะห์ รอหม๊ะ
นายพญอม จันนิ่ม
นางสาวปัทมา สาลิกา
นางสาววราภรณ์ โบบทอง
นายอารงค์ อาบูกือลง
นายบุรฮัน โต๊ะเด
นายซุลกิฟลี มะแซ
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เจดีย์ยักษ์ชัด
แวกะจิกับเสือ
ปูทอง
เจ๊ะอาลี
หญิงผู้มีเมตตา
บ้านกูแบยู...หมู่บ้านสุดท้ายชายแดนไทย-มาเลเซีย

นายวันชนะ วารี
นางสาวโซฟียะห์ เจ๊ะมามะ
นางสาวนลินทิพย์ กรศุภวัฒนา
นางสาวสุมนทา ยูโซ๊ะ
นางสาวอารีฟาฮ์ เจริญยืน
นางสาวอรุณี อุเซ็ง

4. การสื่อสารสาธารณะ
ผลลัพธ์ 4.1 มีเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับผู้สนใจการผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็ก
เยาวชน และครอบครัว
ความหมาย: เว็บไซต์ หมายถึง แหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจผลิตรายการ
วิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ตัวชี้วัด3.4 มีเว็บไซต์วิทยุเพื่อเด็กเกิดขึ้น www.radioforchild.org
เชิงปริมาณ: มีเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์
เชิงคุณภาพ:
ระดับที่1: ผ่านการออกแบบและปรับปรุงข้อมูลจากกรรมการเครือข่าย
ระดับที่2: สมาชิกและเครือข่ายใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกัน
ผลที่ได้: มีเว็บไซต์ www.radioforchild.org เกิดขึ้น (อยู่ในระหว่างการจัดทาเว็บไซต์น่าจะเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม) เชิงปริคุณภาพอยู่ในระดับที่ 1
ผลลัพธ์ 4.2 สร้างช่องทางการสื่อสารของเครือข่าย
ตัวชี้วัด4.2
(1) มีเฟสบุ๊คเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวภาคใต้
(2) เกิดห้องสนทนาในโปรแกรม Line ชื่อกลุ่ม“วิทยุเด็กภาคใต้” เพื่อสื่อสารระหว่างสมาชิก
เชิงปริมาณ: 2ช่องทาง
เชิงคุณภาพ
ระดับที่1: ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก เกิดการรับรู้แบบทันทีทันใด
ระดับที่2:สมาชิกรับทราบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
ผลที่ได้ มีFB ใช้ชื่อว่า เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาคใต้
Chat line กลุ่ม “วิทยุเด็กภาคใต้”
9. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต
เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้ มีแผนงานเพื่อพัฒนาใน 3 ด้าน คือ การพัฒนาเครือข่าย
การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการ และการเพิ่มพื้นที่สื่อดีให้มากขึ้น จึงได้กาหนดแผนงานออกเป็นช่วง 3 ปี คือ
ช่วงปีที่ 1 ตั้งแต่ปี 2554-2555 และช่วงปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2555-2556 โดยมีเป้าหมายและกิจกรรมดังนี้
พันธกิจ
1. การพัฒนา
เครือข่าย

เป้าหมาย 3 ปี
-เป็นวิทยากรที่ถ่ายทอด
ความรู้/ทักษะเทคนิคการ
จัดรายการเด็กฯได้

เป้าหมายปีแรก
-เครือข่ายฯมีทักษะในการ
ผลิตรายการเด็กฯ
-นาความรู้และทักษะไป

กิจกรรม
-อบรม 1 ครั้ง
-ดูงาน 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
10 สถานีเครือข่าย
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2. การพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิต
รายการ
1.นักจัดรายการ
วิทยุ
2.เยาวชน
3. การเพิ่มสื่อดี

เผยแพร่ใช้ในการจัด
รายการ
-พัฒนาเครือข่ายเป็นชมรม -มีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
วิทยุเด็กฯ
ข้อมูลระหว่างกัน
-มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
-ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย -มีความรู้และทักษะในการ
-ผลิตรายการเด็กได้เอง
ผลิตรายการ
-นาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้/
เผยแพร่ในรายการ
-มีความรู้และ ทักษะ
-มีส่วนร่วมจัดรายการ
-มีรายการต้นแบบที่เหมาะ -รวบรวมข้อมูลรายการเด็ก
กับเด็กในภาคใต้
ของ 10 สถานีสมาชิก เพื่อ
นามาพัฒนารูปแบบรายการ
-นโยบายของสถานี บรรจุ ผู้บริหาร, ผู้จัด, ทีมงานใน
อยู่ในระเบียบ/นโยบาย ให้ สถานี มีความเข้าใจในเรื่อง
มีรายการเด็กฯ
รายการเด็ก
-ฐานข้อมูลสื่อพื้นบ้านที่
เผยแพร่ได้

