แบบสอบถามดานนโยบายและการบริหาร
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
1. ภารกิจ
1.1) วัตถุประสงคหลัก
1. หนวยรับตรวจมีการกําหนดพันธกิจเปน
ลายลายลักษณอักษร

มี/ใช



2. ภารกิจที่กําหนดมีความชัดเจน และเขาใจ
งาย สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของหรือไม
3. มีการประกาศใหบุคลากรของหนวยงาน
ทุกคนทราบนโยบาย ภารกิจ ของ
มหาวิทยาลัยหรือไม



4. ผูบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
หรือไม



5. ผูบริหารมีการกําหนดยุทธศาสตรและกล
ยุทธในการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
หรือไม
6. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ





7. วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน
ที่กําหนดสอดคลองกับภารกิจ และสามารถ
วัดผลสําเร็จไดหรือไม



8. วัตถุประสงคการดําเนินงานมีการแบง



ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย

- หนวยงานมีการกําหนด พันธกิจอยาง
เปนลายลักษณอักษรโดยกําหนดไวใน
แผนกลยุทธหนวยงาน (พ.ศ.25542563) และแผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน
- หนวยงานมีการกําหนดภารกิจ และ
แผนกลยุทธที่มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
- ผูอํานวยการหนวยงานมีการถายทอด
นโยบาย ยุทธศาสตรพันธกิจ
เปาประสงคใหบุคลากรทุกระดับ
รับทราบ
- ผูบริหารหนวยงาน มีการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงานที่กําหนดสอดคลองกับภารกิจ
โดยจัดทําเปนแผนพัฒนา แผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติราชการประจําป และ
สามารถวัดผลสําเร็จไดจากตัวชี้วัดที่
กําหนดไว ซึ่งรวมทั้งการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา/ก.พ.ร.

- หนวยงานมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2556
- วัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงานของหนวยงานที่กําหนดมี
ความสอดคลองกับภารกิจ และมีตัวชี้วัด
สามารถวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน
ได
- ในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน

คําถาม
ออกเปนวัตถุประสงคยอยในระดับกิจกรรม
หรือสวนงานยอยหรือไม
9. มีการกําหนดวิธีการ เพื่อใหบุคลากรเขาใจ
ในงานที่ปฏิบัติวาจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการดําเนินงานของสวน งานยอย ที่เขา
ปฏิบัติงานและบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจ
ขององคกรหรือไม

1.2) การวางแผน
1. ฝายบริหารมีการจัดทําแผน เพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงานที่กําหนดหรือไม

มี/ใช





2. แผนที่จัดทํามีการกําหนดวัตถุประสงค
เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ
อัตรากําลัง และระยะเวลาดําเนินงานไวอยาง
ชัดเจนหรือไม



3. มีการสื่อสารใหกับบุคลากรที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม



4. มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใน
การดําเนินการตามแผนใหแกเจาหนาที่
หรือไม



1.3) การติดตามผล
1. มีการประเมินความคืบหนาของการบรรลุ
วัตถุประสงคการดําเนินงานขององคกร เปน
ครั้งคราวหรือไม อยางไร



ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย
นั้นกําหนดใหมีการวางแผนกิจกรรมการ
ดําเนินงานในระดับยอยพรอมระบุชวง
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
- ในการดําเนินงานตามภารกิจนั้น
ผูบริหารไดใหนโยบาย แนวทางในการ
ดําเนินงานเบื้องตน

- หนวยงานมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานหนวยงาน แผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปสอดคลอง
กับมหาวิทยาลัย
- มีการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมาย
วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ และระบุ
ชวงระยะเวลาในการดําเนินงานไวใน
แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของหนวยงาน
- หนวยงานมีการจัดประชุมบุคลากรเปน
ประจําทุกเดือนในการสื่อสารผลการ
ดําเนินงานตาง ๆ ของสถาบันวิจัยศิลปะ
ฯ รวมทั้งผูอํานวยการไดดําเนินการ
ถายทอดแผนและนโยบายสูการปฏิบัติ
ดวย
- หนวยงานไดจัดทําคําสั่งเรื่องการแบง
งานในหนาที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติ
ราชการมีความชัดเจน
- มีกระบวนการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน อยางตอเนื่อง เชน การ
รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในที่ประชุมประจําเดือน การรายงานผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
และ กพร. ใหทางมหาวิทยาลัยทราบใน

คําถาม

มี/ใช

2. การประเมินความคืบหนาไดรวมการ
เปรียบเทียบผลการใชจายเงินจริงกับ
งบประมาณและสาเหตุของความแตกตางของ
จํานวนเงินที่ใชจายจริงกับงบประมาณหรือไม



3. การประเมินความคืบหนามีการดําเนินการ
ในชวงเวลาและความถี่ที่เหมาะสมหรือไม



4. มีการแจงผลการประเมินใหบุคลากรที่
รับผิดชอบทราบ และแกไขปรับปรุงการ
ดําเนินงานหรือไม



5. บุคลากรที่รับผิดชอบไดรองขอใหมีการ
ทบทวนหรือปรับปรุงวัตถุประสงคการ
ดําเนินงาน แผนและกระบวนการดําเนินงาน
หรือไม



2. กระบวนการปฏิบัติงาน
2.1) ประสิทธิผล
1. กระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญในการ



ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย
รอบ 3,6, 9, 12 เดือน รวมทั้งมีการ
รายงานใหที่ประชุมบุคลากรและ
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยศิลปะ
ฯ รับทราบ
- ในที่ประชุมบุคลากรนั้นมีการรายงาน
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวม ในที่ประชุมประจําเดือนและ
ผูบริหารไดมีการใหขอเสนอแนะในการ
เบิกจายใหเปนไปตามแผนการเบิกจาย
- กระบวนการประเมินและติดตามการ
ดําเนินงานไดดําเนินงานอยางตอเนื่อง
อาทิเชน งานประกันคุณภาพการศึกษา/
ก.พ.ร. มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ใหทางมหาวิทยาลัยทราบในรอบ 3, 6,
9,12 เดือน รวมทั้งมีการติดตามการ
รายงานความคืบหนากับผูรับผิดชอบ
- มีการแจงผลการประเมินการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานให
บุคลากรที่รับผิดชอบทราบในที่ประชุม
ประจําเดือนและนําขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานตอไป
- ในการกําหนดตั้งคาเปาหมายในการ
ดําเนินงานนั้น ผูรับผิดชอบงานสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมี
ความคลองตัวและสามารถดําเนินงาน
ตอไดอยางมีประสิทธิภาพ

- การดําเนินงานตามภารกิจไดผานการ

คําถาม
ดําเนินงานตามภารกิจไดรับการพิจารณา
และกําหนดโดยฝายบริหารหรือไม
2. ฝายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือไม

มี/ใช


3. ในชวง 2-3 ป ที่ผานมามีการประเมินผล
การดําเนินงานในระดับผลผลิต (Output)
หรือผลลัพธ (Outcome) ขององคกรวาบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด
หรือไม
4. ขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน ไดมีการนําไป
ปฏิบัติและจัดทําเปนเอกสารในรูปแบบที่
สามารถแกไขปรับปรุงไดงาย และเปน
ปจจุบันหรือไม
2.2) ประสิทธิภาพ
1. มีการคํานวณและเปรียบเทียบตนทุนของ
การดําเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธวามี
ประสิทธิภาพหรือไม
2. มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกลาว
กับองคกรอื่นที่มีลักษณะการดําเนินงาน
เชนเดียวกัน หรือไม



3. ขอเสนอแนะไดนํามาปรับปรุงแกไขทันตอ
เหตุการณและมีการดําเนินงานอยาง
เหมาะสมหรือไม



3. การใชทรัพยากร
3.1) การจัดสรรทรัพยากร
1. ทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรไดรับการ
จัดสรรใหกับกระบวนการดําเนินงานทั้งหมด
หรือไม



ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย
พิจารณาและกําหนดโดยฝายบริหาร
- ผูบริหารมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานโดยทางวาจาและ
ประเมินผลของการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องรวมทั้งติดตามผลการ
ดําเนินงานในที่ประชุมบุคลากร
ประจําเดือน
- หนวยงานมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยการจัดประชุมสัมมนา
เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงผล
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเปน
ประจําทุกป
- มีการนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงผล
การดําเนินงานในรูปแบบของการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน



- มีการวิเคราะหการใชทรัพยากรและ
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง



- ทางมหาวิทยาลัยไดมีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ หนวยงานที่มีผล
การปฏิบัติราชการในระดับดีเดน ดีมาก
และดี ซึ่งหนวยงานไดระดับดีมาก
- ในการปฏิบัติงานนั้นหนวยงานจะ
รายงานใหคณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
ในแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสม
ตอไป



- มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่มีอยูใน
การปฏิบัติงานในแตละกลุมงานอยาง
เหมาะสมเพื่อการดําเนินงานสูเปาหมาย

คําถาม

มี/ใช

2. ทรัพยากรที่มีการใชประโยชนนอยไดรับ
การแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นหรือไม



3. มีการจัดลําดับความสําคัญของ
วัตถุประสงคการดําเนินงานหรือไม



4. การจัดสรรทรัพยากร ไดถือปฏิบัตอิ ยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหองคกรบรรลุผลที่ดีที่สุดใน
ดานประสิทธิผลกับประสิทธิภาพหรือไม



3.2) ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร
1. คุณลักษณะเฉพาะตําแหนง ของตําแหนงที่
สําคัญ มีการกําหนดหนาที่ไวชัดเจนและ
ปฏิบัติงานตามที่กําหนดหรือไม
2. มีคูมือแสดงการใชอุปกรณ เครื่องมือระบบ
สารสนเทศ และการบริหารเงินงบประมาณ
หรือไม
3. มีการกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรแตละประเภท เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานหรือไม







4. กรณีการดําเนินงานต่ํากวาระดับที่กําหนด
มีการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงานหรือไม



5. บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
กําหนดวาจะตองปฏิบัติไดในระดับที่กําหนด
หรือสูงกวาหรือไม



ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย
ของหนวยงาน
- มีการจัดสรรทรัพยากรดานเทคโนโลยี
อุปกรณสํานักงาน หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวก หรือสิ่งที่สนับสนุนใหการทํางาน
เกิดประสิทธิภาพ
- มีการประเมินการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรบุคคล เชน มีการปรับเปลี่ยน
ตําแหนงงานเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
กับตัวบุคคล และเพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานนั้นมีการประเมินและ
จัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค
ในการดําเนินงาน
- เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค โดยคํานึงถึงหลัก
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน จึงไดมีการพิจารณาในการ
จัดสรรทรัพยากรอยูเสมอ
- หนวยงานมีการกําหนดหนาที่ของแต
ละตําแหนงงานที่ชัดเจน โดยระบุไวใน
คําสั่งมอบหมายงาน
- ทุกตําแหนงงานมีคูมือการปฏิบัติงาน
- มีแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานทุกงาน และมีการพิจารณา
จัดสรรทรัพยากรแตละประเภทโดยจะ
คํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานเปนหลัก
- กรณีการดําเนินงานต่ํากวาระดับ
เปาหมายที่กําหนดมีการประชุมหารือ
และจัดทําแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงาน
- บุคลากรมีการพิจารณาตัวบงชี้ที่ใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกัน ซึ่ง
ถือวาเปนมาตรฐานของการปฏิบัติงานที่

คําถาม

มี/ใช

6. มีแผนการฝกอบรมที่เพียงพอสําหรับ
บุคลากรในการฝกฝนทักษะและ
ความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
หรือไม



7. มีแผนการจูงใจใหบุคลากรพัฒนาทักษะ
และความสามารถของตนเองหรือไม



4. สภาพแวดลอมของการดําเนินงาน
4.1) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ
1. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
มาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอการ
ดําเนินงานหรือไม
2. มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนด
หรือไม





3. มีการสื่อสาร เผยแพรกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับที่สําคัญและจําเปนตอการ
ดําเนินงาน



4. มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานหรือไม



5. มีการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ



4.2) ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินงาน

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย
ยอมรับรวมกัน
- หนวยงานมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
- มีแผนพัฒนาบุคลากร และมีการ
สํารวจความตองการการฝกอบรมหรือ
พัฒนาตนเองจากหลักสูตรที่หลากหลาย
- หนวยงานมีการสรางแรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเอง โดยติดประกาศผลการ
ประเมินไวที่หนวยงาน
- หนวยงานมีกฎระเบียบขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน
- หนวยงานยึดถือการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
มาตรฐานที่กําหนดอยางเครงครัด โดยมี
การกํากับติดตามการปฏิบัติงานโดย
หัวหนากลุมงานหัวหนาสํานักงาน รอง
ผูอํานวยการ และผูอํานวยการ
ตามลําดับ
- หนวยงานมีการสื่อสารและเผยแพร
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้ง
ประกาศ ที่สําคัญและจําเปนตอการ
ดําเนินงานโดยการแจงเวียนผานระบบ
EDS และแจงในที่ประชุมบุคลากร
ประจําเดือน
- มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานโดย
หัวหนากลุมงาน หัวหนาสํานักงาน รอง
ผูอํานวยการ และผูอํานวยการ
ตามลําดับรวมทั้งมีคณะกรรมการประจํา
หนวยงานในการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
- หนวยงานมีการทบทวนประกาศ
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ ที่มีความ
จําเปนเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน

คําถาม
1. มีการระบุปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มี
นัยสําคัญตอการดําเนินงานในอนาคตของ
องคกรหรือไม (เชน แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี
และการออกกฎระเบียบใหม ๆ)
2. มีการติดตามผลและวางแผนปองกันหรือ
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอก
หรือไม

มี/ใช

ไมมี/ไมใช





คําอธิบาย
- มีการประเมินผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานของ
หนวยงาน
- มีการติดตามผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องเพื่อใชในการจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยงในแตละปจจัย

สรุป แบบสอบถามดานนโยบายและการบริหาร
- หนวยงานมีการควบคุมที่เพียงพอ ซึ่งมีการดําเนินงานดานการบริหารเปนไปตามภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงานและ
การใชทรัพยากรและสภาพแวดลอมของการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผูรายงาน …รศ.ดร.ปฐม หงษสุวรรณ…
(…รศ.ดร.ปฐม หงษสุวรรณ…)
ตําแหนง ...ผูอ ํานวยการฯ................
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานการเงินและงบประมาณ)
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย

คําถาม
1.1) การรับเงิน
1. มีการแบงแยกหนาที่ดานการรับเงินมิให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
มากกวาหนึ่งลักษณะงานตอไปนี้
การอนุมัติการรับเงินสด
การเก็บรักษาเงินสด
การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร
2. มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับสง
เงินระหวางบุคคลและหนวยงานเปนลาย
ลักษณอักษรหรือไม
3. การรับสงเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุน
ครบถวนและถูกตองหรือไม
4. การรับเงินโดยการโอนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสมีการยืนยันเปนลายลักษณ
อักษร โดยระบุชื่อผูจายเงินและจํานวนเงิน
และวัตถุประสงคการจายหรือไม
5. มีการกําหนดขอหามมิใหนําเช็คที่รับไปขึ้น
เงินสดหรือไม
6. มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เปนเงิน
สดกับรับเปนเช็คหรือไม
7. มีการกําหนดใหผูชําระดวยเช็คธนาคาร
ระบุสั่งจายในนามหนวยรับตรวจและขีด
ครอมเช็คหรือไม อยางไร
8. มีการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือได
ของเช็คกอนรับหรือไม
9. เงินสดที่ไดรับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่
ไดรับเงินนั้นหรือไม
10. มีการออกใบเสร็จรับเงินสําหรับการรับ
เงินทุกครั้งหรือไม
11. ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพหมายเลขกํากับ
เลมและใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ
หรือไม
12. มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
หรือไม
13. มีการสรุปยอดเงินที่ไดรับทุกวันเมื่อสิ้น
เวลารับเงินหรือไม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย











- มีการกําหนดแนวทางในการรับสงเงินใน
คูมือการปฏิบัติงาน



- รับ-จาย เงินโดยลงบัญชีจายเงินและมีการ
เซ็นรับ
- มีใบแจงการโอนเงินจากกองคลังและพัสดุ



- มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด



- มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เปนเงิน
สดและเช็ค
- มีการระบุใหสั่งจายเช็คในนามหนวยงาน







- มีการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือได
ของเช็คกอนรับ
- มีการบันทึกบัญชีในวันที่รับเงินและนําฝาก
เขาธนาคารในวันที่รับเงิน
- มีการออกใบเสร็จทุกครั้งที่รับเงิน



