
 
 

แบบสอบถามดานนโยบายและการบริหาร 

หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย 

1. ภารกิจ 

1.1) วัตถุประสงคหลัก 

1. หนวยรับตรวจมีการกําหนดพันธกิจเปน
ลายลายลักษณอักษร 

  - หนวยงานมีการกําหนด พันธกิจอยาง
เปนลายลักษณอักษรโดยกําหนดไวใน
แผนกลยุทธหนวยงาน (พ.ศ.2554-
2563) และแผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน 

2. ภารกิจท่ีกําหนดมีความชัดเจน และเขาใจ
งาย สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของหรือไม 

  - หนวยงานมีการกําหนดภารกิจ และ
แผนกลยุทธท่ีมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

3. มีการประกาศใหบุคลากรของหนวยงาน
ทุกคนทราบนโยบาย ภารกิจ ของ
มหาวิทยาลัยหรือไม 

  - ผูอํานวยการหนวยงานมีการถายทอด
นโยบาย ยุทธศาสตรพันธกิจ 
เปาประสงคใหบุคลากรทุกระดับ
รับทราบ 

4. ผูบริหารมีการกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
หรือไม 

  - ผูบริหารหนวยงาน มีการกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงานท่ีกําหนดสอดคลองกับภารกิจ 
โดยจัดทําเปนแผนพัฒนา แผนกลยุทธ 
และแผนปฏิบัติราชการประจําป และ
สามารถวัดผลสําเร็จไดจากตัวชี้วัดท่ี
กําหนดไว ซ่ึงรวมท้ังการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา/ก.พ.ร.  

5. ผูบริหารมีการกําหนดยุทธศาสตรและกล
ยุทธในการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ
หรือไม 

   

6. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ   - หนวยงานมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2556 

7. วัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงาน
ท่ีกําหนดสอดคลองกับภารกิจ และสามารถ
วัดผลสําเร็จไดหรือไม 

  - วัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงานของหนวยงานท่ีกําหนดมี
ความสอดคลองกับภารกิจ และมีตัวชี้วัด
สามารถวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน
ได 

8. วัตถุประสงคการดําเนินงานมีการแบง   - ในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน



 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย 

ออกเปนวัตถุประสงคยอยในระดับกิจกรรม 
หรือสวนงานยอยหรือไม 

นั้นกําหนดใหมีการวางแผนกิจกรรมการ
ดําเนินงานในระดับยอยพรอมระบุชวง
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

9. มีการกําหนดวิธีการ เพ่ือใหบุคลากรเขาใจ
ในงานท่ีปฏิบัติวาจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการดําเนินงานของสวน งานยอย ท่ีเขา
ปฏิบัติงานและบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจ
ขององคกรหรือไม 
 
 
 

  - ในการดําเนินงานตามภารกิจนั้น 
ผูบริหารไดใหนโยบาย แนวทางในการ
ดําเนินงานเบื้องตน 

1.2) การวางแผน 

1. ฝายบริหารมีการจัดทําแผน เพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงานท่ีกําหนดหรือไม 

  - หนวยงานมีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานหนวยงาน แผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปสอดคลอง
กับมหาวิทยาลัย 

2. แผนท่ีจัดทํามีการกําหนดวัตถุประสงค
เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ 
อัตรากําลัง และระยะเวลาดําเนินงานไวอยาง
ชัดเจนหรือไม 

  - มีการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมาย 
วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ และระบุ
ชวงระยะเวลาในการดําเนินงานไวใน
แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาํปของหนวยงาน 

3. มีการสื่อสารใหกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
การปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม 

  - หนวยงานมีการจัดประชุมบุคลากรเปน
ประจําทุกเดือนในการสื่อสารผลการ
ดําเนินงานตาง ๆ ของสถาบันวิจัยศิลปะ
ฯ รวมท้ังผูอํานวยการไดดําเนินการ
ถายทอดแผนและนโยบายสูการปฏิบัติ
ดวย 

4. มีการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใน
การดําเนินการตามแผนใหแกเจาหนาท่ี
หรือไม 

  - หนวยงานไดจัดทําคําสั่งเรื่องการแบง
งานในหนาท่ีความรับผิดชอบของ
บุคลากรหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติ
ราชการมีความชัดเจน 

1.3) การติดตามผล 

1. มีการประเมินความคืบหนาของการบรรลุ
วัตถุประสงคการดําเนินงานขององคกร เปน
ครั้งคราวหรือไม อยางไร 

  - มีกระบวนการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน อยางตอเนื่อง เชน การ
รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในท่ีประชุมประจําเดือน การรายงานผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
และ กพร. ใหทางมหาวิทยาลัยทราบใน



 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย 

รอบ 3,6, 9, 12 เดือน รวมท้ังมีการ
รายงานใหท่ีประชุมบุคลากรและ
คณะกรรมการประจาํสถาบันวิจัยศิลปะ
ฯ รับทราบ 

2. การประเมินความคืบหนาไดรวมการ
เปรียบเทียบผลการใชจายเงินจริงกับ
งบประมาณและสาเหตุของความแตกตางของ
จํานวนเงินท่ีใชจายจริงกับงบประมาณหรือไม 

  - ในท่ีประชุมบุคลากรนั้นมีการรายงาน
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวม ในท่ีประชุมประจําเดือนและ
ผูบริหารไดมีการใหขอเสนอแนะในการ
เบิกจายใหเปนไปตามแผนการเบิกจาย 

3. การประเมินความคืบหนามีการดําเนินการ
ในชวงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสมหรือไม 

  - กระบวนการประเมินและติดตามการ
ดําเนินงานไดดําเนินงานอยางตอเนื่อง
อาทิเชน งานประกันคุณภาพการศึกษา/
ก.พ.ร. มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ใหทางมหาวิทยาลัยทราบในรอบ 3, 6, 
9,12 เดือน รวมท้ังมีการติดตามการ
รายงานความคืบหนากับผูรับผิดชอบ 

4. มีการแจงผลการประเมินใหบุคลากรท่ี
รับผิดชอบทราบ และแกไขปรับปรุงการ
ดําเนินงานหรือไม 

  - มีการแจงผลการประเมินการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานให
บุคลากรท่ีรับผิดชอบทราบในท่ีประชุม
ประจําเดือนและนําขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานตอไป 

5. บุคลากรท่ีรับผิดชอบไดรองขอใหมีการ
ทบทวนหรือปรับปรุงวัตถุประสงคการ
ดําเนินงาน แผนและกระบวนการดําเนินงาน
หรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - ในการกําหนดตั้งคาเปาหมายในการ
ดําเนินงานนั้น ผูรับผิดชอบงานสามารถ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมี
ความคลองตัวและสามารถดําเนินงาน
ตอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน 

2.1) ประสิทธิผล 

1. กระบวนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในการ   - การดําเนินงานตามภารกิจไดผานการ



 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย 

ดําเนินงานตามภารกิจไดรับการพิจารณา 
และกําหนดโดยฝายบริหารหรือไม 

พิจารณาและกําหนดโดยฝายบริหาร 

2. ฝายบริหารมีการติดตามผลเก่ียวกับ
ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือไม 

  - ผูบริหารมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานโดยทางวาจาและ
ประเมินผลของการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องรวมท้ังติดตามผลการ
ดําเนินงานในท่ีประชุมบุคลากร
ประจําเดือน 

3. ในชวง 2-3 ป ท่ีผานมามีการประเมินผล
การดําเนินงานในระดับผลผลิต (Output) 
หรือผลลัพธ (Outcome) ขององคกรวาบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 
หรือไม 

  - หนวยงานมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยการจัดประชุมสัมมนา
เพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงผล
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเปน
ประจําทุกป  

4. ขอเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน ไดมีการนําไป
ปฏิบัติและจัดทําเปนเอกสารในรูปแบบท่ี
สามารถแกไขปรับปรุงไดงาย และเปน
ปจจุบันหรือไม 

  - มีการนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงผล
การดําเนินงานในรูปแบบของการ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 

2.2) ประสิทธิภาพ 

1. มีการคํานวณและเปรียบเทียบตนทุนของ
การดําเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธวามี
ประสิทธิภาพหรือไม 

  - มีการวิเคราะหการใชทรัพยากรและ
ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

2. มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกลาว
กับองคกรอ่ืนท่ีมีลักษณะการดําเนินงาน
เชนเดียวกัน หรือไม  

  - ทางมหาวิทยาลัยไดมีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ หนวยงานท่ีมีผล
การปฏิบัติราชการในระดับดีเดน ดีมาก 
และดี ซ่ึงหนวยงานไดระดับดีมาก 

3. ขอเสนอแนะไดนํามาปรับปรุงแกไขทันตอ
เหตุการณและมีการดําเนินงานอยาง
เหมาะสมหรือไม 
 
 
 
 

  - ในการปฏิบัติงานนั้นหนวยงานจะ
รายงานใหคณะกรรมการประจํา
สถาบันฯ เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ
ในแนวทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสม
ตอไป 

3. การใชทรัพยากร 

3.1) การจัดสรรทรัพยากร 

1. ทรัพยากรท่ีมีอยูภายในองคกรไดรับการ
จัดสรรใหกับกระบวนการดําเนินงานท้ังหมด
หรือไม 

  - มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใน
การปฏิบัติงานในแตละกลุมงานอยาง
เหมาะสมเพ่ือการดําเนินงานสูเปาหมาย



 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย 

ของหนวยงาน 
- มีการจัดสรรทรัพยากรดานเทคโนโลยี
อุปกรณสํานักงาน หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวก หรือสิ่งท่ีสนับสนุนใหการทํางาน
เกิดประสิทธิภาพ 

2. ทรัพยากรท่ีมีการใชประโยชนนอยไดรับ
การแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนหรือไม 

  - มีการประเมินการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรบุคคล เชน มีการปรับเปลี่ยน
ตําแหนงงานเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม
กับตัวบุคคล และเพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

3. มีการจัดลําดับความสําคัญของ
วัตถุประสงคการดําเนินงานหรือไม 

  - ในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานนั้นมีการประเมินและ
จัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค 
ในการดําเนินงาน 

4. การจัดสรรทรัพยากร ไดถือปฏิบัตอิยาง
สมํ่าเสมอ เพ่ือใหองคกรบรรลุผลท่ีดีท่ีสุดใน
ดานประสิทธิผลกับประสิทธิภาพหรือไม  

  - เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค โดยคํานึงถึงหลัก
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน จึงไดมีการพิจารณาในการ
จัดสรรทรัพยากรอยูเสมอ 

3.2) ประสิทธิผลของการใชทรัพยากร 

1. คุณลักษณะเฉพาะตําแหนง ของตําแหนงท่ี
สําคัญ มีการกําหนดหนาท่ีไวชัดเจนและ
ปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดหรือไม 

  - หนวยงานมีการกําหนดหนาท่ีของแต
ละตําแหนงงานท่ีชัดเจน โดยระบุไวใน
คําสั่งมอบหมายงาน 

2. มีคูมือแสดงการใชอุปกรณ เครื่องมือระบบ
สารสนเทศ และการบริหารเงินงบประมาณ
หรือไม 

  - ทุกตําแหนงงานมีคูมือการปฏิบัติงาน 

3. มีการกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดสรร
ทรัพยากรแตละประเภท เพ่ือสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานหรือไม 

  - มีแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานทุกงาน และมีการพิจารณา
จัดสรรทรัพยากรแตละประเภทโดยจะ
คํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานเปนหลัก 

4. กรณีการดําเนินงานต่ํากวาระดับท่ีกําหนด
มีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือปรับปรุงการ
ดําเนินงานหรือไม 

  - กรณีการดําเนินงานต่ํากวาระดับ
เปาหมายท่ีกําหนดมีการประชุมหารือ
และจัดทําแผนพัฒนาเพ่ือปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

5. บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี
กําหนดวาจะตองปฏิบัติไดในระดับท่ีกําหนด
หรือสูงกวาหรือไม 

  - บุคลากรมีการพิจารณาตัวบงชี้ท่ีใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกัน ซ่ึง
ถือวาเปนมาตรฐานของการปฏิบัติงานท่ี



 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย 

ยอมรับรวมกัน 

6. มีแผนการฝกอบรมท่ีเพียงพอสําหรับ
บุคลากรในการฝกฝนทักษะและ
ความสามารถท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน
หรือไม 

  - หนวยงานมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
- มีแผนพัฒนาบุคลากร และมีการ
สํารวจความตองการการฝกอบรมหรือ
พัฒนาตนเองจากหลักสูตรท่ีหลากหลาย 

7. มีแผนการจูงใจใหบุคลากรพัฒนาทักษะ
และความสามารถของตนเองหรือไม 

  - หนวยงานมีการสรางแรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเอง โดยติดประกาศผลการ
ประเมินไวท่ีหนวยงาน 

4. สภาพแวดลอมของการดําเนินงาน 

4.1) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ 

1. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับและ
มาตรฐานท่ีสําคัญและจําเปนตอการ
ดําเนินงานหรือไม 

  - หนวยงานมีกฎระเบียบขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน 

2. มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานท่ีกําหนด
หรือไม 

  - หนวยงานยึดถือการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ และ
มาตรฐานท่ีกําหนดอยางเครงครัด โดยมี
การกํากับติดตามการปฏิบัติงานโดย
หัวหนากลุมงานหัวหนาสํานักงาน รอง
ผูอํานวยการ และผูอํานวยการ
ตามลําดับ 

3. มีการสื่อสาร เผยแพรกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีสําคัญและจําเปนตอการ
ดําเนินงาน 

  - หนวยงานมีการสื่อสารและเผยแพร
กฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ รวมท้ัง
ประกาศ ท่ีสําคัญและจําเปนตอการ
ดําเนินงานโดยการแจงเวียนผานระบบ 
EDS และแจงในท่ีประชุมบุคลากร
ประจําเดือน 

4. มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานหรือไม 

  - มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานโดย
หัวหนากลุมงาน หัวหนาสํานักงาน รอง
ผูอํานวยการ และผูอํานวยการ
ตามลําดับรวมท้ังมีคณะกรรมการประจํา
หนวยงานในการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานของหนวยงาน 

5. มีการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ   - หนวยงานมีการทบทวนประกาศ 
กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ ท่ีมีความ
จําเปนเพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน 

4.2) ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมการดําเนินงาน 



 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย 

1. มีการระบุปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบท่ีมี
นัยสําคัญตอการดําเนินงานในอนาคตของ
องคกรหรือไม (เชน แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี 
และการออกกฎระเบียบใหม ๆ) 

  - มีการประเมินผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญ
ท้ังจากปจจัยภายในและภายนอกท่ีมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานของ
หนวยงาน 

2. มีการติดตามผลและวางแผนปองกันหรือ
ลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากปจจัยภายนอก
หรือไม 
 
 

  - มีการติดตามผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องเพ่ือใชในการจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยงในแตละปจจัย 

สรุป แบบสอบถามดานนโยบายและการบริหาร 
- หนวยงานมีการควบคุมท่ีเพียงพอ ซ่ึงมีการดําเนินงานดานการบริหารเปนไปตามภารกิจ กระบวนการปฏิบัติงานและ
การใชทรัพยากรและสภาพแวดลอมของการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานการเงินและงบประมาณ) 

หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

ผูรายงาน …รศ.ดร.ปฐม   หงษสุวรรณ… 
(…รศ.ดร.ปฐม   หงษสุวรรณ…) 

 ตําแหนง ...ผูอํานวยการฯ................ 
วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. …2558… 



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

1.1) การรับเงิน 

1. มีการแบงแยกหนาท่ีดานการรับเงินมิให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบ
มากกวาหนึ่งลักษณะงานตอไปนี ้

   

การอนุมัติการรับเงินสด    

การเก็บรักษาเงินสด    

การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร    

การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร    

2. มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับสง
เงินระหวางบุคคลและหนวยงานเปนลาย
ลักษณอักษรหรือไม 

  - มีการกําหนดแนวทางในการรับสงเงินใน
คูมือการปฏิบัติงาน 

3. การรับสงเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุน
ครบถวนและถูกตองหรือไม 

  - รับ-จาย เงินโดยลงบัญชีจายเงินและมีการ
เซ็นรับ 

4. การรับเงินโดยการโอนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสมีการยืนยันเปนลายลักษณ
อักษร โดยระบุชื่อผูจายเงินและจํานวนเงิน
และวัตถุประสงคการจายหรือไม 

  - มีใบแจงการโอนเงินจากกองคลังและพัสดุ 

5. มีการกําหนดขอหามมิใหนําเช็คท่ีรับไปข้ึน
เงินสดหรือไม 

  - มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด 

6. มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับท่ีเปนเงิน
สดกับรับเปนเช็คหรือไม 

  - มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับท่ีเปนเงิน
สดและเช็ค 

7. มีการกําหนดใหผูชําระดวยเช็คธนาคาร
ระบุสั่งจายในนามหนวยรบัตรวจและขีด
ครอมเช็คหรือไม อยางไร 

  - มีการระบุใหสั่งจายเช็คในนามหนวยงาน 

8. มีการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือได
ของเช็คกอนรับหรือไม 

  - มีการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือได 
ของเช็คกอนรับ 

9. เงินสดท่ีไดรับมีการบันทึกบัญชีภายในวันท่ี
ไดรับเงินนั้นหรือไม 

  - มีการบันทึกบัญชีในวันท่ีรับเงินและนําฝาก
เขาธนาคารในวันท่ีรับเงิน 

10. มีการออกใบเสร็จรับเงินสําหรับการรับ
เงินทุกครั้งหรือไม 

  - มีการออกใบเสร็จทุกครั้งท่ีรับเงิน 

11. ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพหมายเลขกํากับ
เลมและใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ
หรือไม 

  - ใบเสร็จมีเลขท่ีกํากับและเรียงกันไปทุกฉบับ 

12. มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
หรือไม 

  - มีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จ 

13. มีการสรุปยอดเงินท่ีไดรับทุกวันเม่ือสิ้น
เวลารับเงินหรือไม 

  - มีการสรุปทุกวัน 



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

14. มีการตรวจสอบจํานวนเงินท่ีรับกับ
หลักฐานการรับและรายการท่ีบันทึกไวใน
บัญชีทุกสิ้นวันหรือไม 

  - มีการตรวจนับทุกวัน 

1.2) การเบิกจายเงิน 

1. มีการแบงแยกหนาท่ีดานการเบิกจายเงินมิ
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบ
มากกวาหนึ่งลักษณะงาน ตอไปนี ้

  - มีเจาหนาท่ีการเงินของหนวยงานดําเนินการ 

การอนุมัติการจายเงินสดและเงินฝากธนาคาร    

การเก็บรักษาเงินสด    

การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร    

การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร    

2. มีการกําหนดระเบียบเก่ียวกับการอนุมัติ
เบิกจายเงินอยางชัดเจนหรือไม 

  - มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด 

3. การเบิกจายเงินมีใบสําคัญหรือเอกสาร
หลักฐานประกอบท่ีมีการอนุมัติอยางถูกตอง
หรือไม 

  - การเบิกจายเงินมีใบสําคัญหรือเอกสาร
หลักฐานประกอบท่ีมีการอนุมัติอยางถูกตอง 

4. มีการตรวจสอบรายการจายเงินท่ีบันทึกไว
ในบัญชีกับหลักฐานการจายทุกสิ้นวันหรือไม 

  - มีการตรวจสอบรายการจายเงินท่ีบันทึกไว
ในบัญชีกับหลักฐานการจายทุกสิ้นวัน  

5. มีการกําหนดวงเงินและผูมีอํานาจอนุมัติ
การจายเงินหรือไม 

  - มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด  

6. มีมาตรการปองกันและเก็บรักษาสมุดเช็ค
ธนาคาร ท่ียังไมไดใชและตรายางชื่อผูมี
อํานาจลงนามหรือไม 

  - มีมาตรการปองกันและเก็บรักษาสมุดเช็ค
ธนาคารท่ียังไมไดใช  

7. มีการกําหนดใหผูมีอํานาจมากกวาหนึ่งคน
รวมกันลงนามในเช็คท่ีสั่งจายหรือไม 

  - มีการกําหนดผูลงนามในเช็ค 2 ใน 3 ของผูมี
อํานาจลงนาม  

8. มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายกอนการลงนามในเช็ค
สั่งจายหรือไม 

  - มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายกอนการลงนามในเช็ค
สั่งจาย ทุกครั้ง  

9. เช็คท่ีลงนามแลวมีการสงใหเจาหนาท่ีอ่ืนท่ี
มิใชเปนผูจัดเตรียมเช็ค เพ่ือชําระใหแกเจาหนี้
หรือไม 

  - ผูจัดเตรียมและผูจายเปนบุคคลเดียวกัน
เนื่องจากหนวยงานมีเจาหนาท่ีการเงินท่ี
รับผิดชอบโดยตรง  

10. มีการกําหนดใหการจายเงินโดยการโอน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาสวนราชการหรือไม 

  - มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ 

11. มีการเขียนหรือประทับตรายางวา “ชําระ
เงินแลว” ไวในใบสําคัญจายและหลักฐานการ
จายท่ีชําระเงินแลวหรือไม 