-มีนิทานท้องถิ่น
-เผยแพร่สู่สังคม

-เพิ่มสัดส่วนรายการเด็ก

-10 สถานีเครือข่ายมี
รายการเด็ก/มีรายการ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ในเวลาที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

-ประชุม 45วัน/ครั้ง
-4 ครั้ง/ปี

10 สถานีเครือข่าย

-จัดอบรม 1 ครั้ง
-รวบรวมข้อมูล

*ปีแรกเน้น 10
สถานี

-อบรม
-สารวจ
-เวทีวิเคราะห์ข้อมูล
จากส่วนต่างๆ
-ประชาสัมพันธ์ขอ
ความร่วมมือ ทา
หนังสือ
-จัดประชุมสร้าง
ความเข้าใจ
-รวบรวมนิทาน
พื้นบ้านของ 10
สถานีเครือข่าย
-จัดเวทีนาเสนอ
ผลงาน
-รวบรวมผังรายการ
และวิเคราะห์
-พัฒนาผังรายการ
-ประชุมติดตามงาน

10 สถานี
เครือข่ายฯ
และสมาชิก
10 สถานี
เครือข่ายฯ
และสมาชิก
10 สถานี
เครือข่าย
และสมาชิก
10 สถานีเครือข่าย
และสมาชิก
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10. จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทาได้ดีในประเด็นที่นาเสนอ
การบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี
ตามที่สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานีมีการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและระเบียบของ
กสทช. โดยไม่ได้มุ่งเป้าที่การจัดหารายได้เป็นหลัก แต่ให้ดาเนินการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.
ปัตตานีเพื่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อนโยบายในภาพรวมเอื้อต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผังรายการได้อย่าง
รวดเร็ว ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงทาให้ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี สามารถ
ผลักดันรายการที่สร้างสรรค์สังคมเกิดขึ้นจริงได้ โดยไม่ได้มีเงื่อนไขด้านรายได้เข้ามาเกี่ยวข้อง
เมื่อมีการดาเนินการแล้ว ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานีก็มีการมอบหมายภารงานให้แก่
บุคลากรที่ชัดเจน โดยเริ่มจากการเชิญชวนให้บุคลากรของสถานีเห็นความจาเป็นก่อน จากนั้นให้ช่วยกัน
วิเคราะห์ว่า ตนเองต้องมีการพัฒนาอย่างไรเพื่อให้สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ จึงได้เริ่มวางแผนงานที่
ดาเนินการตามที่บุคลากรเสนอ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวที่เป็นประโยชน์ตอ่
สังคม
บุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียง
บุ คลากรของสถานี วิ ทยุ ก ระจายเสี ย ง ม.อ.ปัต ตานีเปิ ดรับ ความคิ ดใหม่ๆ ในการดาเนิน การตาม
นโยบายของผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี และเข้ามามีส่วนร่วมที่จะทาให้การดาเนินการ
ดังกล่าวประสบความสาเร็จ บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ตนเอง แล้วนาความรู้ดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม
การมีเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้
เนื่องจากการผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวเป็นสิ่งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งต้อง
ดาเนินการตามระเบียบเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
พ.ศ.2556 จึงมีความจาเป็นที่สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถผลิตรายการ
ดังกล่าวได้ การดาเนินการเรียนรู้ดังกล่าวในลักษณะเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว จึงทาให้เกิดพลังใน
การเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
11. กลยุทธ์ หรือ ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ
กลยุทธ์การเติมความรู้
หลั ง จากสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ม.อ.ปัต ตานี มี ความจ าเป็ น ที่จ ะต้ องผลิ ต รายการวิ ทยุ เ พื่อ เด็ก และ
ครอบครั ว เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ม.อ.ปั ต ตานี ส อดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานีเห็นว่า บุคลากรที่ต้องดาเนินการดังกล่าวยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว จึงได้สนับสนุนให้บุคคลากรของสถานีเข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การอบรมขั้นพื้นฐาน การอบรมเพื่อเติม
ความรู้ เทคนิคที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรการอบรมรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
กลยุทธ์การเชื่อมเครือข่ายการเรียนรู้
เมื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานีเห็นว่าการผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวเป็นปัญหา
ร่วมกันของสถานีวิทยุกระจายเสียงในภาคใต้ ที่จะต้องผลิตรายการดังกล่าว แต่ขาดความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะการผลิ ตรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานีจึงได้ชักชวนสถานี