- ใบเสร็จมีเลขที่กํากับและเรียงกันไปทุกฉบับ



- มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จ



- มีการสรุปทุกวัน



คําถาม

มี/ใช

14. มีการตรวจสอบจํานวนเงินที่รับกับ
หลักฐานการรับและรายการที่บันทึกไวใน
บัญชีทุกสิ้นวันหรือไม
1.2) การเบิกจายเงิน
1. มีการแบงแยกหนาที่ดานการเบิกจายเงินมิ
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
มากกวาหนึ่งลักษณะงาน ตอไปนี้
การอนุมัติการจายเงินสดและเงินฝากธนาคาร
การเก็บรักษาเงินสด
การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร
การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร
2. มีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติ
เบิกจายเงินอยางชัดเจนหรือไม
3. การเบิกจายเงินมีใบสําคัญหรือเอกสาร
หลักฐานประกอบที่มีการอนุมัติอยางถูกตอง
หรือไม
4. มีการตรวจสอบรายการจายเงินที่บันทึกไว
ในบัญชีกับหลักฐานการจายทุกสิ้นวันหรือไม
5. มีการกําหนดวงเงินและผูมีอํานาจอนุมัติ
การจายเงินหรือไม
6. มีมาตรการปองกันและเก็บรักษาสมุดเช็ค
ธนาคาร ที่ยังไมไดใชและตรายางชื่อผูมี
อํานาจลงนามหรือไม
7. มีการกําหนดใหผูมีอํานาจมากกวาหนึ่งคน
รวมกันลงนามในเช็คที่สั่งจายหรือไม
8. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายกอนการลงนามในเช็ค
สั่งจายหรือไม
9. เช็คที่ลงนามแลวมีการสงใหเจาหนาที่อื่นที่
มิใชเปนผูจัดเตรียมเช็ค เพื่อชําระใหแกเจาหนี้
หรือไม
10. มีการกําหนดใหการจายเงินโดยการโอน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาสวนราชการหรือไม
11. มีการเขียนหรือประทับตรายางวา “ชําระ
เงินแลว” ไวในใบสําคัญจายและหลักฐานการ
จายที่ชําระเงินแลวหรือไม



ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย
- มีการตรวจนับทุกวัน



- มีเจาหนาที่การเงินของหนวยงานดําเนินการ







- มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด



- การเบิกจายเงินมีใบสําคัญหรือเอกสาร
หลักฐานประกอบที่มีการอนุมัติอยางถูกตอง



- มีการตรวจสอบรายการจายเงินที่บันทึกไว
ในบัญชีกับหลักฐานการจายทุกสิ้นวัน
- มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด




- มีมาตรการปองกันและเก็บรักษาสมุดเช็ค
ธนาคารที่ยังไมไดใช



- มีการกําหนดผูลงนามในเช็ค 2 ใน 3 ของผูมี
อํานาจลงนาม
- มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายกอนการลงนามในเช็ค
สั่งจาย ทุกครั้ง
- ผูจัดเตรียมและผูจายเปนบุคคลเดียวกัน
เนื่องจากหนวยงานมีเจาหนาที่การเงินที่
รับผิดชอบโดยตรง
- มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ









- มีการเขียนหรือประทับตรายางวา “จาย
แลว” ไวในใบสําคัญจายและหลักฐานการจาย
ที่ชําระเงินแลว

คําถาม
1.3) เงินสดในมือ
1. มีการเก็บรักษาเงินสดไวอยางปลอดภัย
หรือไม
2. มีการนําเงินสดที่ไดรับ ฝากธนาคารภายใน
วันที่ไดรับเงิน หรือ วันทําการถัดไปหรือไม
3. การเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนไปตาม
ระเบียบที่กําหนด และไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาสวนราชการหรือไม
4. บัญชีเงินฝากธนาคารเปดในนามของหนวย
รับตรวจหรือไม
5. มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือเปนครั้งคราว
หรือไม
1.4) การนําเงินสงคลัง
1. มีการนําเงินสงคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัย
และภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด
หรือไม
2. การนําเงินสงคลังมีการสอบยันความ
ถูกตองระหวางผูสงกับผูรับหรือไม
1.5) การบันทึกบัญชี
1. มีการบันทึกเงินที่ไดรับในบัญชีเงินสด
ภายในวันที่ไดรับเงินนั้น หรือวันทําการถัดไป
หรือไม
2. มีการบันทึกเงินที่นําฝากธนาคารในบัญชี
เงินฝากธนาคารภายในวันที่นําฝากหรือไม
3. มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้น
เดือนหรือไม
4. มีการบันทึกการจายเงินในบัญชีเงินสด
หรือบัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันที่จายเงิน
นั้นหรือไม
5. มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีที่มีการ
นําสงคลังหรือไม
1.6) เงินทดรอง
1. การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเปนไป
ตามระเบียบที่กําหนดหรือไม
2. มีการกําหนดวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินทด

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย



- เก็บรักษาเงินสดไวอยางปลอดภัย



- นําเงินสดที่ไดรับฝากธนาคารภายในวันที่
ไดรับเงินหรือวันทําการถัดไป
- การเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนไปตาม
ระเบียบที่กําหนดและไดรับอนุมัติจากหัวหนา
สวนราชการ
- บัญชีเงินฝากธนาคารเปดในนามของ
หนวยงานและเงินทดรองหนวยงาน
- มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือทุกวันทําการที่
มีรายการรับจายจริง








- มีการนําเงินสงคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัย
และภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด



- การนําเงินสงคลังมีการสอบยันความถูกตอง
ระหวางผูสงกับผูรับ



- มีการบันทึกเงินที่ไดรับในบัญชีเงินสดภายใน
วันที่ไดรับเงินนั้น



- การบันทึกเงินที่นําฝากธนาคารในบัญชีเงิน
ฝากธนาคารภายในวันที่นําฝาก
- มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้น
เดือน
- มีการบันทึกการจายเงินในบัญชีเงินสดหรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันที่จายเงิน






- มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีที่มีการ
นําสงคลัง



- เก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเปนไปตาม
ระเบียบที่กําหนด
- มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด



คําถาม
รองไวอยางชัดเจนหรือไม
3. การเบิกชดใชเงินทดรองเปนไปตาม
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม
4. มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเปนครั้ง
คราวหรือไม
5. มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือน
หรือไม
6. มีการติดตามผลเพื่อคนหาและดําเนินการ
ยกเลิกเงินทดรองที่ไมเคลื่อนไหวหรือไม
2. รายงานการเงิน
2.1) ขอมูลการเงิน
1. บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการ
ถูกตองและครบถวนหรือไม
2. สามารถติดตามตรวจสอบรายการจาก
เอกสารประกอบรายการ หรือเอกสาร
เบื้องตนไปยังบัญชีแยกประเภทหรือไม
3. มีการกระทบยอดบัญชียอยกับบัญชีคุม
หรือบัญชีแยกประเภทมีบัญชียอย หรือ
รายละเอียดประกอบหรือไม
4. นโยบายการบัญชีเปนไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหลักเกณฑที่กําหนดหรือไม
5. มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึก
บัญชีเปนครั้งคราวหรือไม
6. มีการฝกอบรมอยางเพียงพอใหแก
เจาหนาที่การเงินและการบัญชีหรือไม
2.2) รายงานการเงิน
1. รายงานทางการเงินจัดทําขึ้นตาม
ระยะเวลาที่กําหนดหรือไม
2. มีการสอบทานและใหความเห็นชอบ
รายงานทางการเงินโดยผูมีอํานาจหรือไม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช



คําอธิบาย
- เบิกชดใชเงินทดรองเปนไปตามคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง
- มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือทุกวันที่มี
การรับจายจริง
- มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือน





- มีการติดตามผลเพื่อคนหาและดําเนินการ
ยกเลิกเงินทดรองที่ไมเคลื่อนไหว



- กองคลังและพัสดุเปนผูดําเนินการบันทึก
บัญชี
- กองคลังและพัสดุเปนผูดําเนินการบันทึก
บัญชีให



- กองคลังและพัสดุเปนผูดําเนินการ



- มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด



- มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ



- มีการฝกอบรมใหแกเจาหนาที่การเงินอยาง
ตอเนื่อง



- รายงานทางการเงินจัดทําขึ้นตามระยะเวลา
ที่กําหนด
- มีการสอบทานและใหความเห็นชอบ
รายงานทางการเงินโดยผูอํานวยการและ
กรรมการประจําสํานักฯ
- มีการประเมินประโยชนจากรายงานการเงิน
เพื่อเปนขอมูลในการบริหารงบประมาณ




3. มีการประเมินประโยชนจากรายงาน
การเงินเปนครั้งคราวหรือไม
สรุป แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานการเงินและงบประมาณ)
หนวยงาน มีการควบคุมเพียงพอในการรับจายเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินทดรอง ซึ่งเปนไปอยางถูกตองตรง
ตามระเบียบที่กําหนด บันทึกบัญชีถูกตองครบถวนและสม่ําเสมอ โดยมีบางประเด็น เชน การแบงแยกหนาที่ดานการ
รับเงิน และการแบงแยกหนาที่ดานการเบิกจายเงินที่ยังไมเปนไปตามระบบการควบคุมภายในอยางสมบูรณ เนื่องจากมี

ไมมี/
คําอธิบาย
ไมใช
ขอจํากัดดานจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินและการบัญชีของหนวยงาน ทั้งนี้ไดมีการจัดทําแผนในการ
ปรับปรุงแกไขตอไป
คําถาม

มี/ใช

ผูรายงาน …นางกมลนัทธ โชติออน…………
( .....นางกมลนัทธ โชติออน......)
ตําแหนง .....นักวิชาการเงินและบัญชี..............
วันที่ ...30.... เดือน ....กันยายน.. พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานทรัพยสิน)
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ไมมี/
ไมใช

คําถาม

มี/ใช

1. ดานทรัพยสิน
1.1) ความเหมาะสมของการใช
1. มีการแบงแยกหนาที่มิใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีหนาที่รับผิดชอบมากกวาหนึ่งลักษณะ
งาน ตอไปนี้



- หนวยงานมีการมอบหมายหนาที่ให
เจาหนาที่พัสดุ ของหนวยงาน ดําเนินการใน
การอนุมัติซื้อ การใชทรัพยสิน การบันทึก
บัญชี



- หนวยงานดําเนินการตามระเบียบที่กําหนด
โดยยึดระเบียบมหาวิทยาลัย
- หนวยงานมีการกําหนดวัตถุประสงคของ
การใชงานแตละประเภทของทรัพยสินไว
อยางชัดเจน
- หนวยงานมีการกําหนดการใชทรัพยสินที่มี
ความสําคัญโดยอนุญาตเฉพาะผูที่ไดรับ
อนุญาตเทานั้น
- หนวยงานมีคูมือในการใชทรัพยสินที่ถูกตอง
ใหแกบุคลากรที่ไดรับทรัพยสินเพื่อใหใชงานที่
ถูกตอง

การอนุมัติซื้อ โอน หรือจําหนายทรัพยสิน
การใชทรัพยสิน
การบันทึกบัญชีทรัพยสิน
การแกไขและกระทบยอดคงเหลือของ
ทรัพยสิน
2. การซื้อและเชาทรัพยสินเปนไปตาม
ระเบียบที่กําหนดหรือไม
3. มีการกําหนดวัตถุประสงคของการใช
ทรัพยสินไวอยางชัดเจนหรือไม
4. การใชทรัพยสินที่มีความสําคัญหรือมูลคา
สูงไดมีการกําหนดใหเฉพาะผูไดรับอนุญาต
เทานั้นที่จะใชได
5. มีการฝกอบรมวิธีการใชที่ถูกตองใหแกผูใช
ทรัพยสินหรือไม
1.2) การดูแลรักษาทรัพยสิน
1. มีการกําหนดมาตรการปองกันและรักษา
ทรัพยสินที่สําคัญ หรือมีมูลคาสูงมิใหสูญหาย
หรือเสียหายหรือไม
2. มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือ
หมายเลขครุภัณฑไวที่ทรัพยสินทุกรายการ
หรือไม
3. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดูแล
รักษาทรัพยสินหรือไม
4. มีการบํารุงรักษาทรัพยสินตามระยะเวลาที่
กําหนดหรือไม
5. มีการจัดเก็บขอมูลและเอกสารการประกัน
ทรัพยสินไวอยางเหมาะสมหรือไม
1.3) การบัญชีทรัพยสิน















คําอธิบาย

- หนวยงานมีการกําหนดมาตรการการ
ปองกันทรัพยสินโดยไมใหสูญหายโดยการมี
หองเก็บรักษาทรัพยสินไวอยางมิดชิดและมี
การมอบหมายผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
- เจาหนาที่พัสดุหนวยงานดําเนินการเขียน
เลขรหัสครุภัณฑของทรัพยสินไวอยางละเอียด
- หนวยงานมีการมอบหมายใหเจาหนาที่พัสดุ
ดูแลทรัพยสินภายในหนวยงานทุกประเภท
- หนวยงานมีการบํารุงรักษาทรัพยสินตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
- หนวยงานมอบหมายใหเจาหนาที่พัสดุดูแล
และจัดเก็บทรัพยสินไวอยางเหมาะสม

คําถาม

มี/ใช

1. บัญชีหรือทะเบียนทรัพยสินมีรายละเอียด
หมายเลข รหัส รายการ สถานที่ใช หรือ
สถานที่เก็บรักษา และราคาทุกสิ้นปหรือไม
2. มีการตรวจนับทรัพยสินประจําปหรือไม





ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย
- หนวยงานมีการรายงานรายละเอียด
ทรัพยสิน หมายเลขรหัส รายการ สถานที่ใช
ทุกสิ้นป
- เจาหนาที่พัสดุมีการตรวจนับทรัพยสิน
ประจําปทุกครั้งเพื่อรายงานตอมหาวิทยาลัย
- หนวยงานมีการจัดทํารายงานผลการตรวจ
นับทรัพยสนิ และมีการเปรียบเทียบ


3. มีการจัดทํารายงานผลการตรวจนับ
ทรัพยสินเปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับ
กับทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพยสิน
หรือไม
สรุป แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานทรัพยสิน)
หนวยงานมีการควบคุมในดานทรัพยสิน และมีการดูแลรักษา รวมทั้งบันทึกบัญชีอยางถูกตองและครบถวน

ผูรายงาน…นางเฉลิมศรี……รักษา……
( .......นางเฉลิมศรี……รักษา.................)
ตําแหนง ...นักวิชาการพัสดุ................
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานพัสดุ)
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ไมมี/
ไมใช

คําถาม

มี/ใช

1. การบริหารพัสดุ
1.1) เรื่องทั่วไป
1. มีการแบงแยกหนาที่มิใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีหนาที่รับผิดชอบมากกวาหนึ่งลักษณะ
งาน ตอไปนี้



- งานพัสดุหนวยงาน ไดดําเนินงานตาม
ขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดมอบหมายไวอยาง
ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
และแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด



- หนวยงานดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี

การขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง
การจัดซื้อจัดจาง
การตรวจรับสินคา/จัดจาง
การอนุมัติเบิกจายเงิน
การบันทึกบัญชีและทะเบียน
2. มีระเบียบจัดซื้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องตอไปนี้
(กรณีมิไดใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ)
นโยบายการจัดซื้อ เชน ซื้อจากผูขาย หรือ
ผูผลิตโดยตรง
วิธีการคัดเลือก
ขั้นตอนการจัดหา
การทําสัญญา
3. มีระบบการตรวจสอบเพื่อใหความมั่นใจวา
มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑที่กําหนด

1.2) การกําหนดความตองการ
1. มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กําหนดความตองการพัสดุหรือไม

2. ผูใชพัสดุ เปนผูกําหนดความตองการพัสดุ
หรือไม

คําอธิบาย






- การดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ของงานพัสดุ
หนวยงาน มีการผานขั้นตอนการพิจารณา
และตรวจสอบหลายขั้นตอน เพื่อใหความ
มั่นใจวามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของในดานการพัสดุ
และมีการเขาตรวจสอบเบื้องตนหนวยงาน
ยอยจากสํานักตรวจสอบภายใน



- งานพัสดุ ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุโดยแจงบุคลากรรับทราบในที่ประชุม
ประจําเดือนและจัดทําหนังสือแจง รวมทั้งมี
การแจง ใหบุคลากรดําเนินการจัดทําแผนการ
การใชพัสดุลวงหนา
- มีการกําหนดใหผูใชพัสดุในหนวยงานแจง
ความตองการใชพัสดุ ครุภัณฑ โดยตองผาน
การพิจารณาอนุมัติจากผูอํานวยการ



คําถาม

มี/ใช

3. การแจงความตองการพัสดุหรือขอใหจัดหา
ไดระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณ
พัสดุ กําหนดเวลาตองการอยางละเอียดและ
ชัดเจนหรือไม
4. มีการกําหนดระยะเวลา การแจงความ
ตองการพัสดุหรือขอใหจัดหาไวอยาง
เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการจัดหา เพื่อ
ปองกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษโดยอางความ
เรงดวนหรือไม
1.3) การจัดหา
1. มีการจัดหาพัสดุตามที่แจงความตองการไว
หรือไม
2. กําหนดระยะเวลาการดําเนินการจัดหาใน
แตละวิธีไวเหมาะสมและทันกับความตองการ
หรือไม
3. มีการจัดทําทะเบียนประวัติผูขายรวมทั้ง
สถิติราคาและปริมาณไวหรือไม
4. จัดใหมีการหมุนเวียนเจาหนาที่จัดหา
หรือไม
5. จัดทําราคากลางเพื่อใชเปรียบเทียบกับ
ราคาเสนอขายหรือไม



6. มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งลาสุดและ/
หรือราคาจากผูขายหลายแหง เพื่อใหไดราคา
ที่ดีที่สุดหรือไม



7. การจัดหากระทําโดยหนวยจัดหา หรือ
พนักงานจัดหา ตามใบแจงความตองการพัสดุ
หรือใบอนุมัติจัดหาที่ไดรับอนุมัติแลวหรือไม



8. กําหนดอํานาจอนุมัติ โดยพิจารณาจาก
มูลคาของพัสดุหรือบริการ เพื่อความคลองตัว
และรัดกุมในการปฏิบัติงานหรือไม







ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย
หนวยงานจากนั้นงานพัสดุจะดําเนินการ
จัดซื้อ/จัดจางตามขั้นตอนตอไป
- มีการดําเนินการขออนุมัติการจัดซื้อ/จัดจาง
จากผูอํานวยการสถาบันฯ(ตามแบบฟอรมที่
กําหนด) จากนั้นงานพัสดุจัดซื้อ/จัดจางตาม
ขั้นตอนตอไป
- งานพัสดุ หนวยงานมีการจัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุหนวยงาน



- งานพัสดุ หนวยงานมีการจัดหาพัสดุตามที่ผู
ใชไดแจงความตองไว
- งานพัสดุ หนวยงานมีการจัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุหนวยงานเพื่อใหทันกับความ
ตองการของผูใชพัสดุ
- ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย



- หนวยงาน มีการหมุนเวียนเจาหนาที่จัดหา



- มีเอกสารเกี่ยวกับการกําหนดราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงานมาตรฐาน
งบประมาณและหนังสือเวียนของ
กรมบัญชีกลาง
- มีการนําใบเสนอราคาการจัดซื้อ/
จัดจางกรณีที่เปนผูประกอบการจากภายนอก
2 แหงมาเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง
ของราคาและเปนประโยชนตอราชการสูงสุด
- ในการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางของ
หนวยงานไดมอบหนาที่ใหเจาหนาที่พัสดุเปน
ผูดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง และควบคุมการ
เบิกจายวัสดุครุภัณฑ
- มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบและมอบอํานาจปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดีใหผูอํานวยการ
หนวยงาน ในการควบคุม ดูแลการพัสดุให
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา



คําถาม

มี/ใช

9. มีการจัดทําใบสั่งซื้อและสําเนาให
ผูเกี่ยวของ คือ ผูตรวจรับของ ผูแจงจัดหา
บัญชี หรือการเงิน ฯลฯ หรือไม



10. กําหนดหลักเกณฑในการจัดทําสัญญา
ชัดเจนและรัดกุมหรือไม
11. กําหนดรูปแบบสัญญาที่เปนมาตรฐาน
หรือไม



12. ใบสั่งซื้อจัดทําขึ้นโดยเรียงลําดับหมายเลข
ไวลวงหนาและมีการอนุมัติการสั่งซื้อหรือไม
1.4) การตรวจรับและการชําระเงิน
1. มีการกําหนดผูมีอํานาจในการตรวจรับ
หรือไม



2. พัสดุที่สําคัญหรือมูลคาสูง ตรวจรับโดย
คณะกรรมการตรวจรับ หรือพัสดุที่มีคุณภาพ
พิเศษ ตรวจรับโดยผูชํานาญในเรื่องนั้น
โดยเฉพาะหรือไม



3. ตรวจนับจํานวน และชนิดของพัสดุที่ไดรับ
กับใบสั่งซื้อหรือใบสั่งของ พรอมลงนาม
ผูต รวจรับอยางนอย 2 คน รวมกันหรือไม



4. ทดสอบคุณภาพตามขอกําหนดในใบสั่งซื้อ
หรือสัญญาซื้อหรือไม



5. มีการบันทึกบัญชีอยางทันกาลและไดรับ
การอนุมัติถูกตองหรือไม
6. มีการติดตามกับผูขายสําหรับสินคาที่ชํารุด
เสียหาย และไดรับไมครบหรือไม









ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย
ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม
- มีการจัดทําเอกสารการจัดซื้อ/จัดจางไว
อยางชัดเจนและรัดกุม เพื่อใชเปนหลักฐานที่
จะสงใหงานการเงินดําเนินการเบิกจายตอไป
และมีระบบในการจัดเก็บสําเนาเอกสารการ
จัดซื้อ/จัดจาง เพื่อใชเปนหลักฐาน
ประกอบการเขาตรวจสอบของฝายตรวจสอบ
ภายใน
- งานพัสดุ หนวยงานมีการจัดหาพัสดุตามที่ผู
ใชไดแจงความตองไว
- งานพัสดุ หนวยงานมีการจัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุหนวยงานเพื่อใหทันกับความ
ตองการของผูใชพัสดุ
- ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
- มีการกําหนดผูมีอํานาจในการตรวจรับพัสดุ
โดยยึดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุก
ครั้งที่มีการดําเนินการจัดซื้อพัสดุที่สําคัญหรือ
มูลคาสูงหรือพัสดุที่มีคุณภาพพิเศษ โดยยึด
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535
- ผูต รวจรับมีการตรวจนับจํานวนและชนิด
ของพัสดุที่ไดรับวาตรงกับใบสั่งซื้อหรือใบสง
ของทุกครั้ง หมายเหตุ : การลงนามผูตรวจรับ
ราคาไมเกิน 10,000 บาท ลงนาม 1 คน และ
ราคาที่เกิน 10,001 บาทขึ้นไป ลงนาม 3 คน
- มีคณะกรรมการตรวจรับเปนฝายการ
ทดสอบคุณภาพของสินคาตามขอกําหนดใน
ใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อทุกครัง้
- มีการบันทึกบัญชีที่ถูกตองครบถวนและเปน
ปจจุบันสามารถตรวจสอบได
- สําหรับกรณีสินคาที่ไดรับชํารุดเสียหายหรือ
จํานวนไมครบนั้น งานพัสดุ หนวยงาน ไดแจง
และติดตามใหรานคา/ ผูประกอบรับทราบ
โดยทันที

คําถาม

มี/ใช

7. เมื่อมีการคืนสินคา มีเอกสารลดหนี้จาก
ผูขายหรือไม
8. มีการอนุมัติการชําระหนี้หรือไม
9. กําหนดหนวยงานที่ทําหนาที่ในการตรวจ
จายชําระหนี้หรือไม
10. ใบสําคัญที่จายเงินแลว จะตองมีการทํา
เครื่องหมายหรือสัญลักษณเพื่อปองกันการ
จายซ้ําหรือไม
11. มีหลักฐานที่แสดงวาไดมีการตรวจสอบใบ
สงของกับใบสั่งซื้อในเรื่องปริมาณ ราคา คา
ขนสง สวนลด (ถามี) เปนไปตามขอตกลง
หรือไม
1.5) การควบคุมและการแจกจาย
1. มีการจัดทําบัญชี/ทะเบียนรับ - จายพัสดุ
แยกเปนประเภทและมีหลักฐานประกอบทุก
รายการหรือไม
2. มีการตรวจสอบความถูกตองของใบเบิก
และลงบัญชี/ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจายพัสดุ
หรือไม



3. การเบิกจายพัสดุไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยพัสดุที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูสั่งจาย
พัสดุหรือไม
4. มีการเก็บใบเบิกจายพัสดุไวเปนหลักฐาน
เพื่อนํามาสอบยันความถูกตองของพัสดุ
คงเหลือกับบัญชี/ทะเบียนหรือไม



5. มีกรรมการ ซึ่งไมใชเจาหนาที่พัสดุ
ตรวจสอบการรับ/จายพัสดุคงเหลือประจําป
วาถูกตองครบถวนตรงตามบัญชี/ทะเบียน
หรือไม



6. มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการ
รับ - จายพัสดุคงเหลือประจําปหรือไม



7. กรณีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือ
หมดความจําเปนตองใชงาน มีการแตงตั้ง



ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย
- หนวยงานจะขอเอกสารลดหนี้เมื่อคืนสินคา




- มีการขออนุมัติทุกครั้งเมื่อมีการชําระหนี้
- ดําเนินการโดยงานพัสดุหนวยงาน



- มีการประทับเครื่องหมายคําวา“จายแลว”
ไวที่ใบสําคัญที่มีการจายเงินแลวเพื่อปองกัน
การจายเงินซ้ํา
- หลังจากที่งานพัสดุ หนวยงานไดตรวจสอบ
ใบสงของกับใบสั่งซื้อและจํานวนที่ไดรับแลว
วาตรงกันหรือไม จากนั้นจะลงลายมือชื่อ
กํากับ









- งานพัสดุ หนวยงานมีการจัดทําบัญชี/
ทะเบียนรับ – จายพัสดุแยกเปนประเภท ยัง
ไมเปนปจจุบัน
- งานพัสดุ หนวยงานไดตรวจสอบ
รายละเอียดความถูกตอง ครบถวนของใบเบิก
และมีการลงบัญชี/ทะเบียนพัสดุทุกครั้งที่มี
การเบิกจาย
- การเบิกจายพัสดุตองไดรับการอนุมัติจากผู
สั่งจายพัสดุกอนการจายทุกครั้ง
- หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการขออนุมัติ
เบิกจายพัสดุ งานพัสดุ หนวยงานไดจัดเก็บใบ
เบิกจายพัสดุไวในที่มิดชิดเพื่อเปนหลักฐานใน
การนํามาสอบยันความถูกตองของพัสดุ
คงเหลือกับบัญชี
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป 2555 (ซึ่งไมใชบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่
งานพัสดุ) เพื่อใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535และ
แกไขเพิ่มเติมขอ 155
- มีการรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จาย
พัสดุคงเหลือประจําเดือน เสนอตอ
ผูอํานวยการหนวยงาน
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป 2555 (ซึ่งไมใชบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่

คําถาม

มี/ใช

คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง และ
ดําเนินการตามระเบียบหรือไม
8. กรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย ใชการไมได
โดยไมทราบสาเหตุ มีการสอบสวนหาตัวผูรับ
ผิดทางแพงและติดตามเรียกคาสินไหม
ทดแทนหรือไม
9. มีการใหหมายเลขทะเบียนพัสดุหรือไม
10. สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการแตงตั้งเวรยาม
รักษาความปลอดภัยหรือไม
11. สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการประกันภัยไว
หรือไม
12. มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอหรือไม
1.6) การบํารุงรักษา
1. มีการจัดทําแผนการบํารุงรักษาพัสดุหรือไม



2. มีการจัดทํารายงานผลการบํารุงรักษา
เปนไปตามแผนหรือไม
3. มีการจัดฝกอบรมหรือมีคูมือการ
บํารุงรักษาใหแกผูใชพัสดุหรือไม



4. มีการพิจารณาขอเปรียบเทียบการ
บํารุงรักษาระหวางการดําเนินงานเองและการ
จางหนวยงานภายนอกหรือไม
1.7) การจําหนายพัสดุ
1. มีการรายงานพัสดุที่หมดความจําเปนหรือ
หากใชตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมากและ
พัสดุที่สูญหายตอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณาให
จําหนายพัสดุหรือไม
2. มีการจัดทํารายงานการจําหนายพัสดุออก
จากบัญชีหรือไม



ไมมี/
ไมใช




คําอธิบาย
งานพัสดุ) เพื่อใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
และแกไขเพิ่มเติมขอ 155
- ดําเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัย แต
ทั้งนี้หนวยงานยังไมเคยเกิดกรณีเชนนี้



- หนวยงานมีการออกหมายเลขพัสดุครุภัณฑ
- มีระบบรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดเก็บ
พัสดุ
- หนวยงานมีสถานที่จัดเก็บพัสดุ



- มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่เพียงพอ



- งานพัสดุ หนวยงานมีการจัดทําแผนการ
บํารุงรักษาพัสดุ
- งานพัสดุ หนวยงานไดรายงานผลการ
บํารุงรักษาพัสดุเสนอตอผูบริหารหนวยงาน
- งานพัสดุ หนวยงานมีคูมือการบํารุงรักษา
พัสดุซึ่งจัดทําเปนเอกสารไวในคูมือการ
ปฏิบัติงานพัสดุ
- มีการพิจารณาการบํารุงรักษาระหวาง
ดําเนินการเองและโดยผูประกอบการ
ภายนอก







สรุป แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานพัสดุ)มีการควบคุมที่เพียงพอ

- งานพัสดุ หนวยงานมีการรายงานพัสดุที่
ชํารุดตอผูอํานวยการกองคลังและพัสดุตาม
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2555
- งานพัสดุ หนวยงาน มีการจําหนายพัสดุออก
จากบัญชีตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ผูรายงาน …นางเฉลิมศรี……รักษา……
( .......นางเฉลิมศรี……รักษา................)
ตําแหนง ...นักวิชาการพัสดุ................
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานบุคลากร)
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
1. การบริหารบุคลากร
1.1) การสรรหา
1. ฝายบริหารมีการกําหนดทักษะและ
ความสามารถที่จําเปนของตําแหนงงานสําคัญ
ไวอยางชัดเจนหรือไม
2. การสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแตงตั้ง
มีการทดสอบทักษะและความสามารถตามที่
กําหนดไวของแตละตําแหนงงานหรือไม
3. มีการเผยแพรขอมูลอยางทั่วถึงในการรับ
สมัครบุคลากรหรือไม
4. มีการกําหนดกระบวนการคัดเลือก เพื่อให
ไดบุคลากรที่เหมาะสมกับตําแหนงงานที่สุด
หรือไม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย



- มีการกําหนดคุณสมบัติตรงตามที่หนวยงาน
ตองการ



- หนวยงานมีการทดสอบความรูของบุคลากรแตละ
ตําแหนงตามที่สมัครสอบคัดเลือกมา



- มีการเผยแพรทางเว็บไซต และแจงเวียน
ประชาสัมพันธ
- ดําเนินงานตามของบังคับ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวยหลักสูตรวิธีการสอบแขงขัน
หรือการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชี พ.ศ.2555



คําถาม
1.2) คาตอบแทน
1. มีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติเรื่อง
คาตอบแทนหรือไม

2. มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
และมีหัวหนางานลงนามรับรองใบลงเวลา
หรือไม
3. การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติ
และจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไม
1.3) หนาที่ความรับผิดชอบ
1. มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรแตละคนเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจนเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
ตามวัตถุประสงคการดําเนินงานหรือไม
2. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานมีการจัดทําเปนลายลักษณ
อักษรหรือไม
3. หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่สําคัญมี
การอนุมัติโดยหัวหนาสวนราชการหรือ
ผูบริหารสูงสุดหรือไม
1.4) การฝกอบรม
1. มีการพิจารณาความตองการฝกอบรมของ
บุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะหรือไม
2. มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร
เครื่องมือและการจัดฝกอบรมใหกับบุคลากร
หรือไม
1.5) การปฏิบัติงานของบุคลากร
1. มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หรือไม
2. มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ที่กําหนดเปนครั้งคราว และจัดทําเปนลาย
ลักษณอักษรหรือไม
3. มีการยกยองหรือใหรางวัลแกบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐานที่กําหนด

มี/ใช




ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย
- ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550,(ฉบับที่
3) พ.ศ. 2552 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
- หนวยงานมีการลงเวลาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเปนประจําทุกวัน



- มีคณะกรรมการกลั่นกรองประจําหนวยงาน
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเพิ่มคาจาง
พนักงาน และจัดทําเปนลายลักษณอักษร



- มีคําสั่งมอบหมายภาระหนาที่ของบุคลากรตาม
คําสั่งสถาบันวิจัยศิลปะฯที่ 52/2555 ลงวันที่ 28
ธันวาคม 2555



- มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยไดยกเลิกคําสั่งสถาบันวิจัยศิลปะฯที่
6/2554 เรื่องการมอบหมายงาน
- อนุมัติโดยผูอํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะฯซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุด











- มีการพิจารณาสงบุคลากร เขารับการฝกอบรม
สัมมนา ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
- ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา
ของมหาวิทยาลัย
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
- มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ลูกจางประจําและมีการพิจารณาเพิ่มคาจางใหกับ

ผูรายงาน ……นางสาวอนุกูล บุญออน……
( ......นางสาวอนุกูล บุญออน......)
ตําแหนง ......หัวหนาสํานักงานเลขานุการฯ.....
วันที่ ....30... เดือน ...กันยายน...พ.ศ…2558...