  - มีการเขียนหรือประทับตรายางวา “จาย
แลว” ไวในใบสําคัญจายและหลักฐานการจาย
ท่ีชําระเงินแลว  



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

1.3) เงินสดในมือ 

1. มีการเก็บรักษาเงินสดไวอยางปลอดภัย
หรือไม 

  - เก็บรักษาเงินสดไวอยางปลอดภัย  

2. มีการนําเงินสดท่ีไดรับ ฝากธนาคารภายใน
วันท่ีไดรับเงิน หรือ วันทําการถัดไปหรือไม 

  - นําเงินสดท่ีไดรับฝากธนาคารภายในวันท่ี
ไดรับเงินหรือวันทําการถัดไป  

3. การเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนด และไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาสวนราชการหรือไม 

  - การเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนดและไดรับอนุมัติจากหัวหนา
สวนราชการ  

4. บัญชีเงินฝากธนาคารเปดในนามของหนวย
รับตรวจหรอืไม 

  - บัญชีเงินฝากธนาคารเปดในนามของ
หนวยงานและเงินทดรองหนวยงาน  

5. มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือเปนครั้งคราว
หรือไม 
 
 

  - มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือทุกวันทําการท่ี
มีรายการรับจายจริง  

1.4) การนําเงินสงคลัง 

1. มีการนําเงินสงคลังโดยวิธีการท่ีปลอดภัย
และภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด
หรือไม 

  - มีการนําเงินสงคลังโดยวิธีการท่ีปลอดภัย
และภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด  

2. การนําเงินสงคลังมีการสอบยันความ
ถูกตองระหวางผูสงกับผูรับหรือไม 

  - การนําเงินสงคลังมีการสอบยันความถูกตอง
ระหวางผูสงกับผูรับ  

1.5) การบันทึกบัญชี 

1. มีการบันทึกเงินท่ีไดรับในบัญชีเงินสด
ภายในวันท่ีไดรับเงินนั้น หรือวันทําการถัดไป
หรือไม 

  - มีการบันทึกเงินท่ีไดรับในบัญชีเงินสดภายใน
วันท่ีไดรับเงินนั้น  

2. มีการบันทึกเงินท่ีนําฝากธนาคารในบัญชี
เงินฝากธนาคารภายในวันท่ีนําฝากหรือไม 

  - การบันทึกเงินท่ีนําฝากธนาคารในบัญชีเงิน
ฝากธนาคารภายในวันท่ีนําฝาก  

3. มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้น
เดือนหรือไม 

  - มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้น
เดือน  

4. มีการบันทึกการจายเงินในบัญชีเงินสด 
หรือบัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันท่ีจายเงิน
นั้นหรือไม 

  - มีการบันทึกการจายเงินในบัญชีเงินสดหรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันท่ีจายเงิน  

5. มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีท่ีมีการ
นําสงคลังหรือไม 

  - มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีท่ีมีการ
นําสงคลัง  

1.6) เงินทดรอง 

1. การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเปนไป
ตามระเบียบท่ีกําหนดหรือไม 

  - เก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนด  

2. มีการกําหนดวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินทด   - มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด  



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

รองไวอยางชัดเจนหรือไม 

3. การเบิกชดใชเงินทดรองเปนไปตาม
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงหรือไม 

  - เบิกชดใชเงินทดรองเปนไปตามคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนจริง  

4. มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเปนครั้ง
คราวหรือไม 

  - มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือทุกวันท่ีมี
การรับจายจริง  

5. มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือน
หรือไม 

  - มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือน  

6. มีการติดตามผลเพ่ือคนหาและดําเนินการ
ยกเลิกเงินทดรองท่ีไมเคลื่อนไหวหรือไม 

  - มีการติดตามผลเพ่ือคนหาและดําเนินการ
ยกเลิกเงินทดรองท่ีไมเคลื่อนไหว  

2. รายงานการเงิน 

2.1) ขอมูลการเงิน 

1. บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการ
ถูกตองและครบถวนหรือไม 

  - กองคลังและพัสดุเปนผูดําเนินการบันทึก
บัญช ี

2. สามารถติดตามตรวจสอบรายการจาก
เอกสารประกอบรายการ หรือเอกสาร
เบื้องตนไปยังบัญชีแยกประเภทหรือไม 

  - กองคลังและพัสดุเปนผูดําเนินการบันทึก
บัญชีให 

3. มีการกระทบยอดบัญชียอยกับบัญชีคุม
หรือบัญชีแยกประเภทมีบัญชียอย หรือ
รายละเอียดประกอบหรือไม 

  - กองคลังและพัสดุเปนผูดําเนินการ 

4. นโยบายการบัญชีเปนไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหลักเกณฑท่ีกําหนดหรือไม 

  - มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด 

5. มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึก
บัญชีเปนครั้งคราวหรือไม 

  - มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ 

6. มีการฝกอบรมอยางเพียงพอใหแก
เจาหนาท่ีการเงินและการบัญชีหรือไม 

  - มีการฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ีการเงินอยาง
ตอเนื่อง 

2.2) รายงานการเงิน 

1. รายงานทางการเงินจัดทําข้ึนตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม 

  - รายงานทางการเงินจัดทําข้ึนตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

2. มีการสอบทานและใหความเห็นชอบ
รายงานทางการเงินโดยผูมีอํานาจหรือไม 

  - มีการสอบทานและใหความเห็นชอบ
รายงานทางการเงินโดยผูอํานวยการและ
กรรมการประจําสํานักฯ 

3. มีการประเมินประโยชนจากรายงาน
การเงินเปนครั้งคราวหรือไม 

  - มีการประเมินประโยชนจากรายงานการเงิน
เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารงบประมาณ 

สรุป แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานการเงินและงบประมาณ) 
     หนวยงาน มีการควบคุมเพียงพอในการรับจายเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินทดรอง ซ่ึงเปนไปอยางถูกตองตรง
ตามระเบียบท่ีกําหนด บันทึกบัญชีถูกตองครบถวนและสมํ่าเสมอ โดยมีบางประเด็น เชน การแบงแยกหนาท่ีดานการ
รับเงิน และการแบงแยกหนาท่ีดานการเบิกจายเงินท่ียังไมเปนไปตามระบบการควบคุมภายในอยางสมบูรณ เนื่องจากมี



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

ขอจํากัดดานจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและการบัญชีของหนวยงาน ท้ังนี้ไดมีการจัดทําแผนในการ
ปรับปรุงแกไขตอไป 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานทรัพยสิน) 

หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

ผูรายงาน …นางกมลนัทธ   โชติออน………… 
  ( .....นางกมลนัทธ   โชติออน......) 