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วิทยุกระจายเสียงใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างมาประชุมร่วมกัน แล้วรวมกลุ่มกันเป็น “เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก
และครอบครัวภาคใต้ ” เพื่อจะได้มีเพื่อนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกั น และนักจัดรายการที่ร่วม
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จะได้มีการแลกเปลี่ยนทุกข์สุขในการดาเนินการดังกล่าว และร่วมกันผลักดันให้
การผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวเกิดเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์การสร้างความภาคภูมิใจ
เมื่อบุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานีดาเนินการมาได้มาได้สักระยะหนึ่ง จึงจาเป็นที่
จะต้องทาให้บุคลากรของสถานีรู้สึกว่าการดาเนินการดังกล่าวมีคุณค่าต่อแวดวงสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่อ
วิทยุกระจายเสียง และเพื่อให้รู้สึกว่าการผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนมีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม
จึงจาเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ด้วยการผลักดันให้
บุคลากรของสถานีเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดการเรียนรู้การผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
ให้แก่นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงของหน่วยงานอื่นต่อไป รวมถึงการเป็นวิทยากรให้ แก่นักศึกษาสาขา
นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การได้มีโอกาสในการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น ทาให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการดังกล่าว มีกาลังใจ และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ตนเองกาลังดาเนินการอยู่ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงรายการที่ดาเนินการอยู่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
12. ผลการดาเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก
จากการดาเนินงานเพื่อพัฒนารายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวของสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.
ปัตตานีตั้งแต่ปี 2555-2556 ภายใต้การดาเนินของเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้ มีผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
ระยะที่ 1 เรียนรู้แนวคิดการผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบรัว
นักจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานีได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะการจัดรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวได้ โดยสามารถผลิตรายการเพื่อเด็กวัย 3-5 ขวบได้
คือ รายการบูเดาะซูกอ หนูน้อยหรรษา ออกอากาศทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 17.10-17.35 น. ซึ่งเป็นสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งแรกในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ริเริ่มดาเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อ
เด็กและครอบครัวตามแนวคิดการสร้างสรรค์รายการเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว จากเดิมที่นักจัดรายการ
ไม่สามารถจัดรายการดังกล่าวได้ตามนโยบายของสถานีและ กสทช. หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.
ปัตตานี ในฐานะประธานเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้ จึงได้มอบหมายให้นักจัดรายการของ
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีเข้ารับการอบรมกับสถานีวิทยุคลื่นอื่นๆ จากต่อเนื่อง โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ที่ดาเนินการอบรมให้โดยเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้ ดังนี้
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์รายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการเล่านิทานในรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นวิทยากรรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
เมื่อผ่านการอบรมแล้ว นักจัดรายการของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี จึงได้ร่วมกันสร้างสรรค์รายการวิทยุเพื่อ
เด็กขึ้นมา เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่สถานีวิทยุคลื่นอื่นๆ ที่ต้องการดาเนินการ โดยรายละเอียดของรายการ มี
ดังนี้
รายการบูเดาะซูกอ : หนูน้อยหรรษา แบ่งช่วงรายการออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย
ช่วงแรก ชื่อว่า “เด็กๆ ทาได้ง่ายนิดเดียว” เป็นเรื่องราวของการเชิญชวนให้คุณหนูๆ ปฏิบัติเรื่องง่ายๆ