คําถาม

มี/ใช

หรือไม
4. มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ํา
กวามาตรฐานที่กําหนดหรือไม
1.6) การสื่อสาร
1. มีการสื่อสารขอมูลคําสั่งใหบุคลากรระดับ
ปฏิบัติอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอหรือไม

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย
พนักงาน ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด



- มีการเรียกบุคลากรผูปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐาน
เขาพบเพื่อซักถาม และแกไขปญหาโดยการ
มอบหมายงานที่ตรงตามศักยภาพ



- มีชองทางการสื่อสาร ไดแกสงถึงบุคลากรโดยตรง
แจงในแฟมเอกสาร สงในชองรับเอกสาร และแจง
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)

สรุป : การควบคุมดานการบริหารบุคลากร
จากการประเมินดานการบริหารบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีการควบคุมเพียงพอ ทั้งดานการ
สรรหา การมอบหมายภาระงานภาระหนาที่ความรับผิดชอบบุคลากร การสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพใน
ตําแหนงหนาที่ มีการสื่อสารภายในองคกรหลายชองทาง และมีระเบียบ ขอบังคับ ถือปฏิบัติอยางเปนลายลักษณอักษร

2. มีการกําหนดวิธีการสื่อสารเพื่อใหบุคลากร
- สงโดยตรงที่ผูบริหาร และมีกลองรับฟงความ
สามารถสงขอเรียกรองหรือขอแนะนําใหกับ
คิดเห็น
ฝายบริหารไดหรือไม

3. มีการกําหนดใหฝายบริหารติดตามผลและ
- ผูบริหารจะกําหนดประชุมบุคลากรทุกคนเปน
ตอบขอเรียกรองและขอแนะนําของบุคลากร
ประจําทุกเดือน เพื่อรับทราบปญหาและ
หรือไม
ขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของทุกฝาย

แบบสอบถามดานธรรมาภิบาล
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
คําถาม

มี/ใช

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)

1. การบริหารงานที่เปนไปตาม
วัตถุประสงคขององคกรและมี
ผลการดําเนินงานที่บรรลุ
เปาหมายตามตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานหลัก
2. การจัดทําแผนพัฒนาองคกร 

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย
- ผูบริหารมีการบริหารงานตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางชัดเจน

- หนวยงานมีการจัดทําแผนกลยุทธทั้งระยะสั้นและระยะยาว

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่
เหมาะสมและนําไปสูการปฏิบัติ
ไดจริง

3. มีกระบวนการปฏิบัติงาน
- ผูบริหารหนวยงานมีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีการ
และระบบงานที่เปนมาตรฐาน
ติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุมประจําเดือน
รวมถึงการติดตามประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ

4. การบริหารจัดการดวยความ
- หนวยงานมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่สอดคลองกับ
ประหยัด มีประสิทธิภาพ มีการ
แผนงานเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ
จัดสรรทรัพยากรที่สอดคลองกับ
แผนงาน สามารถบริหารงานที่มี
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค
ขององคกร

5. การใชวิธีการหรือกลไกใน
- หนวยงานมีการติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานของ
การติดตามความคืบหนาของ
หนวยงานในที่ประชุมประจําเดือนของหนวยงาน
งานอยางมีประสิทธิภาพ

6. การสื่อสารหรือสรางความ
- หนวยงานมีการสรางความเขาใจในขอมูลตางๆผานระบบ EDS
เขาใจกับคนในองคกรอยาง
ของหนวยงานและแจงในที่ประชุมประจําเดือน
ทั่วถึง

7. มีการจัดทํารายงานการเงิน
- หนวยงานมีการสรางความเขาใจในขอมูลตางๆผานระบบ EDS
สม่ําเสมอทุกป และมีขั้นตอน
ของหนวยงานและแจงในที่ประชุมประจําเดือน
การจัดสรรงบประมาณอยาง
เปนระบบ
8. การบริหารบุคคล รวมทั้งการ 
- ผูบริหารมีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากร และมีการ
ประเมินงานดานอื่น ๆ ในการ
กําหนดภาระงานอยางชัดเจน
ดูแลและจัดการทรัพยากรบุคคล
การกําหนดภาระงาน การสรร
หา และการคัดเลือกบุคคล ที่มี
คุณภาพและหลากหลาย
สรุป หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
หนวยงานมีการควบคุมดานการบริหารงานตามหลักประสิทธิผล เปนไปอยางถูกตอง ชวยใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)

1. มีการจัดลําดับความสําคัญ
- ผูบริหารหนวยงานมีการมอบหมายการปฏิบัติงานใหกับ
และความเรงดวนของงานที่
บุคลากรที่รับผิดชอบและสามารถทํางานไดทันเวลาที่กําหนดไว
ไดรับมอบหมาย เพื่อใหงาน
เสร็จไดทันเวลาและสถานการณ

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย


2. มีการวางแผนการกําหนด
- ผูบริหารมีการวางแผนการขออัตรากําลังของบุคลากรเพิ่มจาก
อัตรากําลังภายในหนวยงานไว
สวนกลาง
อยางชัดเจน

3. มีการใชเทคโนโลยีเครื่องมือ
- หนวยงานมีการใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานภายใน
อุปกรณตาง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อลด
หนวยงาน
ตนทุน

4. การจัดขั้นตอนการ
- หนวยงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและมีการ
ปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ
ใชทรัพยากรของหนวยงานไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
วางแผนการใชขอมูลที่จําเปนใน
การปฏิบัติงาน และใช
ทรัพยากรอยางประหยัด แตได
ประสิทธิภาพสูงสุด

5. สามารถวางแผนงาน การ
- ผูบริหารหนวยงานมีการวางแผนการดําเนินงานและบริหาร
บริหารกําลังคน การกระจาย
กําลังคนและมีการมอบหมายการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ
งานแกบุคลากร และผูที่
ความรูความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน
เกี่ยวของใหเหมาะสมตาม
ความรู ความสามารถ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ให
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว

6. มีการนําขอแนะนําหรือ
- ผูบริหารหนวยงานมีการนํานโยบายจากมหาวิทยาลัยมาปรับ
นโยบายจากมหาวิทยาลัยสูการ
ใชในการดําเนินการจัดทําแผนของสถาบันฯ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

7. กลั่นกรอง ตรวจสอบขอมูล
- ผูบริหารหนวยงานมีการกลั่นกรอง ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ
เพื่อการตัดสินใจ และแกปญหา
การดําเนินงานของหนวยงานเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจในการ
พรอมทั้งระบุขอดี ขอเสีย ของ
พิจารณาการพัฒนาหนวยงานไดอยางเปนระบบ และ
แตละแนวทางการแกไขปญหา
สมเหตุสมผล
เพื่อพิจารณาตัดสินใจไดอยาง
ละเอียดรอบคอบและ
สมเหตุสมผล
สรุป หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
หนวยงานมีการควบคุมดานการบริหารงานตามหลักประสิทธิภาพที่เพียงพอ และสามารถบริหารจัดการ
บรรลุผลสําเร็จตามแผนที่กําหนด
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)

1. การดําเนินงานสามารถ
- หนวยงานมีการดําเนินงานและสามารถตอบสนองความ
ตอบสนองความตองการของ
ตองการของผูรับบริการไดทุกกลุม
ผูรับบริการและผูมีสวนเสียได
ครอบคลุมทุกกลุม

2. จัดชองทางในการรับฟงและ
- หนวยงานมีการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นและความ

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย

เรียนรูความตองการของ
ตองการของผูรับบริการ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียไดเพียงพอและครอบคลุม
ทุกกลุม

3. การใหความสําคัญกับผู
- ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญกับผูเขารับบริการดวยความ
บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
เปนธรรมทุกคน
อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ

4. การตอบสนองตอความ
- หนวยงานมีการดําเนินการตอบสนองความตองการใหทันถวงที
ตองการของผูรับบริการและผูมี
กับผูเขารับบริการทุกครั้ง
สวนไดสวนเสียไดอยาง
เหมาะสมและทันทวงที

5. สนับสนุนใหมีการสราง
- หนวยงานมีการสรางเครือขายการทํางานทั้งภายในและ
เครือขายและสรางความสัมพันธ
ภายนอกหนวยงาน
กับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย

6. นําขอเสนอแนะจาก
- หนวยงานไดปรับปรุงการทํางานโดยประเมินจากแบบประเมิน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียไป
ความพึงพอใจจากการดําเนินงานโครงการตางๆของสถาบันฯ
ใชในการปรับปรุงการทํางาน
อยางสม่ําเสมอ
สรุป หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
หนวยงานมีการควบคุมดานการบริหารงานตามหลักประสิทธิผล เปนไปอยางถูกตอง ชวยใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)

1. ผูบริหารไดสื่อสารและทํา
- ผูบริหารหนวยงานไดถายทอดนโยบายเกี่ยวกับนโยบายการ
ความเขาใจในเรื่องของแผนรวม
บริหารงานและแผนปฏิบัติราชการตางๆของหนวยงานใหแก
ขององคการแกทุกคนที่
บุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
รับผิดชอบ

2. มีระบบใหบุคลากรตระหนัก
- ผูบริหารหนวยงานมีการมอบหมายการปฏิบัติงานใหกับ
ในความรับผิดชอบในหนาที่ของ
บุคลากรและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางในที่ประชุม
ตนและหนาที่ตอสังคม รวมทั้ง
อยางสม่ําเสมอ
พรอมรับการตรวจสอบ
3. มีความยืดหยุนในการทํางาน 
- ผูบริหารหนวยงานมีความยืดหยุนในการทํางาน และเปด
โดยเปดรับขอมูลมุมมองความ
โอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงานไดแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
คิดเห็นใหม ๆ อยูตลอดเวลา
ตางๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
เพื่อนํามาประยุกตหรือปรับใช
กับงานในหนาที่ไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ

4. บุคลากรแตละคนจะไดรับ
- ผูบริหารหนวยงานไดกลาวขอบคุณบุคลากรในการปฏิบัติงาน

คําถาม
การปฏิบัติตอตนในทางบวกเมื่อ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จ (ไมมีการ
เลือกปฏิบัติ) เชน การพูดให
กําลังใจ ยกยองชมเชย มิใชมีแต
รางวัลตอบแทนในรูปของวัตถุ
หรือตัวเงินเทานั้น
5. วิเคราะหปญหาอยาง
รอบคอบ และใชประสบการณ
ความรู เทคนิควิธีที่ทันสมัยและ
ขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อ
หาทางแกไขปญหาที่ซับซอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
6. มีมาตรการในการจัดการกับ
ผูที่ไมยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลง
7. ความสามารถในการเรียนรู
และพัฒนาตนเอง

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย
ทุกครั้งที่แลวเสร็จในที่ประชุมประจําเดือน



- ผูบริหารหนวยงานมีการวิเคราะหปญหาตางๆอยางรอบคอบ
เพื่อใหการดําเนินงานภายในสถาบันฯบรรลุผลตามเปาหมายที่
วางไว



- ผูบริหารหนวยงานไดมีการเชิญประชุมบุคลากรบางคนที่ยังไม
พัฒนาการทํางานเพื่อหาชองทางในการทํางานเพื่อใหบุคลากร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานใหออกมามีคุณภาพ
- ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองและมีการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ
อาทิเชน เขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ /การจัดทํางานวิจัย
เปนตน



สรุป หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
ผูบริหารหนวยงานมีการควบคุมดานการบริหารจัดการตามหลักภาระรับผิดชอบ ไดตระหนักในความรับผิดชอบใน
หนาที่ของตนและสังคม และไดสื่อสารทําความเขาใจแกบุคลากรทุกคนที่รับผิดชอบ
5. หลักความโปรงใส (Transparency)

1. มีการเผยแพร สื่อสาร และ
- หนวยงานไดดําเนินการจัดทํารายงานประจําปเผยแพรขอมูล
ทําความเขาใจในวิสัยทัศน พันธ
ใหกับบุคลากรในหนวยงานและบุคคลทั่วไปไดรับทราบ
กิจ และเปาหมายของหนวยงาน
ใหแกบุคลากรในหนวยงานและ
สาธารณชนโดยทั่วไป

2. การสื่อสารวิธีการมอบ
- ผูบริหารหนวยงานมีการมอบหมายหนาที่ในการปฏิบัติงาน
อํานาจการตัดสินใจไปสู
ใหกับบุคลากรในหนวยงานไดอยางชัดเจน
บุคลากรมีความชัดเจนและ
ปฏิบัติได

3. มีระบบคัดเลือกบุคลากรที่
- หนวยงานยึดระเบียบของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติอยางเครงครัด
เขามาปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส

4. มีระบบบริหารการเงินและ
- หนวยงานยึดระเบียบของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติอยางเครงครัด
พัสดุที่รัดกุม

5. มีระบบการตรวจสอบการ
- หนวยงานมีระบบการตรวจสอบการทํางานของบุคลากรใน
ทํางานในหนวยงานที่มีขั้นตอน
หนวยงานดวยวิธีการติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุม

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย

และวิธีปฏิบัติ อยางมี
ประจําเดือนของหนวยงาน
ประสิทธิภาพสูง
6. มีผลตอบแทนใหแกบุคลากร 
- มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา
ที่ปฏิบัติงานเปนผูสําเร็จ และมี
และมีการเพิ่มคาจางใหกับพนักงาน ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพสูง
กําหนด
สรุป หลักความโปรงใส (Transparency)
ผูบริหารหนวยงานมีการควบคุมที่เพียงพอในดานวิธีการสื่อสาร เผยแพร และทําความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาหมายของหนวยงานใหแกบุคลากรและสาธารณชนไดรับทราบ
6. หลักการมีสวนรวม (Participation)
1. การรับฟงความคิดเห็นจากผู 
- ผูบริหารหนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
มีสวนเกี่ยวของและปรับปรุง
เกี่ยวของและเครือขาย
การทํางานเมื่อไดรับ
ขอเสนอแนะ

2. มีการประสานสัมพันธ
- ผูบริหารหนวยงานมีการสรางความสัมพันธในการทํางาน
ทํางานเปนทีม และสราง
รวมกันโดยในการจัดงานในแตละครั้งมีคําสั่งมอบหมายการ
เครือขายในการทํางาน
ปฏิบัติหนาที่อยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร

3. การเปดโอกาสใหบุคลากรมี
- ผูบริหารหนวยงานมีการเปดโอกาสใหกับบุคลากรภายใน
สวนรวมในการตัดสินใจในระดับ
หนวยงานไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องแผนการปฏิบัติงานของ
วางแผน
หนวยงาน

4. บุคลากรมีสวนรวมในการ
- ผูบริหารหนวยงานเปดโอกาสใหกับบุคลากรไดรวมตัดสินใจใน
ตัดสินใจในระดับนโยบาย และ
การดําเนินงานดานนโยบายตางๆของสถาบันฯ ในที่ประชุม
แสดงความคิดเห็นของตนเองได
ประจําเดือน
อยางอิสระ

5. บุคลากรมีสวนรวมในการ
- ผูบริหารหนวยงานเปดโอกาสใหกับบุคลากรไดรวมตัดสินใจใน
ตัดสินใจในระดับ กิจกรรมและ
การดําเนินงานและกิจกรรมและโครงการตางๆของหนวยงาน
โครงการ

6. มีการใชกระบวนการ
- ผูบ ริหารหนวยงานมีกระบวนการในการตัดสินใจการ
ตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ
ปฏิบัติงานในแตละครั้งอยางเหมาะสม
และใหเวลาที่ใชในการตัดสินใจ
ในเวลาที่เหมาะสมกับ
สถานการณ

7. เปดโอกาสใหประชาชนหรือ
- ผูบริหารหนวยงานเปดโอกาสใหกับชุมชนและเครือขายที่ได
บุคลากรภายนอกเขามามีสวน
ดําเนินการจัดทํา MOU ไดมีสวนรวมและรับรูในการปฏิบัติงาน
ของสถาบันฯอยางเต็มที่และมีการประชุมปรึกษาหารือในการ
รวมรับรูการปฏิบัติ
ทํางานรวมกัน
สรุป หลักการมีสวนรวม (Participation)
ผูบริหารหนวยงานมีการควบคุมที่เพียงพอในดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
ของหนวยงาน

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)

1. ผูบริหารไดสื่อสารและทํา
ความเขาใจในเรื่องของแผนรวม
ขององคการแกทุกคนที่
รับผิดชอบ

2. มีการถายโอนอํานาจการ
ตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจ
ใหแกผูรวมงานอยางเหมาะสม
เปนลายลักษณอักษร

3. ทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน
บุคลากรจะทราบถึงดัชนีชี้วัด
และมาตรฐานการปฏิบัติงานไว
อยางชัดเจน
4. มีการติดตามประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน และมีการวางแผน
สํารองในกรณีเกิดปญหาความ
ขัดแยง

5. มีการปรับปรงกระบวนงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อผล
การดําเนินงานที่ดีขององคกร
โดยมุงเนนการสรางความพึง
พอใจในการใหบริการตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย

6. มีมาตรการในการจัดการกับ
ผูที่ไมยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลง
7. มีระบบใหบุคลากรตระหนัก
ในความรับผิดชอบในหนาที่ของ
ตนและหนาที่ตอสังคม รวมทั้ง
พรอมรับการตรวจสอบ



คําอธิบาย

- ผูบริหารหนวยงานไดถายทอดนโยบายการปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบ
- ผูบริหารหนวยงานมีการมอบหมายการทํางานโดยจัดทําเปน
คําสั่งในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร
- บุคลากรภายในหนวยงานจะทราบถึงมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน
- ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากรในที่
ประชุมประจําเดือนอยางสม่ําเสมอ
- ผูบ ริหารหนวยงานมีนโยบายใหกับบุคลากรในหนวยงานมีการ
ปรับปรุงการทํางานเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูเขารับบริการ
และมีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการของ
หนวยงาน

- ผูบริหารหนวยงานมีการประชุมบุคลากรที่ไมยอมเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานเพื่อซักถามและมอบหมายงานที่ตรงตาม
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ผูบริหารหนวยงานมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหกับ
บุคลากรในการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบไดจาก
สวนกลาง

สรุป หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
หนวยงานมีการควบคุมในเรื่องการกระจายอํานาจ ตั้งแตการสื่อสาร การถายโอน การกําหนดดัชนีชี้วัด และการ
ติดตามประเมินผล เปนไปตามหลักการกระจายอํานาจ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
1. มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ 
- ผูบริหารหนวยงานมีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย

หนาที่ความรับผิดชอบในการ
อยางชัดเจน
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน

2. มีการใชอํานาจในการ
- ผูบริหารใชอํานาจในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและเปน
ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
ธรรมสามารถตรวจสอบได

3. มีการกําหนดภาระหนาที่
- หนวยงานมีการดําเนินงานจัดทําขั้นตอนในการดําเนินงานใน
หรือขั้นตอนการดําเนินงานของ
แตละงานและมีคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและ
หนวยงานเปนลายลักษณอักษร
เปนลายลักษณอักษร

4. การใชอํานาจของกฎหมาย
- ผูบริหารใชอํานาจในการบริหารดวยความเปนธรรม
กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการ
บริหารราชการดวยความเปน
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติและ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี
สวนไดสวนเสีย
5. มีการออกกฎ ระเบียบตาง ๆ 
- หนวยงานยึดระเบียบตางๆของมหาวิทยาลัยเพื่อใชในการ
ของหนวยงานที่สอดคลองกับ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงาน
อํานาจตามกฎหมาย

6. มีการออกคําสั่งที่ยึดหลัก
- ในทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานผูบริหารจะมีคําสั่งมอบหมายการ
ความเสมอภาค
ปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร
7. มีการแจงขั้นตอนการทํางาน 
- หนวยงานมีขั้นตอนในการดําเนินงานของทุกฝายงานติด
ใหผูอื่นไดรับทราบ
ประชาสัมพันธใหกับผูที่เขามาติดตอราชการไดรับทราบ

8. ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
- ผูบริหารหนวยงานจะปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ซื่อสัตย
โปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ถูกตอง
สุจริต
ทั้งตามหลักกฎหมายและ
ระเบียบวินัย
สรุป หลักนิติธรรม (Rule of Law)
ผูบริหารหนวยงานมีการควบคุม ดานกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจนเปนลายลักษณอักษร
สอดคลองตามกฎหมาย
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
1. ยึดหลักความเปนธรรม ความ 
- ผูบริหารหนวยงานจะปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ซื่อสัตย
เสมอภาคในการปฏิบัติงาน และ
สุจริต
กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง

2. ทํางานดวยความซื่อสัตย
- ผูบริหารหนวยงานทํางานดวยความซื่อสัตย ไมมีผลประโยชน
สุจริต ไมมีผลประโยชนดาน
เขามาเกี่ยวของ
การเงินที่ขัดแยงกับการปฏิบัติ
หนาที่

3. ขยันหมั่นเพียรในการ
- ผูบริหารหนวยงานทํางานดวยความซื่อสัตย ไมมีผลประโยชน
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
สวนตัวเขามาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสาธารณะ

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย


4. มีคุณธรรมในการบริหาร
- ผูบริหารหนวยงานมีการบริหารจัดการภายในองคกรไดเปน
จัดการ เชน การเลื่อนขั้น
อยางดีการเลื่อนขั้นเงินเดือนสวนกลางก็พิจารณาโดยอาศัย
เงินเดือน และการมอบหมาย
ระเบียบและหลักเกณฑในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
งาน ฯลฯ

5. ทํางานดวยความเสียสละ
- ผูบริหารหนวยงานทํางานดวยความเสียสละ
และอุทิศตนเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของหนวยงานที่
กําหนดไว

6. ผูบังคับบัญชาใหความ
- ผูบริหารหนวยงานมีความเปนกลางและมีการสนับสนุน
สนับสนุนแกสมาชิก ในทีมงาน
บุคลากรในการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน
ทุกอยางเทาเทียมกัน
สรุป หลักความเสมอภาค (Equity)
ผูบริหารหนวยงานมีการควบคุมในเรื่องการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรมและความเสมอภาคในการ
ดําเนินงานแกบุคลากรในหนวยงานเทาเทียมกัน
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)

1. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
- ผูบริหารหนวยงานปฏิบัติตนเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ที่
ตําแหนงหนาที่ตามที่ไดรับ
ไดรับมอบหมาย
มอบหมาย
2. มีแนวทางในการหาขอตกลง 
- ผูบริหารหนวยงานมีแนวทางในการหาขอตกลงรวมกันทุกครั้ง
ดวยกระบวนการจากขอคิดเห็น
ของกลุมบุคคลที่ไดรับผลประโยชนในดานตางๆโดยตรงภายใน
ของกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชน
สถาบันฯหนวยงานยังไมมีเหตุการณเกิดขึ้นในประเด็นนี้
และเสียประโยชนโดยเฉพาะ
กลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง

สรุป หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
สรุป : หลักมุงเนนฉันทามติ
หนวยงานมีการควบคุมในดานการหาขอตกลง โดยมุงเนนฉันทามติเพื่อหาขอยุติรวมกันอันจะเปนประโยชนตอ
ทุกฝายได

ผูรายงาน …รศ.ดร.ปฐม หงษสุวรรณ…
(…รศ.ดร.ปฐม หงษสุวรรณ…)
ตําแหนง ...ผูอ ํานวยการฯ................
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามดานเหตุการณภายนอก
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม

มี/ใช

1. มีแผนการรองรับการเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง
2. มีแผนการรองรับการเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเศรษฐกิจและสังคม
3. มีแผนการรองรับการเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากภัยธรรมชาติ





ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย
- ยึดนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดําเนินงาน
- ยึดนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดําเนินงาน
- ยึดนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดําเนินงาน

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย


4. มีแผนการปองกัน รองรับการเกิด
- มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําประกันชีวิต
เหตุการณรายแรงไมคาดคิดที่สงผลกระทบตอ
ใหกับบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย
ชีวิต ทรัพยสิน ความปลอดภัยของนิสิตและ
มหาสารคาม
บุคลากร

5. มีการปฏิบัติตามแผนการปองกัน หรือ
- ยึดนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑของ
รองรับเหตุการณจากภายนอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดําเนินงาน

6. มีการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพ
- ยึดนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑของ
ของแผนการปองกัน รองรับเหตุการณที่ไม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดําเนินงาน
คาดคิดจากภายนอก
สรุป แบบสอบถามดานเหตุการณภายนอก
หนวยงานมีการควบคุมที่เพียงพอในดานการเกิดเหตุการณการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยสิน เศรษฐกิจและสังคม

ผูรายงาน …รศ.ดร.ปฐม หงษสุวรรณ…
(…รศ.ดร.ปฐม หงษสุวรรณ…)
ตําแหนง ...ผูอ ํานวยการฯ................
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
1. ดานการบริหาร
1. มีการวางระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
สําหรับการบริหารจัดการ เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ พลเรือน

มี/ใช


ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย
- หนวยงานมีการปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับสําหรับการบริหารใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย

ในสถาบันอุดมศึกษา และพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษา
จัดตั้งมหาวิทยาลัย

2. ฝายบริหารมีการดําเนินการตามควรแก
- ฝายบริหารไดมีการดําเนินการแกบุคลากร
กรณี เมื่อไมมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
เมื่อบุคลากรไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนด
ขอบังคับ แตหนวยงานยังไมมีกรณีนี้

3. มีการมอบหมายอํานาจหนาที่ ความ
- หนวยงานมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ใน
รับผิดชอบใหกับบุคคลที่เหมาะสมและเปนไป
การปฏิบัติงานตามระเบียบที่ถูกตอง
อยางถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

4. มีการแตงตั้งและการสรรหาเปนไปตาม
- หนวยงานมีการแตงตั้งและการสรรหาให
ระเบียบขอบังคับ
เปนไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว
สรุป ดานการบริหาร
หนวยงานมีการควบคุมดานการปฏิบัติดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนดอยางเพียงพอ
2. ดานการเงินการบัญชี

1. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
- หนวยงานมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอการ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดไว
ดําเนินงาน

2. มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย
- หนวยงานมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนด
มหาวิทยาลัยที่กําหนดไว

3. มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
- หนวยงานมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยที่กําหนดไว
สรุป ดานการเงินการบัญชี
หนวยงานมีการปฏิบัติดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนดดานการเงินอยางเพียงพอ
3. ดานการจัดซื้อจัดจาง

1. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
- หนวยงานมีการระบุกฎหมาย ระเบียบ
มาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอการ
ขอบังคับและมาตรฐานที่สําคัญและจําเปนตอ
ดําเนินงาน
การดําเนินงาน

2. มีการกําหนดวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย
- หนวยงานยึดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนด
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

3. มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
- หนวยงานยึดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
สรุป ดานการจัดซื้อจัดจาง
หนวยงานมีการควบคุมดานการปฏิบัติดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนดอยางเพียงพอ
4. ดานบริหารทรัพยากร

1. มีการกําหนดระเบียบ ขอบังคับและ
- หนวยงานยึดกฎระเบียบขอบังคับของ
มาตรฐานหรือขอกําหนดที่สําคัญและจําเปน
มหาวิทยาลัยเพื่อเปนแนวทางในการ
ในการสรรหาบุคลากร
ปฏิบัติงาน

2. การเลื่อนตําแหนง และอัตราเงิน คาจาง
- หนวยงานยึดกฎระเบียบขอบังคับของ

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย

และคาตอบแทน มีขอกําหนดหลักเกณฑและ
มหาวิทยาลัยเพื่อเปนแนวทางในการ
วิธีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และ
ปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่กําหนด

3. มีการลงโทษตามกฎหมายและแกไขปญหา
- หนวยงานยึดกฎระเบียบขอบังคับของ
เมื่อมีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเพื่อเปนแนวทางในการ
ขอบังคับ หรือขอกําหนดดานจริยธรรม
ปฏิบตั ิงาน
สรุป ดานบริหารทรัพยากร
หนวยงานมีการควบคุมในดานการปฏิบัติดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนดอยางเพียงพอ

ผูรายงาน …ผศ.ดร.ราชันย นิลวรรณาภา…)
( ......ผศ.ดร.ราชันย นิลวรรณาภา......)
ตําแหนง ...รองผูอํานวยการฯ................
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามการควบคุมภายในงานสื่อสิ่งพิมพ
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
มี/ใช
ไมมี/ไมใช
คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม
งานสื่อสิ่งพิมพ
1. มีการดําเนินงานดานสื่อสิ่งพิมพ
และวารสารของหนวยงาน
2. หนวยงานมีการมอบหมายให
ผูรับผิดชอบดําเนินการออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ/งานวารสาร /และ
เอกสารทางวิชาการ ของหนวยงาน
3. มีการตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสาร/วารสาร/เอกสารงาน






- มีการดําเนินงานดานสื่อสิ่งพิมพ
และวารสารของหนวยงาน
- หนวยงานมีการมอบหมายให
ผูรับผิดชอบดําเนินการออกแบบ
สื่อสิ่งพิมพ/งานวารสาร/และ
เอกสารทางวิชาการ ของหนวยงาน
- มีการตรวจสอบความถูกตองโดย
เจาหนาที่ในหนวยงานกอนที่จะมี

วิชาการกอนที่จะมีการสงเขาโรง
พิมพ

การสง เอกสาร/วารสาร เอกสาร
งานวิชาการเขาโรงพิมพ

สรุป หนวยงานมีการควบคุมการการดําเนินงานของบุคลากรดานสื่อสิ่งพิมพ เพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ
ผูประเมิน …นายเลอสันต ฤทธขันธ…
( ........นายเลอสันต ฤทธิขันธ................)
ตําแหนง .....นักวิชาการโสตทัศนศึกษา........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามการควบคุมภายในงานสื่อวิทยุ
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
มี/ใช
ไมมี/ไมใช
คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม
งานสื่อวิทยุ
1. มีการดําเนินงานดานวิทยุของ
หนวยงาน
2. หนวยงานมีการมอบหมายให
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ประชาสัมพันธขอมูลการจัด
กิจกรรม/โครงการ ของหนวยงาน
ใหทั้งบุคคลภายในและภายนอกได
รับทราบ
3. มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ใหผูบริหารไดรับทราบถึงผลลัพธที่
เกิดขึ้นในกิจกรรมการดําเนินงาน






- ผูรับผิดชอบหนวยงานดําเนินงาน
ดานวิทยุ
- เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบได
ประชาสัมพันธผลการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ ผานสถานีวิทยุ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกไดรับทราบ
โดยทั่วกัน
- เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบไดรายงาน
ผลการดําเนินงานดานสื่อวิทยุให
ผูบริหาร และบุคลากรไดรับทราบ
ในที่ประชุมประจําเดือน

สรุป หนวยงานมีการควบคุมการดําเนินงานของบุคลากรดานสื่อวิทยุ เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
ผูประเมิน …นายวรชัย จินาลอง…
(........นายวรชัย จินาลอง.........)
ตําแหนง .....นักวิชาการชางศิลป........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามการควบคุมภายในดานงานโสตทัศนูปกรณ
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
มี/ใช
ไมมี/ไมใช
คําอธิบาย/คําตอบ

คําถาม
งานโสตทัศนูปกรณ
1. มีการดําเนินงานการถายทําวีดิ
ทัศนภายในหนวยงานในการ
ดําเนินงานดานการวิจัย การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและดานการบริหาร
จัดการ ภายในหนวยงาน
2. ผลิตสื่อและเผยแพร ผลการ
ดําเนินงานดานการดานการวิจัย /
การบริการวิชาการ /การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. ดําเนินการติดตั้งเครื่อง
โสตทัศนูปกรณภายในหนวยงาน
5. ประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานดานการดานการวิจัย /
การบริการวิชาการ /การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม/และดานการ
บริหารจัดการ



- เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบดําเนินงาน
การถายทําวีดิทัศนตามพันธกิจของ
หนวยงาน



- มีการผลิตสื่อและเผยแพร ผลการ
ดําเนินงานดานการดานการวิจัย /
การบริการวิชาการ /การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบดําเนินการ
ติดตั้งเครื่องโสตทัศนูปกรณภายใน
หนวยงาน ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
ดานการดานการวิจัย /การบริการ
วิชาการ /การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม/และดานการ
บริหารจัดการ ผานเว็บไซต





หนวยงาน

6. ติดตั้งระบบวีดิทัศนวงจรปด ใน
- ติดตั้งระบบวีดิทัศนวงจรปด ใน
กิจกรรม/โครงการ ของหนวยงาน
กิจกรรม/โครงการ ของหนวยงาน

7. ดําเนินการซอมบํารุงเครื่อง
- ดําเนินการซอมบํารุงเครื่อง
โสตทัศนูปกรณ
โสตทัศนูปกรณที่สามารถ
ดําเนินการได

8. ดูแล บํารุง รักษาเครื่องมือและ
- ดูแล บํารุง รักษาเครื่องมือและ
อุปกรณทุกชนิดในการผลิตสื่อโสต
อุปกรณทุกชนิดในการผลิตสื่อ
ทัศน
โสตทัศนนูปกรณ

9. ประสานงานการผลิตสื่อรวมกับ
- ประสานงานการผลิตสื่อรวมกับ
กลุมงานอื่นๆของสถาบันฯ และ
กลุมงานอื่นๆของสถาบันฯ และ
หนวยงานอื่นๆ
หนวยงานอื่นๆ

10. การใหคําปรึกษาและ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบให
ประสานงานในการดําเนินงานดาน
คําปรึกษาและประสานงานในการ
โสตทัศนูปกรณ
ดําเนินงานดานโสตทัศนูปกรณ
สรุป หนวยงานมีการควบคุมการดําเนินงานของบุคลากรดานสื่อวิทยุ เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
ผูประเมิน …นายเลอสันต ฤทธิขันธ…
(........นายเลอสันต ฤทธิขันธ.........)
ตําแหนง .....นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามการควบคุมภายดานงานยานยนต
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
มี/ใช
ไมมี/ไมใช
คําอธิบาย/คําตอบ
การตรวจสอบควบคุมรถราชการ
1. มีการบันทึกแบบประเภทรถ
ถูกตองครบถวนเปนปจจุบนั หรือไม
2. มีการบันทึกประวัติยานพาหนะ
ถูกตองครบถวนเปนปจจุบนั หรือไม
3. มีการบันทึกขอมูลการใชรถตาม
ใบขออนุญาตใชรถเปนปจจุบัน
หรือไม
4. มีการตรวจสอบวันที่ไดมา , การ
ชําระคาธรรมเนียม(ตอทะเบียน ณ
กรมการขนสง) วาเปนปจจุบัน
หรือไม และหนวยงานที่
ครอบครองมีกรรมสิทธิ์จริงหรือไม



5. ทุกครั้งที่มีการขอใชรถมีผูขอ
อนุญาต มีผูอนุมัติจริงทุกครั้ง และ
พนักงานประจํารถบันทึกการใชใน
สมุดประจํารถทุกครั้งหรือไม



- ทุกครั้งที่มีการใชรถยนตผูบริหาร
มีการอนุมัติในการใชรถยนตทุกครั้ง
และพนักงานขับรถมีการบันทึกการ
ใชรถทุกครั้ง

6. สํารวจสถานที่เก็บรักษา และ
พรอมถายภาพ เพื่อดูวามีความ



- พนักงานขับรถมีการสํารวจที่เก็บ
รักษาสถานที่เก็บรถยนตทุกครั้ง






- หนวยงานมีการบันทึกแบบ
ประเภทรถครบถวนเปนปจจุบัน
- หนวยงานมีการบันทึกประวัติ
ยานพาหนะถูกตองครบถวน
- พนักงานขับรถมีการบันทึกการใช
รถตามใบขออนุญาตเปนปจจุบัน
ทุกครั้ง
- หนวยงานมีการตรวจสอบวันที่
ไดมาของรถ/และมีการชําระ
คาธรรมเนียมอยางถูกตอง

ปลอดภัยหรือไม

เพื่อตรวจสอบความเรียบรอย

ตรวจสอบการซอมแซม
บํารุงรักษา
1. กอนใชงานทุกวันมีผูตรวจสอบ
เช็คเกี่ยวกับความพรอม
ของรถและมีการจัดทําและบันทึก
ในแบบฟอรมที่กําหนดเปนประจํา
หรือไม



คําถาม
2. มีแบบบันทึกรายละเอียดและ
ประวัติการขอซอมรถหรือไม

มี/ใช


- พนักงานขับรถมีการตรวจสอบ
ความเรียบรอยในการใชรถยนตทุก
ครั้ง

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย
หนวยงานมีแบบบันทึกรายละเอียด
และประวัติการขอซอมรถ

สรุป หนวยงานมีการควบคุมการใชรถใหอยูในระเบียบกฏเกณฑของทางราชการ
ผูประเมิน …นายกระสิน อนุอัน…
( ........นายกระสิน อนุอัน................)
ตําแหนง .....พนักงานขับรถ........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามการควบคุมภายในงานการประชุม
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
มี/ใช
ไมมี/ไมใช
คําอธิบาย/คําตอบ

1. มีการกําหนดนโยบายการนํา
- หนวยงานมีนโยบายในการใช
คอมพิวเตอรมาใชในการ
คอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน
ดําเนินงานหรือไม
ภายในหนวยงาน