ตําแหนง .....นักวิชาการเงินและบัญชี.............. 
วันท่ี ...30.... เดือน ....กันยายน.. พ.ศ. …2558… 



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

1. ดานทรัพยสิน 

1.1) ความเหมาะสมของการใช 

1. มีการแบงแยกหนาท่ีมิใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบมากกวาหนึ่งลักษณะ
งาน ตอไปนี้ 

  - หนวยงานมีการมอบหมายหนาท่ีให
เจาหนาท่ีพัสดุ ของหนวยงาน ดําเนินการใน
การอนุมัติซ้ือ การใชทรัพยสิน การบันทึก
บัญชี  

การอนุมัติซ้ือ โอน หรือจําหนายทรัพยสิน    

การใชทรัพยสิน    

การบันทึกบัญชีทรัพยสิน    

การแกไขและกระทบยอดคงเหลือของ
ทรัพยสิน 

   

2. การซ้ือและเชาทรัพยสินเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนดหรือไม 

  - หนวยงานดําเนินการตามระเบียบท่ีกําหนด
โดยยึดระเบียบมหาวิทยาลัย 

3. มีการกําหนดวัตถุประสงคของการใช
ทรัพยสินไวอยางชัดเจนหรือไม 

  - หนวยงานมีการกําหนดวัตถุประสงคของ
การใชงานแตละประเภทของทรัพยสินไว
อยางชัดเจน 

4. การใชทรัพยสินท่ีมีความสําคัญหรือมูลคา
สูงไดมีการกําหนดใหเฉพาะผูไดรับอนุญาต
เทานั้นท่ีจะใชได 

  - หนวยงานมีการกําหนดการใชทรัพยสินท่ีมี
ความสําคัญโดยอนุญาตเฉพาะผูท่ีไดรับ
อนุญาตเทานั้น 

5. มีการฝกอบรมวิธีการใชท่ีถูกตองใหแกผูใช
ทรัพยสินหรือไม 

  - หนวยงานมีคูมือในการใชทรัพยสินท่ีถูกตอง
ใหแกบุคลากรท่ีไดรับทรัพยสินเพ่ือใหใชงานท่ี
ถูกตอง 

1.2) การดูแลรักษาทรัพยสิน 

1. มีการกําหนดมาตรการปองกันและรักษา
ทรัพยสินท่ีสําคัญ หรือมีมูลคาสูงมิใหสูญหาย
หรือเสียหายหรือไม 

  - หนวยงานมีการกําหนดมาตรการการ
ปองกันทรัพยสินโดยไมใหสูญหายโดยการมี
หองเก็บรักษาทรัพยสินไวอยางมิดชิดและมี
การมอบหมายผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

2. มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือ
หมายเลขครุภัณฑไวท่ีทรัพยสินทุกรายการ
หรือไม 

  - เจาหนาท่ีพัสดุหนวยงานดําเนินการเขียน
เลขรหัสครุภัณฑของทรัพยสินไวอยางละเอียด 

3. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดูแล
รักษาทรัพยสินหรือไม 

  - หนวยงานมีการมอบหมายใหเจาหนาท่ีพัสดุ
ดูแลทรัพยสินภายในหนวยงานทุกประเภท 

4. มีการบํารุงรักษาทรัพยสินตามระยะเวลาท่ี
กําหนดหรือไม 

  - หนวยงานมีการบํารุงรักษาทรัพยสินตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

5. มีการจัดเก็บขอมูลและเอกสารการประกัน
ทรัพยสินไวอยางเหมาะสมหรือไม 

  - หนวยงานมอบหมายใหเจาหนาท่ีพัสดุดูแล
และจัดเก็บทรัพยสินไวอยางเหมาะสม 

1.3) การบัญชีทรัพยสิน 



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

1. บัญชีหรือทะเบียนทรัพยสินมีรายละเอียด 
หมายเลข รหัส รายการ สถานท่ีใช หรือ
สถานท่ีเก็บรักษา และราคาทุกสิ้นปหรือไม 

  - หนวยงานมีการรายงานรายละเอียด
ทรัพยสิน หมายเลขรหัส รายการ สถานท่ีใช 
ทุกสิ้นป  

2. มีการตรวจนับทรพัยสินประจําปหรือไม   - เจาหนาท่ีพัสดุมีการตรวจนับทรัพยสิน
ประจําปทุกครั้งเพ่ือรายงานตอมหาวิทยาลัย 

3. มีการจัดทํารายงานผลการตรวจนับ
ทรัพยสินเปรยีบเทียบยอดจากการตรวจนับ
กับทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพยสิน
หรือไม 

  - หนวยงานมีการจัดทํารายงานผลการตรวจ
นับทรัพยสนิและมีการเปรียบเทียบ  

สรุป แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานทรัพยสิน) 
       หนวยงานมีการควบคุมในดานทรัพยสิน และมีการดูแลรักษา รวมท้ังบันทึกบัญชีอยางถูกตองและครบถวน 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานพัสดุ) 

หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

ผูรายงาน…นางเฉลิมศรี……รักษา…… 
   ( .......นางเฉลิมศร…ี…รักษา.................) 

ตําแหนง ...นักวชิาการพัสดุ................ 
วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. …2558… 
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ไมใช 

คําอธิบาย 

1. การบริหารพัสดุ 

1.1) เรื่องท่ัวไป 

1. มีการแบงแยกหนาท่ีมิใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบมากกวาหนึ่งลักษณะ
งาน ตอไปนี้ 

  - งานพัสดุหนวยงาน ไดดําเนินงานตาม
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีไดมอบหมายไวอยาง
ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
และแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด 

การขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง    

การจัดซ้ือจัดจาง    

การตรวจรับสินคา/จัดจาง    

การอนุมัติเบิกจายเงิน    

การบันทึกบัญชีและทะเบียน    

2. มีระเบียบจัดซ้ือท่ีครอบคลุมถึงเรื่องตอไปนี้ 
(กรณีมิไดใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ) 

  - หนวยงานดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

นโยบายการจัดซ้ือ เชน ซ้ือจากผูขาย หรือ
ผูผลิตโดยตรง 

   

วิธีการคัดเลือก    

ข้ันตอนการจัดหา    

การทําสัญญา    

3. มีระบบการตรวจสอบเพ่ือใหความม่ันใจวา
มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑท่ีกําหนด 

  - การดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง ของงานพัสดุ
หนวยงาน มีการผานข้ันตอนการพิจารณา
และตรวจสอบหลายข้ันตอน เพ่ือใหความ
ม่ันใจวามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในดานการพัสดุ 
และมีการเขาตรวจสอบเบื้องตนหนวยงาน
ยอยจากสํานักตรวจสอบภายใน 

1.2) การกําหนดความตองการ 

1. มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
กําหนดความตองการพัสดุหรือไม 

  - งานพัสดุ ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุโดยแจงบุคลากรรับทราบในท่ีประชุม
ประจําเดือนและจัดทําหนังสือแจง รวมท้ังมี
การแจง ใหบุคลากรดําเนินการจัดทําแผนการ
การใชพัสดุลวงหนา 

2. ผูใชพัสดุ เปนผูกําหนดความตองการพัสดุ
หรือไม 

  - มีการกําหนดใหผูใชพัสดุในหนวยงานแจง
ความตองการใชพัสดุ ครุภัณฑ โดยตองผาน
การพิจารณาอนุมัติจากผูอํานวยการ
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หนวยงานจากนั้นงานพัสดุจะดําเนินการ
จัดซ้ือ/จัดจางตามข้ันตอนตอไป 

3. การแจงความตองการพัสดุหรือขอใหจัดหา 
ไดระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณ
พัสดุ กําหนดเวลาตองการอยางละเอียดและ
ชัดเจนหรือไม 