ใกล้ ตั ว ด้ ว ยตั ว เอง เช่ น การรั บ ประทานอาหารเช้ า มารยาทในสั ง คม การช่ ว ยเหลื อ พ่ อ แม่ ต ามก าลั ง
ความสามารถของเด็กๆ ฯลฯ มี “คุณพรพิมล อุไรรัตน์” นักจัดรายการสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25
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MHz ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการในนาม “พี่นกเงือกใจดี” จากป่า “บาลาฮาลา” ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์
เต็มไปด้วยนกเงือกนานาชนิดเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ช่วงที่สอง ชื่อว่า “ตะลุยโลกกว้างกับพี่หิงห้อย” มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เช่น นก
ป่าชายเลน ทะเล ต้นไม้ ฯลฯ มี “คุณอัสรา รัฐการันณย์” ผู้ดาเนินรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ทา
หน้าที่เป็น “พี่หิงห้อย” จากป่าชายเลน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ป่าชายเลนที่มีหิงห้อยจานวนมากไม่แพ้ อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
ช่วงที่สาม เป็นช่วงสุดท้ายของรายการ ชื่อว่า “เปิดโลกนิทาน” เป็นช่วงที่จะนานิทานแสนสนุก และ
เหมาะสมกับวัย 5-9 ขวบมาฝากเด็กๆ ดาเนินรายการโดย “คุณหทัยกาญจน์ เพชรประวัติ ” นักจัดรายการ
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz ทาหน้าที่เป็น “พี่ปลาโฉมงาม” จากอ่าวปัตตานี ซึ่งปลาทะเลชนิด
หนึ่งที่เคยมีอยู่ชุกชุมในบริเวณทะเลจังหวัดปัตตานี แต่ขณะนี้ปลาโฉมงามหายากเต็มทีในทะเลบริเวณดังกล่าว
รายการบูเดาะซูกอ : หนูน้อยหรรษา ออกอากาศทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 17.05-17.30 น.ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หรือผู้ฟังหลายท่านอาจจะเรียกสั้นๆ ว่า
“วิทยุ ม.อ.ปัตตานี” FM 107.25 MHz และยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ที่ www.psu10725.com
นอกจากนี้ท่านที่สนใจยังสามารถรับฟังตัวอย่างรายการที่เคยออกอากาศแล้วได้ทางเว็บไซต์ Youtub โดย
ค้นหาคาว่า “รายการบูเดาะซูกอ : หนูน้อยหรรษา” ก็สามารถเลือกฟังรายการสาหรับเด็กของสถานีได้เช่นกัน
เมื่อปี 2556 สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานีได้ทดลองส่งรายการไปร่วมการประกวดรายการวิทยุ
สาหรับเด็กและเยาวชนของสมาคมวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก แม้ไม่ได้รับรางวัล
แต่ก็ได้รับประสบการณ์ในเวทีการประกวด
ระยะที่ 2 การเป็นแหล่งเรียนรู้
หลังจากบุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานีได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการผลิตรายการ
วิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งเดียวของจังหวัดปัตตานี และ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผลิตรายการเพื่อเด็กและครอบครัวเผยแพร่ตามระเบียบ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาผัง
รายการสาหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ของ กสทช. จนเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว แล้วนาองค์ความรู้ดังกล่าวมาเผยแพร่ให้บุคคลอื่นในเครือข่ายวิทยุเพื่อ
เด็กและครอบครัวภาคใต้ และมีสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยบุคลากรของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี มีองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดไปยังบุคคลากรด้านวิทยุกระจายเสียงได้
ดังนี้
1) แนวคิดการสร้างสรรค์รายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
2) การออกแบบรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
3) เทคนิคการจัดรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวให้น่าสนใจ
4) เทคนิคการเล่าที่นิทานในรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
องค์ความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการนาไปเผยแพร่ให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งอื่น ที่ยังไม่
สามารถริเริ่มการผลิตรายการดังกล่าวตามระเบียบ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการสาหรับการให้บริการ
กระจายเสี ย งหรื อโทรทัศน์ พ.ศ.2556 โดยมีส ถานีวิท ยุกระจายเสี ยงในพื้นที่เข้ามาร่ว มแลกเปลี่ ยนอย่า ง
ต่อเนื่อง
13. นวัตกรรม
a. การเป็นแกนนาก่อตั้งเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้
การเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เป็นแกนนาในการก่อเกิด “เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้ ”
มาตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2554 จนปัจจุบัน โดยรายละเอียดของเครือข่ายมีดังนี้
62

เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้ตอนล่าง ก่อตั้งเมื่อกลางปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากการเชิญชวน
นักจัดรายการ และผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส) มาสัมมนาร่วมกัน เพื่อแสวงหาแนวทางในการผลักดันให้มีรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
เพิ่มมากขึ้น
จากการประชุมร่วมกัน ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นร่วมกันว่า ควรจะมี การจัดตั้งเป็น “เครือข่าย”
สถานีวิทยุกระจายเสียงและนักจัดรายการที่สนใจพัฒนารายการเพื่อเด็กและครอบครัวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) พัฒนาเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวให้มีความเข้มแข็งขึ้น 2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักจัด
รายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว และ 3) เพื่อขยายพื้นที่สื่อดีสาหรับเด็กและครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น
หลังจากมีการดาเนินการมาระยะหนึ่ง มีสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งสถานีวิทยุคลื่นหลัก และสถานีวิทยุ
ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนมาเป็น “เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก
และครอบครัวภาคใต้” โดยได้รับการสนับสนุนการดาเนินงานและสนับสนุนวิชาการจากสถาบันสื่อสื่อเด็กและ
เยาวชน (สสย.) คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว (FM 105 MHz) สมาคมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว
และคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
b. องค์ความรู้ด้านการผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
ความคิดสร้างสรรค์ในรายการเด็กและครอบครัว
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดเป็นกระบวนการทางสมองที่คิดถึงสิ่งใหม่ที่แปลก โดยความใหม่ไม่
จาเป็นต้องเป็นสิ่งที่เคยมีมาก่อน แต่อาจเกิดจากการคิดดัดแปลง ปรับปรุง หรือเชื่อมโยงความคิดให้เกิดเป็นสิ่ง
ใหม่ขึ้น
ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
1. กาหนดเป้าหมายการคิด วัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยตั้งคาถามที่
ชัดเจนเพื่อให้ได้รับคาตอบที่ตรงประเด็น
2. แสวงหาแนวคิ ด ใหม่ น าไปสู่ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ตอบโจทย์ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้ ซึ่ ง จะเป็ น
กระบวนการหาวิธีอย่างหลากหลาย
3. การประเมินและคิดเลือกแนวคิด ทบทวนแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อดูว่าสามารถนาไปใช้ได้จริงหรือไม่
ความเข้าใจผิดของนักจัดรายการที่มีต่อรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
 เด็กเป็นผู้จัด : แต่นาเสนอเนื้อหาสาหรับผู้ใหญ่
 ผู้ใหญ่จัดให้เด็กฟัง : แต่นาเสนอเนื้อหาให้เด็กฟัง
 รายการเยาวชน : แต่นาเสนอเนื้อหาสาหรับพ่อแม่ หรือเวลาออกอากาศในช่วงที่เยาวชนไม่ฟัง
 รายการครอบครัว: ที่นาเสนอเนื้อหาทั่วไปเพื่อให้ครอบคลุมทุกคนในครอบครัว
คุณสมบัติของนักจัดรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
1. เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
2. เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น
3. เป็นผู้ที่มีความสนใจความรู้รอบตัว
4. เป็นผู้ที่พูดภาษาไทยได้ชัดเจนและถูกต้อง
5. เป็นผู้ที่มีน้าเสียงน่าฟัง
6. เป็นผู้ที่พูดจาคล่องแคล่วไม่พูดวกวน
7. เป็นผู้ที่มีการเตรียมตัวและตรงต่อเวลา
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8. เป็นผู้ที่มีทักษะในการเลือกเพลง
9. เป็นผู้ที่มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
10. เป็นผู้รับฟังที่ดี
11. เป็นผู้ที่ใส่ใจมากกว่าสนใจ
ประเภทของรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
1. เด็กปฐมวัย : ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 3 – 5 ปี
2. เด็กประถม : ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 6 – 12 ปี
3. เยาวชน : ส่งเสริมการเรียนรู้ 13 – 16 ปี
4. ครอบครัว : สร้างสัมพันธภาพ ของคนในครอบครัว
5. ครอบครัว : บทบาทหน้าที่ให้ความรู้พ่อแม่ที่มีลูกเล็ก
6. ครอบครัว : บทบาทหน้าที่ให้ความรู้พ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่น
7. ครอบครัว : บทบาทหน้าที่ให้ความรู้ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ
ความแตกต่างของรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวกับรายการวิทยุทั่วไป
รายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
รายการวิทยุทั่วไป
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน
กลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน
เนื้อหาตามกลุ่มเป้าหมาย
เนื้อหาทั่วไป
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อความบันเทิง
เพื่อการเรียนรู้
เพื่อความรู้
ตั้งประเด็นเปิดสายแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้
เปิดสายพูดคุย
เลือกเนื้อหาที่เหมาะสม
เปิดเพลงตามคาขอ
รู้และเข้าใจเนื้อหาเพลง
รู้เพลงใคร ออกเมื่อไหร่
ระมัดระวังทุกคาพูด
พูดแบบสบาย ๆ
วางตัวให้เหมาะสม
ทาตัวตามสบาย
ปรับเปลี่ยนและพัฒนารายการอย่างต่อเนื่อง
ไม่เปลี่ยนถ้ารายการได้รับความนิยม
ประเมินคุณภาพรายการ
ผู้ฟังนิยมถือเป็นผลสาเร็จ
คาแทนตัวเองที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
คาแทนตัวเอง ผม/ดิฉัน
ตั้งคาถามและฟังความคิดเห็น
พูดสอน บ่น
ตั้งคาถามแบบหวังผลหรื อมีวัตถุป ระสงค์ต่อการ ตั้งคาถามเรื่องทั่วไป
ตอบของผู้ฟัง
แหล่งที่มาของเนื้อหาในรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
1. หนังสือ
2. นิตยสาร หนังสือพิมพ์
3. เว็บไซต์
4. ประสบการณ์ : ที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น
 เกิดขึ้นกับตัวผู้ดาเนินรายการ
 เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัว เช่น ครอบครัว หรือเพื่อน
 เกิดขึ้นกับคนที่เรารู้จัก เช่น ดารา นักร้อง นักการเมือง
5. ข่าว: ในแต่ละวันนามาปรับประเด็นให้เชื่อมโยงกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
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6. หนัง ละคร: ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว เรื่องที่เรียนรู้จากละคร
7. เพลง: ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ข้อพิจารณาในการออกแบบรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
1. ชื่อรายการ
2. กลุ่มเป้าหมาย
3. วัตถุประสงค์ของรายการ
4. เวลาในการออกอากาศ
5. ความถี่ในการออกอากาศ
ความเหมาะสมของเนื้อหาในรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
1. การเลือกเนื้อหาตรงกลุ่มเป้าหมาย
2. การเลือกเนื้อหาตรงวัตถุประสงค์รายการ
3. การย่อยเนื้อหาให้เข้าใจง่าย
การเลือกเพลงประกอบในรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
1. การเลือกเพลงที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. การให้ข้อคิดเกี่ยวกับเพลง
ทักษะของผู้ดาเนินรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
1. มีการวางแผนและเตรียมตัวในการจัดรายการ
2. มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่นาเสนอ
3. มีจริยธรรมต่อวิชาชีพ
4. มีน้าเสียงน่าฟังพูดจาไม่วกวน
5. ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
การมีส่วนร่วมของผู้ฟังในรายการวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว
1. ผู้ดาเนินรายการสื่อสารกับผู้ฟัง
2. การเปิดสายรับฟังความคิดเห็น
3. การเปิดพื้นที่ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม
14. บทสรุป
แต่เดิมนั้น นักจัดรายการวิทยุโดยทั่วไปมักคิดว่ารายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ก็คือ
การนาเด็กและเยาวชนมาจัดรายการวิทยุ โดยมีการนาข้อมูลมาอ่านให้ผู้ใหญ่ฟัง แต่ความเป็นจริงแล้ว เป็น
ความเข้าใจผิดกันทั้งประเทศ และมีการดาเนินการลักษณะดังกล่าวมาโดยตลอด แต่ในความเป็นจริงแล้ ว
รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว คือ การจัดรายการที่มุ่งสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิง
ความคิ ด ทัศ นคติ และพฤติกรรมแก่ผู้ ฟั ง รายการวิ ทยุเพื่ อเด็กและครอบครัว ต้องมี การกาหนดเนื้อหาที่
สอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟัง นักจัดรายการเอาใจใส่ต่อรายการของตนเองในทุกด้ าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายในการนา
ความคิดดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ ความคิด
และความเชื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี สามารถที่จะทาให้บุคลากรของ
สถานีมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนาแนวคิดใหม่ๆ มาปรับใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้
15. เอกสารอ้างอิง
เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต้. (2556). ค้นคืนวันที่ 10 สิงหาคม 2557
จาก http://radioforchild.org/2556/
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