2. มีขั้นตอนการติดตาม และกํากับ
- หนวยงานมีขั้นตอนการ
ดูแลการปฏิบัติงานแตละกิจกรรม
ดําเนินงาน ติดตาม และกํากับดูแล
อยางตอเนื่อง และเหมาะสม
การปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม
หรือไม
อยางตอเนื่องในที่ประชุม
ประจําเดือน

3. มีการประชุมความคืบหนาของ
- หนวยงานมีการประชุมความ
งาน การชี้แจงขอมูล สาเหตุ
คืบหนาของงานในที่ประชุม
ความคลาดเคลื่อน และการ
ประจําเดือนทุกเดือน และมีการ
ดําเนินการแกไขอยางตอเนื่อง
ชี้แจงรายละเอียดขอมูลของงานตอ
หรือไม
ผูบริหาร

4. มีการทบทวนนโยบายและ
- หนวยงายมีการทบทวนนโยบาย
ระเบียบปฏิบัติจากผูบริหาร
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน
ระดับสูง เปนระยะ เพื่อให
โดยผูบริหารหนวยงานเปนประจํา
สอดคลองกับสถานการณ
ทุกป
สรุป หนวยงานมีการควบคุมในดานงานการประชุมที่เพียงพอ

ผูประเมิน …นางสาวอนุกูล บุญออน…

( ........นางสาวอนุกูล บุญออน................ )
ตําแหนง .....หัวหนาสํานักงานเลขานุการฯ........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามการควบคุมภายในดานงานสารบรรณ
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
1. การปฏิบัติตามระเบียบวาดวย
งานสารบรรณ
1.มีสมุดทะเบียนคุมการรับ-สง
หนังสือ แยกกันอยางชัดเจน เพื่อ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
2.มีสมุดทะเบียนคุมการรับการสง
หนั ง สื อ ชั้ น ความลั บ เพื่ อ ความ
สะดวกในการตรวจสอบ

มี/ใช




3.มีการตรวจทานหนังสือรับหรือ
สงจากหัวหนางานเพื่อ
ความถูกตองตามระเบียบ



4.มีการเสนอตอผูบังคับบัญชาทุก
ครั้งเมื่อมีการรับการสงหนังสือและ
จัดลําดับความสําคัญของหนังสือ
รับหรือสงไดอยางมีระบบ



5.มีการจําแนกจัดเก็บหนังสือรับ
หรือสงไวอยางเปนระบบและ



ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ
- หนวยงานมีสมุดทะเบียนคุมการ
รับ-สงหนังสือ แยกกันอยางชัดเจน
เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน
- หนวยงานมีสมุดทะเบียนคุมการ
รับ-สงหนังสือ แยกกันอยางชัดเจน
เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบมีการ
ตรวจสอบหนังสือรับ หรือหนังสือ
สงจากหัวหนาหนวยงานเพื่อความ
ถูกตองทุกครั้ง
- เจาหนาที่ที่รับผิดชอบมีการเสนอ
ตอผูบังคับบัญชาทุกครั้งเมื่อมีการ
รับสงหนังสือสําคัญ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบมีการจําแนก
การจัดเก็บหนังสือรับหรือสงไว

เกี่ยวของในเรื่องเดียวกันเพื่อ
อยางเปนระบบ
สะดวกในการคนควาอางอิง
สรุป : การปฏิบัติตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบมีการปฏิบัติงานตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณอยางถูกตองตามระเบียบฯ

คําถาม
2. การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บว า
ดวยงานสารบรรณ

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

1.มีบุคลากรผูปฏิบัติงานดานสาร
บรรณเพียงพอเหมาะสมตอ
ปริมาณงาน



- หนวยงานมีเจาหนาที่ ที่
รับผิดชอบดานงานสารบรรณ
เพียงพอตอปริมาณงานภายใน
หนวยงาน

2.บุคลากรมีความรูความสามารถ
มีทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ



3.มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนไดในกรณีที่ผูรับผิดชอบลา



- เจาหนาที่ที่รับผิดชอบดานงาน
สารบรรณ มีความรูความสามารถ
และมีทักษะที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
- หนวยงานมีเจาหนาที่สามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนไดในกรณีที่
ผูรับผิดชอบลา

สรุป : บุคลากรผูปฏิบัติงานดานสารบรรณ
หนวยงานมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและเขาใจ ในการปฏิบัติงานสารบรรณและปฏิบัตงิ านไดถูกตอง

คําถาม
3. การพัฒนาความรูทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

1.บุคลากรผูปฏิบัติงานดานงาน
สารบรรณ ปฏิบัติงานตามตําแหนง
ที่บรรจุ



- บุคลากรผูปฏิบัติงานดานงานสาร
บรรณของหนวยงาน ปฏิบัติงาน
ตามตําแหนงที่บรรจุ

2.มีการถายทอดงานหรือ
ประสบการณจากผูรวมงานหรือ
หัวหนางาน



3.มีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมใน
งานที่รับผิดชอบ



4.มีการอบรมความรูเรื่อง
กฎระเบียบงานที่เกี่ยวของอยาง
สม่ําเสมอ



- ผูร ับผิดชอบงานสารบรรณของ
หนวยงานมีการมีการถายทอดงาน
หรือประสบการณใหกับผูรวมงาน
ไดรับทราบอยางตอเนื่องโดยมีการ
แลกเปลี่ยนความรูกันในที่ประชุม
- เจาหนาที่ที่รับผิดชอบมีการศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมในงานที่
รับผิดชอบอยางตอเนื่อง
- เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานดาน
สารบรรณเขารวมอบรมหาความรู
เรื่องกฎระเบียบงานที่เกี่ยวของ
อยางสม่ําเสมอ

สรุป : เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง

คําอธิบาย/คําตอบ

ผูประเมิน …นายไพศาล กมลพรวิจิตร…
(........นายไพศาล กมลพรวิจิตร.........)
ตําแหนง .....เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานอาคารสถานที่)
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
1. อาคารสถานที่
1.1) สภาพแวดลอมทางกายภาพ
1. สถานที่ทํางานมีแสงสวางเพียงพอ
2. สถานที่ทํางานมีความสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอยสะดวกในการปฏิบัติงาน ไมเปน
แหลงที่อยูของพาหะนําโรค เชน หนู แมลงวัน
แมลงสาบ ฯลฯ
3. สถานที่ทํางานมีอากาศถายเท ไมมีกลิ่น
เสียงรบกวน
4. ขนาดพื้นที่ในการปฏิบัติงานมีขนาด
เหมาะสม สะดวกในการปฏิบัติงาน
5. มีอุปกรณปองกันอันตรายในอาคารสถานที่
เชน เครื่องมือและอุปกรณการดับเพลิง บันได
หนีไฟ
1.2) การใชประโยชนและการดูแลรักษา
1. มีการใชประโยชนเปนไปตามวัตถุประสงค
ของอาคารสถานที่
2. มีการดูแลรักษาอาคารสถานที่ใหมีสภาพดี
สะอาด สวยงาม
3. มีการดูแลรักษา อุปกรณปองกันอันตราย
ในอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน ใหอยูในสภาพดี

มี/ใช













3. มีการดูแลรักษา ระบบไฟฟา และอุปกรณ
ที่ใชในการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหอยูในสภาพดี
สรุป แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานอาคารสถานที่)
หนวยงานมีการควบคุมดานอาคารสถานทีเ่ พียงพอ

ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย

- หนวยงานมีการจัดสถานที่ทํางานใหมีแสง
สวางเขาถึงไดเปนอยางดี
- หนวยงานมีเจาหนาที่ทําความสะอาดอาคาร
ใหมีความเรียบรอยเปนประจําทุกวัน
- หนวยงานมีสถานที่ถายเทไดดี ไมมีกลิ่น
เสียงรบกวน
- ขนาดพื้นที่ในการปฏิบัติงานมีความสะดวก
และเหมาะสม
- หนวยงานมีการรักษาความปลอดภัยดาน
ตางๆครบถวน
- หนวยงานไดใชประโยชนจากอาคารเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
- หนวยงานมีเจาหนาที่ทําความสะอาดประจํา
อาคารใหสะอาด สวยงาม
- หนวยงานมีการมอบหมายใหเจาหนาที่ดูแล
รักษา สถานที่ อุปกรณภายในอาคาร ใหอยูใน
สภาพที่ดีอยูเสมอ
- หนวยงานมีเจาหนาที่ดูแลรักษา ระบบไฟฟา
อุปกรณตางๆภายในหนวยงาน

ผูรายงาน ……นายฉลอง ไชยเมือง……
( ............นายฉลอง ไชยเมือง................ )
ตําแหนง ......ผูชวยชาง......................
วันที่ ....30... เดือน ...กันยายน.. พ.ศ…2558...

แบบสอบถามควบคุมภายในดานงานประกันคุณภาพการศึกษา
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
มี/ใช
ไมมี/ไมใช
คําอธิบาย/คําตอบ

1. มีการกําหนดกิจกรรม ระยะเวลาใน
- หนวยงานมีการกําหนดกิจกรรม
การดําเนินการและการติดตามผลเพื่อให
ระยะเวลาในการดําเนินงานใหเสร็จสิ้น
การทํางานตางๆในหนวยงานเกิดคุณภาพ
ตามที่กําหนดตามแผนและใหมีการรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานทุกครั้ง

2. ในการดําเนินกิจกรรม มีการนําขอมูลที่
- หนวยงานไดนําผลการประเมินในปที่ผาน
ไดจากการทํางานในปการศึกษาที่ผานมา
มา นํามาปรับปรุงการดําเนินงานทุกครั้ง
นํามาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑงานประกันฯ
3. มีการนํากิจกรรมที่กําหนดขึ้น บรรจุไว
ในแผนปฏิบตั ิการประจําป หรือแผนการ
ทํางานของหนวยงาน



- หนวยงานดําเนินการจัดทํากิจกรรม/
โครงการบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป
ทุกครั้ง

4. มีการจัดสรรงบประมาณในการทํางาน
ตางๆของหนวยงานใหเพียงพอตอการ
ทํางานอยางมีคุณภาพ
5. มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตางๆ
ใหกับหนวยงานอยางเพียงพอตอการ
ทํางานอยางมีคุณภาพ
6. มีการจัดงบประมาณและทรัพยากร
สนับสนุนเพียงพอตอการพัฒนางานตาม
องคประกอบคุณภาพที่กําหนด



7. มีการกําหนดวิธีการบันทึกขอมูล และ
จัดเก็บขอมูล ใหสะดวกในการเรียกใชใน
ภายหลัง



- หนวยงานมีการจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานเพียงพอตอการทํางานของ
บุคลากรภายในหนวยงาน
- หนวยงานไดจัดสรรทรัพยากรตางๆใหกับ
บุคลากรภายในหนวยงานในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหไดงานออกมามีประสิทธิภาพ
- หนวยงานมีการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอตอการพัฒนา
งานตามองคประกอบเพื่อใหงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานมีคุณภาพ
- หนวยงานมีเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บขอมูล โครงการ/กิจกรรมที่หนวยงาน
ไดดําเนินการ





คําถาม
8. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรทุกระดับใน
หนวยงานใหเขาใจถึงเหตุผล ความจําเปน
ที่ตองมีระบบการประกันคุณภาพ

มี/ใช


9. มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบตั ิในระบบที่นํามาใชใหชัดเจน



10. จัดทําคูมือชี้แจงเกี่ยวกับระบบที่
นํามาใชเพื่อใหเกิดความเขาใจ และนําไป
ปฏิบัติได



11. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
เปนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการซึ่ง
มาจากบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยที่
มีความรูความสามารถในงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
12. มีการนําผลการประเมินจาก
คณะกรรมการมาปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาในป
ตอไป



ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ
- ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานจัดประชุมชี้แจงเกณฑประกัน
ใหกับบุคลากรทุกระดับในหนวยงานไดรับ
ทราบและเขาใจถึงเหตุผล ความจําเปนที่
ตองมีระบบการประกันคุณภาพเพื่อจะใหมี
การรายงานใหเปนไปตามเกณฑที่ถูกตอง
- ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานชี้แจงรายละเอียดของ
ระบบงานประกันที่ใชใหผูบริหารและ
บุคลากรไดรับทราบในที่ประชุมประจําเดือน
- ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานจัดทําคูมือเอกสารงานประกัน
คุณภาพเพื่อที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานใหมีคุณภาพ
- การตรวจประเมินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนการตรวจสอบโดยผูที่มีความรู
ความสามารถภายในมหาวิทยาลัย



- มีการนําผลการประเมินจาก
คณะกรรมการมาปรับปรุงการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพโดยจัดทําเปน
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan)

13. มีการแจงคะแนนผลการประเมิน
- ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ใหกับผูบริหารและบุคลากรในหนวยงาน
ของหนวยงานแจงคะแนนผลการดําเนินงาน
ไดรับทราบ
ใหผูบริหารและบุคลากรไดรับทราบในที่
ประชุมประจําเดือนหลังจากที่
คณะกรรมการตรวจประเมินเสร็จเรียบรอย
แลว
สรุป หนวยงานมีการควบคุมงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผูรายงาน …นางพรรณี เจริญศิร…ิ
( .......นางพรรณี เจริญศิร.ิ ............ )
ตําแหนง .....เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามควบคุมภายในดานงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
1. ผูบริหารมีการใหนโยบายการ
บริหารงานแกหนวยงานอยาง
ชัดเจน

มี/ใช

2. วัตถุประสงคระดับหนวยงาน มี
การกําหนดไวอยางชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจ ของ
หนวยงาน



- หนวยงานไดกําหนดวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานไวอยางชัดเจนและมี
ความสอดคลองกับพันธกิจของ
หนวยงาน

3. วัตถุประสงคระดับกิจกรรม มี
การกําหนดไวอยางชัดเจนและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคระดับ
หนวยงาน
4. ระบบการควบคุมภายในทีก่ ําหนด
ขึ้น ครอบคลุมภารกิจของ



- หนวยงานไดกําหนดวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรมของหนวยงานเพื่อใหการ
ดําเนินงานสอดคลองกับพันธกิจของ
หนวยงาน
- หนวยงานมีระบบการควบคุมภายในที่
กําหนดขึ้นครอบคลุมตามโครงสรางของ



ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ
- ผูบริหารหนวยงานมีการใหนโยบาย
การบริหารงานแกหนวยงานทุกครั้ง

หนวยงาน

หนวยงาน

5. ระบบการควบคุมภายในมีความ
เพียงพอและเหมาะสมกับ
หนวยงาน



- ระบบการควบคุมภายของหนวยงานมี
ความเพียงพอและเหมาะสมกับ
หนวยงาน

6. การจัดวางระบบการควบคุม
ภายในหนวยงานเปนไปตาม
ระเบียบหรือมาตรฐานหรือ
มาตรการตาง ๆ ที่ทางราชการ
กําหนด



- หนวยงานมีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในหนวยงานเปนไปตาม
ระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด

7. ผูบริหารใหความสําคัญและ
เห็นชอบในการจัดใหมีระบบการ
ควบคุมภายในขึ้นภายในหนวยงาน



- ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญและ
เห็นชอบในการจัดใหมีระบบการควบคุม
ภายในขึน้ ภายในหนวยงานเพื่อลด
ปญหาที่จะเกิดความเสี่ยง

คําถาม
8. เจาหนาที่ทุกคนที่เกี่ยวของมี
สวนรวมในการจัดใหมีระบบการ
ควบคุมภายในขึ้นในแตละสวนงาน

มี/ใช

9. เจาหนาที่ทุกคนไดรับการชี้แจง
ใหทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายใน



- เจาหนาที่ทุกคนไดรับการชี้แจงให
ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในโดยเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบมีการชี้แจงในที่ประชุม
- ระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้น
ไดมีการนําไปสูการปฏิบัติงานตามปกติ
ของหนวยงาน



- การดําเนินงานสามารถบรรลุผลไดตาม
วัตถุประสงคที่วางไว



10. ระบบการควบคุมภายในที่
กําหนดขึ้นไดมีการนําไปสูการ
ปฏิบัติงานตามปกติของหนวยงาน

11. กระบวนการปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุผลไดตาม
วัตถุประสงคที่วางไว

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ
- เจาหนาที่ในหนวยงานทุกกลุมงานมี
สวนรวมในการจัดใหมีระบบการควบคุม
ภายในขึ้นในแตละสวนงาน

12. การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด



- การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

สรุป หนวยงานสามารถควบคุมงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไดอยางมีมาตรฐาน
ผูรายงาน …นางสาวเพ็ญประภา โยธาทูน…
( ......นางสาวเพ็ญประภา โยธาทูน.............. )
ตําแหนง .....นักวิชาการศึกษา........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามควบคุมภายดานงานกพร.
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

1. ผูบริหารมีการใหนโยบายการ
บริหารงานแกหนวยงานอยาง
ชัดเจน



- ผูบริหารหนวยงานมีการใหนโยบาย
การบริหารงานแกหนวยงานทุกครั้ง

2. วัตถุประสงคระดับหนวยงาน มี
การกําหนดไวอยางชัดเจนและ
สอดคลองกับภารกิจ ของ
หนวยงาน



- หนวยงานไดกําหนดวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไว
อยางชัดเจนและมีความสอดคลองกับ
พันธกิจของหนวยงาน

3. วัตถุประสงคระดับกิจกรรม มี
การกําหนดไวอยางชัดเจนและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคระดับ
หนวยงาน
4. มีระบบการบริหารงานใหเปนไป
ตามแผนปฏิบัติราชการในแตละ
ปงบประมาณมีความครอบคลุม



- หนวยงานไดกําหนดวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรมของหนวยงานเพื่อใหการ
ดําเนินงานสอดคลองกับพันธกิจของ
หนวยงาน
- หนวยงานมีระบบการบริหารงานให
เปนไปตามแผนปฏิบัติราชการในแตละ
ปงบประมาณและมีความครอบคลุมกับ
พันธกิจของหนวยงาน

5. มีการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนตางๆใหกับหนวยงาน
อยางเพียงพอตอการทํางานอยางมี
คุณภาพ
6. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรทุก
ระดับในหนวยงานใหเขาใจถึง
เหตุผล ความจําเปนที่ตองมี
ระบบงาน กพร.
7. มีการจัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติในระบบที่นํามาใช
ใหชัดเจน



- หนวยงานมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
บุคลากรในการดําเนินงานอยางเพียงพอ



- หนวยงานมีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในหนวยงานเปนไปตาม
ระเบียบที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด



8. จัดทําคูมือชี้แจงเกี่ยวกับระบบที่
นํามาใชเพื่อใหเกิดความเขาใจ
และนําไปปฏิบัติได



- ผูรับผิดชอบงานกพร.ของหนวยงาน
ชีแ้ จงรายละเอียดของระบบงาน กพร.ที่
ใหผูบริหารและบุคลากรไดรับทราบในที่
ประชุมประจําเดือน
- มีคูมือในการดําเนินงานที่ทาง
มหาวิทยาลัยกําหนดให และหนวยงาน
ดําเนินการในสวนของหนวยงานเพิ่มเติม

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

9. การตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
เปนการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการซึ่งมาจากบุคลากร
ภายในของมหาวิทยาลัยที่มีความรู
ความสามารถ
10. มีการนําผลการประเมินจาก
คณะกรรมการมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปงบประมาณตอไป



- การตรวจประเมินงานกพร.เปนการ
ตรวจสอบโดยผูที่มีความรูความสามารถ
ภายในมหาวิทยาลัย



- มีการนําผลการประเมินจาก
คณะกรรมการมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานดานกพร.ในปงบประมาณ
ตอไป

11. มีการแจงคะแนนผลการ
ประเมินใหกับผูบริหารและ
บุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ



- ผูรับผิดชอบงานกพร. ของหนวยงาน
แจงคะแนนผลการดําเนินงานให
ผูบริหารและบุคลากรไดรับทราบในที่
ประชุมประจําเดือนหลังจากที่
คณะกรรมการตรวจประเมินเสร็จ
เรียบรอยแลว
สรุป หนวยงานมีการควบคุมการดําเนินงานดานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

ผูรายงาน …นางพรรณี เจริญศิร…ิ
( ....นางพรรณี เจริญศิริ....)
ตําแหนง .....เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามควบคุมภายในดานงานการจัดการความรู
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
1. องคกรมีการวิเคราะหอยางเปน
ระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดออนใน
เรื่องการจัดการความรู เพื่อ
ปรับปรุงในเรื่องความรู เชนองคกร
ยังขาดความรูที่จําเปนตองมีระบบ
การรวบรวมความรูที่มีอยูงาย
ตอการนําไปใช และมีวิธีการที่
ชัดเจนในการแกไขปรับปรุง
2. องคกรมีการแสวงหาขอมูล/
ความรูจากแหลงตางๆอยางเปน
ระบบและมีจริยธรรม และ
บุคลากรมีสวนรวมในการ
แสวงหาความคิดใหมๆทั้งในและ
นอกหนวยงาน
3. องคกรมีชองทางการเขาถึงองค
ความรูหลากหลายชองทาง

มี/ใช

4. ผูบริหารกําหนดใหการจัดการ
ความรูเปนกลยุทธที่สําคัญในองค
กร



5. องคกรสงเสริมและใหการ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของบุคลากร



- หนวยงานมีการสงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคลากรภายในหนวยงานมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานรวมกัน

6. บุคลากรในองคกรทํางานโดย
เปดเผยขอมูลและมีความไวเนื้อ
เชื่อใจกันและกัน



– บุคลากรในหนวยงานใหการ
สนับสนุน/ใหความรวมมือโดยเปดเผย
ขอมูลและมีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและ
กัน สงผลใหบรรยากาศการเรียนรูเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ
- หนวยงานมีการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อเปนการหาจุดแข็งหรือ
จุดออนในการดําเนินงานเพื่อใหการ
ดําเนินงานการจัดการความรูเปนไปใน
ทิศทางที่ดี



- หนวยงานมีการแสวงหาขอมูล/ความรู
จากแหลงตางๆตามแผนการจัดการ
ความรู ในรูปแบบของการศึกษาดูงาน
ตามหนวยงานตางๆทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน



– หนวยงานมีการจัดเก็บองคความรูใน
รูปแบบเอกสารและในระบบสารสนเทศ
เพื่อใหสะดวกตอการเขาถึงขอมูล
- ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญใน
การจัดการความรูและถือเปนหนึ่งใน
กลยุทธที่สําคัญขององคกร

คําถาม
7. องคกรสงเสริมใหบุคลากร เกิด
การเรียนรู โดยการใหอิสระในการ
คิด และการทํางานรวมทั้ง
กระตุนใหบุคลากรในองคกรสราง
สรรคสิ่งใหม ๆ

มี/ใช

8. ทุกคนในองคกรถือวาการเรียน
รูเปนหนาที่และความรับผิดชอบ
ของทุกคน





ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ
- หนวยงานมีการสงเสริมบุคลากรใหเกิด
การเรียนรูโดยการใหอิสระในการคิด
และการทํางาน รวมทั้งกระตุนให
บุคลากรสรางสรรคสิ่งใหม ๆ
- หนวยงานมีการจัดกิจกรรมตางๆ
กระตุนใหบุคลากรไดมีสวนรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
- บุคลากรในหนวยงานทุกคนถือวาการ
เรียนรูเปนหนาที่และความรับผิดชอบ
ของทุกคน

สรุป หนวยงานมีการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานไดอยางมีมาตรฐาน

ผูรายงาน …นางพรรณี เจริญศิริ…
( ......นางพรรณี เจริญศิริ .......... )
ตําแหนง .....เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามดานการวิจัย
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม

มี/ใช

1. มีการกําหนดนโยบายและมีแผนงานวิจัยที่
สอดคลองตอบสนองตอเปาหมายขององคกร



2. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งอาจารย
นักวิจัย ทั้งเกาและใหมดานการทําวิจัย
3. มีการสนับสนุนทางดานการเงินและปจจัย
เกื้อหนุนในการทําวิจัยของอาจารย นักวิจัย
และมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีจํานวนและ
คุณภาพเพิ่มขึ้น
4. มีประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ แนวทาง
ปฏิบัติในการขอทุนของบุคลากร และการ
บริหารเงินทุนวิจัย



5. มีการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย
กับองคกรภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐ
เอกชน และอุตสาหกรรม



6. มีระบบสารสนเทศ และฐานขอมูลงานวิจัย
ที่เปนปจจุบัน สามารถใชประโยชนในการ
บริหารจัดการ และการสรางงานวิจัย







ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย

- มีแผนการดําเนินงานที่บรรจุนโยบาย
แนวทางขั้นตอน และหลักเกณฑการวิจัยที่
สอดคลองตอเปาหมายของสถาบันฯ
- มีการรายงานการเขารวมอบรมนักวิจัยและ
บุคลากรดานการทําวิจัย
- หนวยงานมีทุนสนับสนุนการดําเนินงานดาน
การวิจัยใหกับบุคลากรและนักวิจัยใน
หนวยงาน และนักวิจัยมีผลงานวิจัยป พ.ศ.
2555และเอกสารวิชาการจากผลงานวิจัย
- หนวยงานมีประกาศสถาบันเรื่องการ
คัดเลือกทุนวิจัยและโครงการบริการวิชาการ
ปพ.ศ.2556
- สัญญาการขอรับทุนวิจัยเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับแนวทางปฏิบัติในการขอ
ทุนของบุคลากร และการบริหารเงินทุนวิจัย
- แบบฟอรมบันทึกขอความขออนุมัติโครงการ
และการเบิกจายตามสัญญาการขอรับทุน
- หนวยงานมีการจัดทําความรวมมือ MOU
รวมกับชุมชนบานกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม
- หนวยงานมีการจัดทําความรวมมือ MOU
รวมกับองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน)
- หนวยงานมีการจัดทําความรวมมือ MOU
รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
- รวมนําเสนอโครงการวิจัย สกว./รวม
ดําเนินงานโครงการวิจัยรวมกับชุมชน
- สรุปความรวมมือและสรางเครือขายทาง
วิจัยกับองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน)
- หนวยงานมีเว็บไซต ในการดําเนินงานดาน
วิจัยในแตละครั้ง และจะนําขึ้นเว็บไซตเพื่อ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานดานการวิจัย

คําถาม

มี/ใช

ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย

สรุป แบบสอบถามดานการวิจัย

หนวยงานมีการควบคุมงานดานการวิจัยที่เพียงพอมีการดําเนินงานตามบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ผูรายงาน …ดร.วิยะดา รัตนเพชร…
( ............ดร.วิยะดา รัตนเพชร............. )
ตําแหนง .....นักวิจัยชํานาญการ...............
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ.…2558…

แบบสอบถามดานการบริการวิชาการ
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม

มี/ใช

1. มีการกําหนดนโยบาย แนวทาง ขั้นตอน
และหลักเกณฑของใหการบริการวิชาการ ที่
สัมพันธสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน
และมหาวิทยาลัย
2. มีการจัดทําแผนการใหบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนของหนวยงาน



3. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพื่อกําหนดทิศทาง การดําเนินงาน
4. มีการสงเสริม สนับสนุนและสรางแรงจูงใจ
ใหอาจารย บุคลากรมีความพรอมทั้งในดาน
ความรู ความเชี่ยวชาญ ในการใหบริการ
วิชาการ
5. มีการสนับสนุนงบประมาณในการ
ใหบริการวิชาการ



6. มีประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ แนวทาง
ปฏิบัติในการขอทุนสนับสนุนการใหบริการ
วิชาการ



7. เกิดการมีสวนรวมในการบริการวิชาการ
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน









ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย

- มีแผนการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการทีบ่ รรจุนโยบาย แนวทางขั้นตอน
และหลักเกณฑการบริการวิชาการที่
สอดคลองตอเปาหมายของสถาบันฯ
- หนวยงานมีการจัดทําแผนการใหบริการทาง
วิชาการตามจุดเนนของสถาบันฯที่บรรจุไวใน
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
- กลุมงานวิจัยและบริการวิชาการมีการ
สํารวจความตองการของชุมชนกอนที่จะ
ดําเนินงานโครงการในแตละครั้ง
- ผูบริหารหนวยงานมีการสนับสนุนการเขา
รวมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มความรู
ความเชี่ยวชาญดานการใหบริการวิชาการแก
บุคลากรภายในหนวยงาน
- หนวยงานมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานอาทิเชน งบประมาณในการ
ดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
งบประมาณภายนอก
- หนวยงานยึดคือ ประกาศ ระเบียบแนว
ปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติในการขอทุนสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการ
- หนวยงานมีสวนรวมในการใหบริการ
วิชาการชุมชนบานกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม
- หนวยงานมีสวนรวมในการใหบริการ
วิชาการชุมชน ณ วัดศรีจันทร บานนาออ
อําเภอเมือง จังหวัดเลย
- หนวยงานสรุปการรวมมือในการใหบริการ
วิชาการกับองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน)
- หนวยงานสรุปความรวมมือและสราง

คําถาม

8. การประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการทางวิชาการตอชุมชน สังคมวา
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการทั้ง
ทางตรงและทางออม

มี/ใช



ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย

เครือขายทางวิชาการในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานรวมกับเครือขาย
- สรุปภาพกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ
ดานการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ณ วัดศรี
จันทร บานนาออ อําเภอเมือง จังหวัดเลย
- หนวยงานมีการประเมินผลประโยชนของ
การใหบริการวิชาการตอการดําเนินงาน ณ
วัดศรีจันทร บานนาออ อําเภอเมือง จังหวัด
เลย
- หนวยงานมีการประเมินผลประโยชนของ
การใหบริการวิชาการตอการดําเนินงาน ณ
ชุมชนบานกําพี้ อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม
- หนวยงานมีการประเมินผลที่เกิดประโยชน
และ
สรางคุณคาตอสังคมและชุมชนของการ
ดําเนินงานโครงการศูนยการเรียนรูชุมชนดาน
ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนบานหัวชาง - หนอง
แสง


9. มีการเผยแพรประสบการณในการ
- มีการเผยแพรประสบการณในการใหบริการ
ใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตาง ๆ รวมทั้ง
วิชาการผานเว็บไซตหนวยงาน
จัดทําฐานขอมูลการบริการวิชาการเผยแพรสู
- มีฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร
สาธารณะ
ผลการดําเนินงานของหนวยงาน
สรุป แบบสอบถามดานการบริการวิชาการ
หนวยงานมีการควบคุมงานดานการบริการวิชาการที่เพียงพอมีการดําเนินงานตามบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผูประเมิน …ดร.วิยะดา รัตนเพชร…
( ............ดร.วิยะดา รัตนเพชร............. )
ตําแหนง .....นักวิจัยชํานาญการ...............
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม

มี/ใช

1. มีการกําหนดนโยบายและมีแผนงานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคลอง
ตอบสนองตอเปาหมายขององคกร
2. มีการสนับสนุนทางดานการเงินและปจจัย
เกื้อหนุนในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
3. บุคลากร นิสตมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม



4. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน







ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย
- หนวยงานมีนโยบายและแผนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
- หนวยงานมีงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของบุคลากร
- ผูบ ริหารและบุคลากรในหนวยงานมี
กิจกรรมในการดําเนินงานรวมกันทุกครั้งที่
มหาวิทยาลัยจัด
- หนวยงานมีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปะทั้งทางเว็บไซตของหนวยงาน และ
จัดทําเปนจดหมายขาว
- หนวยงานมีการประเมินผลประโยชนและ
ผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม


5. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบจาก
การดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
สรุป แบบสอบถามดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หนวยงานมีการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งเปาหมายไว

ผูรายงาน …นายสถิตย เจ็กมา…
( ......นายสถิตย เจ็กมา........)
ตําแหนง .....นักวิชาการชางศิลปชํานาญการ........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามการควบคุมภายในดานงานศิลปกรรม
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
- อาคารและสถานทีใ่ นการจัด
นิทรรศการมีความเหมาะสม
หรือไม
- การตกแตงอาคารสถานที่
เหมาะสม กลมกลืนกับ
สภาพแวดลอมในการจัดงาน
หรือไม
- มีการบริการเปดใหเขาชมผลงาน
ดานนิทรรศการหรือไม

มี/ใช


ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ
- หนวยงานมีการจัดอาคารสถานที่
ในการจัดนิทรรศการที่มีความ
เหมาะสม



- การตกแตงอาคารสถานที่
เหมาะสมกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอมในการจัดงาน



- หนวยงานมีการเปดใหเขาชม
ผลงานดานศิลปกรรมอยางตอเนื่อง
ผูรายงาน …นายสถิตย เจ็กมา…
( .......นายสถิตย เจ็กมา............. )
ตําแหนง .....นักวิชาการชางศิลปชํานาญการ........
วันที่ ...30.... เดือน ...กันยายน..พ.ศ. …2558…

คําถาม
1. ดานการจัดนิทรรศการ

แบบสอบถามควบคุมภายในดานงานพิพิธภัณฑและนิทรรศการ
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
มี/ใช
ไมมี/ไมใช
คําอธิบาย/คําตอบ


- หนวยงานจัดพิพิธภัณฑดาน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหเปนแหลง
เรียนรูแกผูที่สนใจทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน



- หนวยงานดําเนินการจัดทํา
พิพิธภัณฑและนิทรรศการภายใน
หนวยงาน เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

3.1 เปนแหลงเรียนรูคนควาขอมูล
ทางศิลปวัฒนธรรม



3.2 มีขอมูลการคนควาไดทาง
เว็บไซต



3.3 มีผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง



3.4 บุคลากรมีความรู
ความสามารถในการใหความรูและ
การเปนวิทยากร



- หนวยงานจัดทําพิพิธภัณฑให
หนวยงานเปนแหลงเรียนรูคนควา
ขอมูลทางศิลปวัฒนธรรม
- หนวยงานมีการจัดทําฐานขอมูล
ดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหผูที่
สนใจสามารถคนควาขอมูลไดทาง
เว็บไซต
- หนวยงานมีผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
- หนวยงานมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการใหความรูแกผู
ที่เขามาศึกษาหาความรูดาน
นิทรรศการภายในหนวยงาน

1.1 เพื่อเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน
2. เปนศูนยเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรทองถิ่น
2.1 สงเสริมการทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร
3. ดานการบริการวิชาการ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

ผูรายงาน …นายนครินทร ทาโยธี…
( .......นายนครินทร ทาโยธี............. )
ตําแหนง .....นักวิชาการศึกษา........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558…

แบบสอบถามควบคุมภายในงานปริวรรตเอกสารโบราณ
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
1. สํารวจเรื่องเนื้อเรื่องที่เปน
ประโยชนทางวิชาการจาก
แหลงขอมูลตางๆ

มี/ใช


ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ
- เจาหนาที่ ที่ทําการปริวรรตเอกสาร
โบราณไดมีการสํารวจเนื้อเรื่องที่เปน
ประโยชนจากแหลงขอมูลตางๆเชน
หองสมุดมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
ราชการ/เครือขายดานเอกสารโบราณ

2. อานเอกสารเพื่อทําความเขาใจ
ในเนื้อเรื่องและภาษาคราวๆ



- เจาหนาที่ทําการอานเอกสารโบราณ
เพื่อทําความเขาใจในเนื้อเรื่องและภาษา
กอนทําการปริวรรตเอกสารโบราณ