  - มีการดําเนินการขออนุมัติการจัดซ้ือ/จัดจาง
จากผูอํานวยการสถาบันฯ(ตามแบบฟอรมท่ี
กําหนด) จากนั้นงานพัสดุจัดซ้ือ/จัดจางตาม
ข้ันตอนตอไป 

4. มีการกําหนดระยะเวลา การแจงความ
ตองการพัสดุหรือขอใหจัดหาไวอยาง
เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการจัดหา เพ่ือ
ปองกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษโดยอางความ
เรงดวนหรือไม 

  - งานพัสดุ หนวยงานมีการจัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุหนวยงาน 

1.3) การจัดหา 

1. มีการจัดหาพัสดุตามท่ีแจงความตองการไว
หรือไม 

  - งานพัสดุ หนวยงานมีการจัดหาพัสดุตามท่ีผู
ใชไดแจงความตองไว 

2. กําหนดระยะเวลาการดําเนินการจัดหาใน
แตละวิธีไวเหมาะสมและทันกับความตองการ
หรือไม 

  - งานพัสดุ หนวยงานมีการจัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุหนวยงานเพ่ือใหทันกับความ
ตองการของผูใชพัสดุ 

3. มีการจัดทําทะเบียนประวัติผูขายรวมท้ัง
สถิติราคาและปริมาณไวหรือไม 

  - ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

4. จัดใหมีการหมุนเวียนเจาหนาท่ีจัดหา
หรือไม 

  - หนวยงาน มีการหมุนเวียนเจาหนาท่ีจัดหา 

5. จัดทําราคากลางเพ่ือใชเปรียบเทียบกับ
ราคาเสนอขายหรือไม 

  - มีเอกสารเก่ียวกับการกําหนดราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงานมาตรฐาน
งบประมาณและหนังสือเวียนของ
กรมบัญชีกลาง 

6. มีการเปรียบเทียบราคาซ้ือครั้งลาสุดและ/
หรือราคาจากผูขายหลายแหง เพ่ือใหไดราคา
ท่ีดีท่ีสุดหรือไม 

  - มีการนําใบเสนอราคาการจัดซ้ือ/ 
จัดจางกรณีท่ีเปนผูประกอบการจากภายนอก 
2 แหงมาเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง
ของราคาและเปนประโยชนตอราชการสูงสุด 

7. การจัดหากระทําโดยหนวยจัดหา หรือ
พนักงานจัดหา ตามใบแจงความตองการพัสดุ
หรือใบอนุมัติจัดหาท่ีไดรับอนุมัติแลวหรือไม 

  - ในการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจางของ
หนวยงานไดมอบหนาท่ีใหเจาหนาท่ีพัสดุเปน
ผูดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง และควบคุมการ
เบิกจายวัสดุครุภัณฑ 

8. กําหนดอํานาจอนุมัติ โดยพิจารณาจาก
มูลคาของพัสดุหรือบริการ เพ่ือความคลองตัว
และรัดกุมในการปฏิบัติงานหรือไม 

  - มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดมอบหมาย
หนาท่ีความรับผิดชอบและมอบอํานาจปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดีใหผูอํานวยการ
หนวยงาน ในการควบคุม ดูแลการพัสดุให
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
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ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแกไขเพ่ิมเติม 

9. มีการจัดทําใบสั่งซ้ือและสําเนาให
ผูเก่ียวของ คือ ผูตรวจรับของ ผูแจงจัดหา 
บัญชี หรือการเงิน ฯลฯ หรือไม 

  - มีการจัดทําเอกสารการจัดซ้ือ/จัดจางไว
อยางชัดเจนและรัดกุม เพ่ือใชเปนหลักฐานท่ี
จะสงใหงานการเงินดําเนินการเบิกจายตอไป
และมีระบบในการจัดเก็บสําเนาเอกสารการ
จัดซ้ือ/จัดจาง เพ่ือใชเปนหลักฐาน
ประกอบการเขาตรวจสอบของฝายตรวจสอบ
ภายใน 

10. กําหนดหลักเกณฑในการจัดทําสัญญา
ชัดเจนและรัดกุมหรือไม 

  - งานพัสดุ หนวยงานมีการจัดหาพัสดุตามท่ีผู
ใชไดแจงความตองไว 

11. กําหนดรูปแบบสัญญาท่ีเปนมาตรฐาน
หรือไม 

  - งานพัสดุ หนวยงานมีการจัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุหนวยงานเพ่ือใหทันกับความ
ตองการของผูใชพัสดุ 

12. ใบสั่งซ้ือจัดทําข้ึนโดยเรียงลําดับหมายเลข
ไวลวงหนาและมีการอนุมัติการสั่งซ้ือหรือไม 

  - ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

1.4) การตรวจรับและการชําระเงิน 

1. มีการกําหนดผูมีอํานาจในการตรวจรับ
หรือไม 

  - มีการกําหนดผูมีอํานาจในการตรวจรับพัสดุ
โดยยึดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 

2. พัสดุท่ีสําคัญหรือมูลคาสูง ตรวจรับโดย
คณะกรรมการตรวจรับ หรือพัสดุท่ีมีคุณภาพ
พิเศษ ตรวจรับโดยผูชํานาญในเรื่องนั้น
โดยเฉพาะหรือไม 

  - มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุก
ครั้งท่ีมีการดําเนินการจัดซ้ือพัสดุท่ีสําคัญหรือ
มูลคาสูงหรือพัสดุท่ีมีคุณภาพพิเศษ โดยยึด
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 

3. ตรวจนับจํานวน และชนิดของพัสดุท่ีไดรับ
กับใบสั่งซ้ือหรือใบสั่งของ พรอมลงนาม
ผูตรวจรับอยางนอย 2 คน รวมกันหรอืไม 

  - ผูตรวจรับมีการตรวจนับจํานวนและชนิด
ของพัสดุท่ีไดรับวาตรงกับใบสั่งซ้ือหรือใบสง
ของทุกครั้ง หมายเหตุ : การลงนามผูตรวจรับ 
ราคาไมเกิน 10,000 บาท ลงนาม 1 คน และ
ราคาท่ีเกิน 10,001 บาทข้ึนไป ลงนาม 3 คน 

4. ทดสอบคุณภาพตามขอกําหนดในใบสั่งซ้ือ 
หรือสัญญาซ้ือหรือไม 

  - มีคณะกรรมการตรวจรับเปนฝายการ
ทดสอบคุณภาพของสินคาตามขอกําหนดใน
ใบสั่งซ้ือหรือสัญญาซ้ือทุกครัง้ 

5. มีการบันทึกบัญชีอยางทันกาลและไดรับ
การอนุมัติถูกตองหรือไม 

  - มีการบันทึกบัญชีท่ีถูกตองครบถวนและเปน
ปจจุบันสามารถตรวจสอบได 

6. มีการติดตามกับผูขายสําหรับสินคาท่ีชํารุด
เสียหาย และไดรับไมครบหรือไม 

  - สําหรับกรณีสินคาท่ีไดรับชํารุดเสียหายหรือ
จํานวนไมครบนั้น งานพัสดุ หนวยงาน ไดแจง
และติดตามใหรานคา/ ผูประกอบรับทราบ
โดยทันที 