3. รวบรวมเอกสารโบราณที่บันทึก
เรื่องนั้นๆ เทาที่สามารถหาไดเพื่อ
นํามาเปรียบเทียบแลวคัดเลือก
เฉพาะฉบับที่สมบูรณที่สุด
4. ปริวรรตและถายทอดภาษา
โบราณดวยความเชี่ยวชาญ และ
ความรู ความเขาใจลึกซึ้งเพื่อ
ประโยชนทางวิชาการ



- เจาหนาที่ทําการรวบรวมเอกสาร
โบราณที่บันทึกเรื่องนั้นๆ เทาที่สามารถ
หาไดเพื่อนํามาเปรียบเทียบแลวคัดเลือก
เฉพาะฉบับที่สมบูรณที่สุด
- เจาหนาที่ทําการปริวรรตและถายทอด
ภาษาโบราณดวยความเชี่ยวชาญ

5. จัดทําวรรคตอน คําศัพท และ
ประโยคที่ถูกตองตามหลักภาษา





- เจาหนาที่จัดทําวรรคตอน คําศัพทและ
ประโยคที่ถูกตองตามหลักภาษา
ผูรายงาน …นายณรงคศักดิ์ ราวะรินทร…
( .......นายณรงคศักดิ์ ราวะรินทร......... )
ตําแหนง .....นักวิจัย........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ.…2558…

แบบสอบถามควบคุมภายในงานสํารวจและจัดระบบเอกสารโบราณ
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
1. ลงพื้นที่สํารวจเอกสารโบราณที่
มีอยูในวัด/ชุมชน

มี/ใช

2. ดําเนินการสํารวจขอมูลเอกสาร
ที่มีการชํารุดเพื่อที่จะจัดทําใหเปน
ระบบ และมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย



- เจาหนาที่ดําเนินการสํารวจขอมูล
เอกสารที่มีการชํารุดเพื่อที่จะจัดทําให
เปนระบบเรียบรอย

3. มีการดําเนินการลงพื้นที่ในการ
จัดระบบเอกสารโบราณ ใหเปน
หมวดหมู ตามชื่อเรื่อง เพื่อใหเปน
ระเบียบเรียบรอย



- เจาหนาทีล่ งพื้นที่จัดระบบเอกสาร
โบราณเพื่อใหอยูในสภาพที่ดี และจัดให
เปนหมวดหมูตามชื่อเรื่อง



ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ
- เจาหนาที่ ลงพื้นที่สํารวจเอกสาร
โบราณที่มีอยูในวัด/ชุมชน

ผูรายงาน …นายณรงคศักดิ์ ราวะรินทร…
( .......นายณรงคศักดิ์ ราวะรินทร......... )
ตําแหนง .....นักวิจัย........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ.…2558…

แบบสอบถามควบคุมภายในดานงานอบรม
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
1. หนวยงานสงเสริมใหมีการ
ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานดาน
การอนุรักษเอกสารโบราณ

มี/ใช

2. หนวยงานสงเสริมใหมีกิจกรรม/
อบรมโครงการที่ดําเนินงานในเรื่อง
ของการอนุรักษเอกสารโบราณทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน



3. ความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหาในเรื่องเอกสารโบราณของ
วิทยากร



4. สามารถนําความรูไปเผยแพร
และถายทอดความรูที่ได
จากการอบรมใหผูอื่นได



5. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใช
ในการปฏิบัติงานในการอนุรักษได





ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ
- หนวยงานสงเสริมใหมีการดําเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับงานดานการอนุรักษ
เอกสารโบราณอยางตอเนื่อง
- หนวยงานสงเสริมใหมีกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินงานในเรื่องของการ
อนุรักษเอกสารโบราณทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงานโดยเจาหนาที่ใน
หนวยงานไดรับเชิญเปนวิทยากรในการ
ถายทอดความรูอยูเปนประจํา
- เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบสามารถอธิบาย
เนื้อหาความรูในเรื่องเอกสารโบราณได
เปนอยางดี เนื่องจากเจาหนาที่ใน
หนวยงานมีความรูความสามารถในงาน
ดานนี้
- กลุมบุคคลที่เขามาอบรมสามารถนํา
ความรูไปเผยแพร และถายทอดความรูที่
ไดจากการอบรมใหผูอื่นไดรับทราบเปน
อยางดี
- กลุมบุคคลที่เขามาอบรมสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานใน
การอนุรักษเอกสารโบราณไดเปนอยางดี

ผูรายงาน …นายณรงคศักดิ์ ราวะรินทร…
( .......นายณรงคศักดิ์ ราวะรินทร......... )
ตําแหนง .....นักวิจัย........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ.…2558…

แบบสอบถามควบคุมภายในงานวิจัยเอกสารโบราณ
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
1. หนวยงานสงเสริมใหมีการ
ดําเนินงานดานการวิจัยดาน
เอกสารโบราณ

มี/ใช


ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ
- ผูบริหารหนวยงานสงเสริมใหมีการ
ดําเนินการจัดทํางานวิจัยดานเอกสาร
โบราณอยางตอเนื่อง

2. ผลงานวิจัยดานเอกสารโบราณ
ของหนวยงานที่ผลิตออกมาแลว
สามารถนําไปเผยแพรใหกับผูที่
สนใจไดศึกษา



- ผลงานวิจัยที่ผลิตสามารถเผยแพรใหผู
ที่สนใจไดศึกษาอยางตอเนื่อง

3. ผูบริหารหนวยงานสงเสริมให
เจาหนาที่รับผิดชอบเขารวมศึกษา
หาความรูเพิ่มเติม
4. เจาหนาที่มีการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมจากเอกสารทางวิชาการ
จากแหลงอื่นเพิ่มเติมเพื่อไดขอมูล
มาดําเนินการจัดทํางานวิจัย
5. ผูบริหารหนวยงานมีการสงเสริม
ใหเจาหนาที่นําความรูงานวิจัยที่
ผลิตออกมานําเสนอในงานวิชาการ
ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
อยางตอเนื่อง



- ผูบริหารหนวยงานสงเสริมใหเจาหนาที่
รับผิดชอบเขารวมศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมในงานดานเอกสารโบราณ
- เจาหนาที่มีการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมจากเอกสารทางวิชาการจาก
แหลงอื่นเพิ่มเติมเพื่อจะไดขอมูลมา
ดําเนินการจัดทํางานวิจัย
- ผูบริหารหนวยงานสงเสริมใหบุคลากร
นําความรูงานวิจัยดานเอกสารโบราณ
นําไปเผยแพรในงานประชุมวิชาการ





ผูรายงาน …นายณรงคศักดิ์ ราวะรินทร…
( .......นายณรงคศักดิ์ ราวะรินทร......... )
ตําแหนง .....นักวิจัย........
วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ.…2558…

แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานระบบสารสนเทศ)
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม

มี/ใช

1. ระบบสารสนเทศ
1.1) อุปกรณคอมพิวเตอร
1. มีการกําหนดนโยบายการนําคอมพิวเตอร
มาใชในการดําเนินงานหรือไม



2. มีการกําหนดนโยบายของแตละสวนงาน
ยอยในการดูแลรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร
หรือไม



3. ผูไดรับอนุมัติเทานั้นที่สามารถเขาถึง
อุปกรณคอมพิวเตอร



4. มีขอแนะนําหรือใหการฝกอบรมการใช
อุปกรณคอมพิวเตอรกับผูใชคนใหมหรือไม



5. เมื่ออุปกรณคอมพิวเตอรเกิดความเสียหาย
หรือทํางานไมไดมีการรายงานใหทราบและมี
การแกไขไดทันทีหรือไม



6. มีการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรตาม



ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย

- หนวยงานมีการกําหนดนโยบายในการจัดหา
ครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยางตอเนื่องโดยกําหนดใหมี
การตั้งงบประมาณหมวดคาครุภัณฑรองรับ
การดําเนินการจัดหาคอมพิวเตอรไวดวย
- หนวยงานไดสรางแนวปฏิบัติรวมกันในการ
ใชวัสดุครุภัณฑของหนวยงานทุกประเภท
รวมถึงคอมพิวเตอรดวย โดยจะใหบุคลากรที่
ใชคอมพิวเตอรเครื่องนั้นๆเปนผูรับผิดชอบใน
การบํารุงรักษาในกรณีที่ตนเองดําเนินการเอง
ไดหากเกิดปญหาขึ้นกับคอมพิวเตอรที่ไม
สามารถแกไขไดดวยตนเอง จะดําเนินการ
แกไขใหโดยบุคลากรจากกลุมงานสารสนเทศ
- โปรแกรมเมอรของหนวยงานที่เปนผูดูแล
ระบบ Admin ของระบบฐานขอมูลหนวยงาน
มีการแนะนําการใชงานระบบ Admin ใหกับ
บุคลากรภายในกลุมงาน เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจ ในกรณีจําเปนที่ตองปฏิบัติหนาที่
แทน
- มีการแนะนําการใชงานคอมพิวเตอร
เบื้องตนกรณีที่เกิดปญหาที่บุคลากรสามารถ
แกไขไดเองในทันที
- ในกรณีที่คอมพิวเตอรเกิดความเสียหายหรือ
อยูในสภาพที่ใชงานไมไดจะมีการรายงาน
อยางไมเปนทางการดวยวาจาและจะ
ดําเนินการแกไขในขณะนั้นทันทีใหสามารถใช
งานไดตามปกติหากไมสามารถแกไขให
สามารถใชงานไดในขณะนั้นก็จะดําเนินการ
จัดหาเครื่องสํารองมาใชเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง
- ในแตละปงบประมาณจะดําเนินการ

คําถาม

มี/ใช

ระยะเวลาที่กําหนดหรือไม

7. การจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรมีการ
ประสานและวางแผนกับผูเกี่ยวของ เพื่อให
มั่นใจวาในระยะยาวคอมพิวเตอรที่จัดซื้อจะ
เขากันไดกับคอมพิวเตอรอื่นหรือไม

1.2) การปองกันดูแลรักษาสารสนเทศ
1. มีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่รับผิดชอบ
ดานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ





2. ผูที่ไดรับอนุมัติเทานั้นที่สามารถเขาถึง
แฟมขอมูลและโปรแกรม



3. แฟมขอมูลคอมพิวเตอรที่สําคัญมีการ
กําหนดใหจัดทําแฟมสํารองและเก็บรักษา
หรือไม
4. มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช
อินเตอรเน็ต หรือไม





ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย
บํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพความ
บกพรองชํารุดของคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ประกอบทุกชิ้นโดยไดดําเนินการตามแผนการ
บํารุงรักษาพัสดุของงานพัสดุ หนวยงาน
- การจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร งานพัสดุ
และงานแผนงานและงบประมาณ ไดรวมกัน
วางแผนกําหนดการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงาน โดยมีการวิเคราะหถึง อุปกรณ
คอมพิวเตอรเดิมที่มีอยูแลววามีคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพในการใชงานขณะนั้นเปน
อยางไร หากจะดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ
คอมพิวเตอรใหมจะสามารถใชรวมกันได
หรือไม
- หนวยงานไดมอบหมายใหโปรแกรมเมอร
ของสถาบันวิจัยศิลปะฯ เปนผูดูแลรับผิดชอบ
การบํารุงรักษาและดูแลความปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศทุกระบบ โดยได
กําหนดไวในภาระงานของบุคคลดังกลาว
อยางชัดเจน
- ระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อใชใน
การดําเนินงานของหนวยงานนั้น ไดออกแบบ
ใหมีระบบ Admin ทุกระบบ ดังนั้นผูที่ไดรับ
การกําหนดระดับสิทธิ์ไวเทานั้นจึงจะสามารถ
เขาถึงระบบฐานขอมูลได
- มีการจัดเก็บขอมูลสํารองไวใน Server ของ
หนวยงาน
- มีแนวปฏิบัติในการใชระบบพิสูจนตัวตน
กอนเขาใชอินเตอรเน็ต โดยใหใชรหัสของ
ตนเองที่ไดรับจากสํานักคอมพิวเตอร พรอม
ทั้งมีการ
จัดระบบการปองกันการ Hack ขอมูลผาน
ระบบอินเตอรเน็ตจากเครือขายภายนอกดวย

คําถาม
1.3) ประโยชนของสารสนเทศ
1. มีการประเมินประโยชนของรายงาน ที่
ประมวลจากระบบสารสนเทศเปนครัง้ คราว
หรือไม
2. ผูใช มีการสํารวจประโยชนของสารสนเทศ
ที่ไดรับเปนครั้งคราวหรือไม
3. มีการแจงใหผูใชทราบเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพใหมๆ ของระบบสารสนเทศ
อยางสม่ําเสมอหรือไม

มี/ใช





ไมมี/
ไมใช

คําอธิบาย
- มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ พรอมทั้งมีการเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง
- มีการประเมินความพึงพอใจการใชงาน
ระบบที่ไดพัฒนาขึ้น
- เมื่อมีการพัฒนาระบบขึ้นมาใหมหรือมีการ
พัฒนาระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น จะ
มีการแจงบุคลากรใหทราบในที่ประชุม
บุคลากรหนวยงาน

สรุป แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานระบบสารสนเทศ)
หนวยงานมีการควบคุมดานระบบสารสนเทศที่เพียงพอที่จะชวยใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค

ผูรายงาน ……นายเลอสันต ฤทธิขันธ……
( ........นายเลอสันต ฤทธิขันธ...........)
ตําแหนง ......นักวิชาการโสตทัศนศึกษา...........
วันที่ ....30... เดือน ...กันยายน.. พ.ศ…2558...

แบบสอบถามการควบคุมภายในดานงานพัฒนาเว็บไซต
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
1. สามารถเขาสู Website ได
อยางรวดเร็ว

มี/ใช


2. รายละเอียดและเนื้อหา ขอมูลที่
ตองการครบถวนหรือไม



3. มีการนําเสนอเนื้อหาเปนระบบ
และความเหมาะสมของการจัด
หมวดหมูเนื้อหาหรือไม



4. ขอมูลที่ไดมีการอัพเดทใหมี
ความทันสมัยและเปนปจจุบัน
หรือไม



ไมมี/ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ
- หนวยงานมีการเขาสูระบบ
Website ในการปฏิบัติงานไดอยาง
ทันถวงที
- มีรายละเอียดและเนื้อหา ขอมูลที่
ตองการครบถวนในการเขา
ปฏิบัติงานอยางทันถวงที
- ผูรับผิดชอบมีการนําเสนอเนื้อหา
เปนระบบและเหมาะสมของการจัด
หมวดหมูเนื้อหาในการปฏิบัติงาน
ใหผูรับผิดชอบไดรับทราบทุกครั้ง
- หนวยงานมีการอัพเดทขอมูลที่
หนวยงานดําเนินกิจกรรม/โครงการ
เปนปจจุบนั ทุกครั้ง


5. การจัดหมวดหมูของเนื้อหาใหมี
- การจัดหมวดหมูของเนื้อหาใหมี
ความเหมาะสม ถูกตองและ
ความเหมาะสม ถูกตองและ
ครบถวนหรือไม
ครบถวนหรือไม
สรุป หนวยงานมีการควบคุมการดําเนินงานดานการพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานที่เพียงพอ
ผูรายงาน ……นายศรัณยพงษ ชรารัตน……
( ........นายศรัณยพงษ ชรารัตน...........)
ตําแหนง ......นักวิชาการคอมพิวเตอร...........
วันที่ ....30... เดือน ...กันยายน.. พ.ศ…2558...

แบบสอบถามการควบคุมภายในดานงานกิจการพิเศษ
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
คําถาม
1. ผูบริหารหนวยงานมีการสงเสริม
ใหบุคลากรเขารวมกิจการพิเศษ
อาทิ งานสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เปนประจํา

มี/ใช

2. ผูบริหารหนวยงานมีการสงเสริม
ใหบุคลากรเขารวมกิจการพิเศษ
อาทิ งานรัฐพิธีที่สําคัญ



- ผูบริหารหนวยงานมีการสงเสริม
ใหบุคลากรเขารวมกิจการพิเศษ
อาทิ งานรัฐพิธีที่สําคัญทุกครั้ง
รวมกับมหาวิทยาลัย

3. บุคลากรในหนวยงานมีสวนรวม
ในงานกิจการพิเศษอยางพรอม
เพรียงกัน



4. มีแผนในการปฏิบัติงานในการ
เขารวมกิจกรรมในงานกิจการ
พิเศษของหนวยงาน
5. มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ในการเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง



- บุคลากรในหนวยงานมีการเขา
รวมในงานกิจการพิเศษอยางพรอม
เพรียงกัน โดยมีตารางมอบหมาย
หนาที่ใหกับบุคลากรทุกคน
- หนวยงานมีแผนในการปฏิบัติงาน
ในการเขารวมกิจกรรมของ
หนวยงาน
- บุคลากรรายงานผลการเขารวม
กิจกรรมงานกิจการพิเศษทุกครั้งใน
ที่ประชุมประจําเดือน



ไมมี/ไมใช



สรุป หนวยงานมีการควบคุมการดําเนินงานดานงานกิจการพิเศษที่เพียงพอ

คําอธิบาย/คําตอบ
- ผูบริหารหนวยงานมีการสงเสริม
ใหบุคลากรเขารวมกิจการพิเศษ
อาทิ งานสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เปนประจํา

ผูรายงาน ……นายวรชัย จินาลอง……
( ........นายวรชัย จินาลอง...........)
ตําแหนง ......นักวิชาการชางศิลปชํานาญการ...
วันที่ ....30... เดือน ...กันยายน.. พ.ศ…2558...