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

7. เม่ือมีการคืนสินคา มีเอกสารลดหนี้จาก
ผูขายหรือไม 

  - หนวยงานจะขอเอกสารลดหนี้เม่ือคืนสินคา 

8. มีการอนุมัติการชําระหนี้หรือไม   - มีการขออนุมัติทุกครั้งเม่ือมีการชําระหนี้ 

9. กําหนดหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการตรวจ
จายชําระหนี้หรือไม 

  - ดําเนินการโดยงานพัสดุหนวยงาน 

10. ใบสําคัญท่ีจายเงินแลว จะตองมีการทํา
เครื่องหมายหรือสัญลักษณเพ่ือปองกันการ
จายซํ้าหรือไม 

  - มีการประทับเครื่องหมายคําวา“จายแลว”
ไวท่ีใบสําคัญท่ีมีการจายเงินแลวเพ่ือปองกัน
การจายเงินซํ้า 

11. มีหลักฐานท่ีแสดงวาไดมีการตรวจสอบใบ
สงของกับใบสั่งซ้ือในเรื่องปริมาณ ราคา คา
ขนสง สวนลด (ถามี) เปนไปตามขอตกลง
หรือไม 

  - หลังจากท่ีงานพัสดุ หนวยงานไดตรวจสอบ
ใบสงของกับใบสั่งซ้ือและจํานวนท่ีไดรับแลว
วาตรงกันหรือไม จากนั้นจะลงลายมือชื่อ
กํากับ 

1.5) การควบคุมและการแจกจาย 

1. มีการจัดทําบัญชี/ทะเบียนรับ - จายพัสดุ
แยกเปนประเภทและมีหลักฐานประกอบทุก
รายการหรือไม 

  - งานพัสดุ หนวยงานมีการจัดทําบัญชี/
ทะเบียนรับ – จายพัสดุแยกเปนประเภท ยัง
ไมเปนปจจุบัน 

2. มีการตรวจสอบความถูกตองของใบเบิก 
และลงบัญชี/ทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจายพัสดุ
หรือไม 

  - งานพัสดุ หนวยงานไดตรวจสอบ
รายละเอียดความถูกตอง ครบถวนของใบเบิก 
และมีการลงบัญชี/ทะเบียนพัสดุทุกครั้งท่ีมี
การเบิกจาย 

3. การเบิกจายพัสดุไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยพัสดุท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูสั่งจาย
พัสดุหรือไม 

  - การเบิกจายพัสดุตองไดรับการอนุมัติจากผู
สั่งจายพัสดุกอนการจายทุกครั้ง 

4. มีการเก็บใบเบิกจายพัสดุไวเปนหลักฐาน
เพ่ือนํามาสอบยันความถูกตองของพัสดุ
คงเหลือกับบัญชี/ทะเบียนหรือไม 

  - หลังจากเสร็จสิ้นข้ันตอนการขออนุมัติ
เบิกจายพัสดุ งานพัสดุ หนวยงานไดจัดเก็บใบ
เบิกจายพัสดุไวในท่ีมิดชิดเพ่ือเปนหลักฐานใน
การนํามาสอบยันความถูกตองของพัสดุ
คงเหลือกับบัญชี 

5. มีกรรมการ ซ่ึงไมใชเจาหนาท่ีพัสดุ 
ตรวจสอบการรับ/จายพัสดุคงเหลือประจําป
วาถูกตองครบถวนตรงตามบัญชี/ทะเบียน 
หรือไม 

  - มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป 2555 (ซ่ึงไมใชบุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ี
งานพัสดุ) เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535และ
แกไขเพ่ิมเติมขอ 155 

6. มีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการ
รับ - จายพัสดุคงเหลือประจําปหรือไม 

  - มีการรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จาย
พัสดุคงเหลือประจําเดือน เสนอตอ
ผูอํานวยการหนวยงาน 

7. กรณีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือ
หมดความจําเปนตองใชงาน มีการแตงตั้ง

  - มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป 2555 (ซ่ึงไมใชบุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ี



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง และ
ดําเนินการตามระเบียบหรือไม 

งานพัสดุ) เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และแกไขเพ่ิมเติมขอ 155 

8. กรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย ใชการไมได
โดยไมทราบสาเหตุ มีการสอบสวนหาตัวผูรับ
ผิดทางแพงและติดตามเรียกคาสินไหม
ทดแทนหรือไม 

  - ดําเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัย แต
ท้ังนี้หนวยงานยังไมเคยเกิดกรณีเชนนี ้

9. มีการใหหมายเลขทะเบียนพัสดุหรือไม   - หนวยงานมีการออกหมายเลขพัสดุครุภัณฑ 

10. สถานท่ีจัดเก็บพัสดุ มีการแตงตั้งเวรยาม
รักษาความปลอดภัยหรือไม 

  - มีระบบรักษาความปลอดภัยสถานท่ีจัดเก็บ
พัสดุ 

11. สถานท่ีจัดเก็บพัสดุ มีการประกันภัยไว
หรือไม 

  - หนวยงานมีสถานท่ีจัดเก็บพัสด ุ

12. มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุเพียงพอหรือไม   - มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุท่ีเพียงพอ 

1.6) การบํารุงรักษา 

1. มีการจัดทําแผนการบํารุงรักษาพัสดุหรือไม   - งานพัสดุ หนวยงานมีการจัดทําแผนการ
บํารุงรักษาพัสดุ 

2. มีการจัดทํารายงานผลการบํารุงรักษา
เปนไปตามแผนหรือไม 

  - งานพัสดุ หนวยงานไดรายงานผลการ
บํารุงรักษาพัสดุเสนอตอผูบริหารหนวยงาน 

3. มีการจัดฝกอบรมหรือมีคูมือการ
บํารุงรักษาใหแกผูใชพัสดุหรือไม 

  - งานพัสดุ หนวยงานมีคูมือการบํารุงรักษา
พัสดุซ่ึงจัดทําเปนเอกสารไวในคูมือการ
ปฏิบัติงานพัสดุ 

4. มีการพิจารณาขอเปรียบเทียบการ
บํารุงรักษาระหวางการดําเนินงานเองและการ
จางหนวยงานภายนอกหรือไม 

  - มีการพิจารณาการบํารุงรักษาระหวาง
ดําเนินการเองและโดยผูประกอบการ
ภายนอก 

1.7) การจําหนายพัสดุ 

1. มีการรายงานพัสดุท่ีหมดความจําเปนหรือ
หากใชตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมากและ
พัสดุท่ีสูญหายตอผูมีอํานาจเพ่ือพิจารณาให
จําหนายพัสดุหรือไม 

  - งานพัสดุ หนวยงานมีการรายงานพัสดุท่ี
ชํารุดตอผูอํานวยการกองคลังและพัสดุตาม
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2555 

2. มีการจัดทํารายงานการจําหนายพัสดุออก
จากบัญชีหรือไม 

  - งานพัสดุ หนวยงาน มีการจําหนายพัสดุออก
จากบัญชีตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สรุป แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานพัสดุ)มีการควบคุมท่ีเพียงพอ 

ผูรายงาน …นางเฉลิมศรี……รักษา…… 
   ( .......นางเฉลิมศรี……รักษา................) 
ตําแหนง ...นักวชิาการพัสดุ................ 

วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. …2558… 



 
 
  

  

                                          

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานบุคลากร) 

หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

1. การบริหารบุคลากร 

1.1) การสรรหา 

1. ฝายบริหารมีการกําหนดทักษะและ
ความสามารถท่ีจําเปนของตําแหนงงานสําคัญ
ไวอยางชัดเจนหรือไม 

  - มีการกําหนดคุณสมบัติตรงตามท่ีหนวยงาน
ตองการ  

2. การสอบคัดเลือกบุคลากรเพ่ือบรรจุแตงตั้ง 
มีการทดสอบทักษะและความสามารถตามท่ี
กําหนดไวของแตละตําแหนงงานหรือไม 

  - หนวยงานมีการทดสอบความรูของบุคลากรแตละ
ตําแหนงตามท่ีสมัครสอบคัดเลือกมา 

3. มีการเผยแพรขอมูลอยางท่ัวถึงในการรับ
สมัครบุคลากรหรือไม 

  - มีการเผยแพรทางเว็บไซต และแจงเวียน
ประชาสัมพันธ 

4. มีการกําหนดกระบวนการคัดเลือก เพ่ือให
ไดบุคลากรท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงานท่ีสุด
หรือไม 

  - ดําเนินงานตามของบังคับ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วาดวยหลักสูตรวิธีการสอบแขงขัน
หรือการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การข้ึนบัญชี
และการยกเลิกบัญชี พ.ศ.2555 

 



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

1.2) คาตอบแทน 

1. มีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติเรื่อง
คาตอบแทนหรือไม 

  - ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550,(ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2552 และ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 

2. มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
และมีหัวหนางานลงนามรับรองใบลงเวลา
หรือไม 

  - หนวยงานมีการลงเวลาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเปนประจําทุกวัน 

3. การเลื่อนข้ันเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติ
และจัดทําเปนลายลักษณอักษรหรือไม 

  - มีคณะกรรมการกลั่นกรองประจําหนวยงาน
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนและการเพ่ิมคาจาง
พนักงาน และจัดทําเปนลายลักษณอักษร 

1.3) หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของ
บุคลากรแตละคนเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจนเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
ตามวัตถุประสงคการดําเนินงานหรือไม 

  - มีคําสั่งมอบหมายภาระหนาท่ีของบุคลากรตาม
คําสั่งสถาบันวิจัยศิลปะฯท่ี 52/2555 ลงวันท่ี 28 
ธันวาคม 2555 

2. การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเก่ียวกับการ
มอบหมายงานมีการจัดทําเปนลายลักษณ
อักษรหรือไม 

  - มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป โดยไดยกเลิกคําสั่งสถาบันวิจัยศิลปะฯท่ี 
6/2554 เรื่องการมอบหมายงาน 

3. หนาท่ีความรับผิดชอบของงานท่ีสําคัญมี
การอนุมัติโดยหัวหนาสวนราชการหรือ
ผูบริหารสูงสุดหรือไม 

  - อนุมัติโดยผูอํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะฯซ่ึงเปน
ผูบังคับบัญชาสูงสุด 

1.4) การฝกอบรม 

1. มีการพิจารณาความตองการฝกอบรมของ
บุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะหรือไม 

  - มีการพิจารณาสงบุคลากร เขารับการฝกอบรม
สัมมนา ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

2. มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร 
เครื่องมือและการจัดฝกอบรมใหกับบุคลากร
หรือไม 

  - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตาม
เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.5) การปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หรือไม 

  - ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานภาระงานข้ันต่ํา
ของมหาวิทยาลัย 

2. มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดเปนครั้งคราว และจัดทําเปนลาย
ลักษณอักษรหรือไม 

  - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรตาม
เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3. มีการยกยองหรือใหรางวัลแกบุคลากรท่ีมีผล
การปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐานท่ีกําหนด

  - มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
ลูกจางประจําและมีการพิจารณาเพ่ิมคาจางใหกับ



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

หรือไม พนักงาน ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4. มีการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีต่ํา
กวามาตรฐานท่ีกําหนดหรือไม 

  - มีการเรียกบุคลากรผูปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐาน
เขาพบเพ่ือซักถาม และแกไขปญหาโดยการ
มอบหมายงานท่ีตรงตามศักยภาพ 

1.6) การสื่อสาร 

1. มีการสื่อสารขอมูลคําสั่งใหบุคลากรระดับ
ปฏิบัติอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอหรือไม 

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

2. มีการกําหนดวิธีการสื่อสารเพ่ือใหบุคลากร
สามารถสงขอเรียกรองหรือขอแนะนําใหกับ
ฝายบริหารไดหรือไม 

  - สงโดยตรงท่ีผูบริหาร และมีกลองรับฟงความ
คิดเห็น 

3. มีการกําหนดใหฝายบริหารติดตามผลและ
ตอบขอเรียกรองและขอแนะนําของบุคลากร
หรือไม 

  - ผูบริหารจะกําหนดประชุมบุคลากรทุกคนเปน
ประจําทุกเดือน เพ่ือรับทราบปญหาและ
ขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของทุกฝาย 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรุป : การควบคุมดานการบริหารบุคลากร 
         จากการประเมินดานการบริหารบุคลากร สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มีการควบคุมเพียงพอ ท้ังดานการ
สรรหา การมอบหมายภาระงานภาระหนาท่ีความรับผิดชอบบุคลากร การสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพใน
ตําแหนงหนาท่ี มีการสื่อสารภายในองคกรหลายชองทาง และมีระเบียบ ขอบังคับ ถือปฏิบัติอยางเปนลายลักษณอักษร 

ผูรายงาน ……นางสาวอนุกูล   บุญออน…… 
( ......นางสาวอนุกูล   บุญออน......) 

ตําแหนง ......หัวหนาสํานักงานเลขานุการฯ..... 
วันท่ี ....30... เดือน ...กันยายน...พ.ศ…2558... 

 

 

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามดานธรรมาภิบาล 

  หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

      ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557  

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

1. การบริหารงานท่ีเปนไปตาม
วัตถุประสงคขององคกรและมี
ผลการดําเนินงานท่ีบรรลุ
เปาหมายตามตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานหลัก 

  - ผูบริหารมีการบริหารงานตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวอยางชัดเจน 

2. การจัดทําแผนพัฒนาองคกร   - หนวยงานมีการจัดทําแผนกลยุทธท้ังระยะสั้นและระยะยาว 



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ท่ี
เหมาะสมและนําไปสูการปฏิบัติ
ไดจริง 

3. มีกระบวนการปฏิบัติงาน 
และระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน
รวมถึงการติดตามประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานในท่ีประชุมประจําเดือน 

4. การบริหารจัดการดวยความ
ประหยัด มีประสิทธิภาพ มีการ
จัดสรรทรัพยากรท่ีสอดคลองกับ
แผนงาน สามารถบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค
ขององคกร 

  - หนวยงานมีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีสอดคลองกับ
แผนงานเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ 

5. การใชวิธีการหรือกลไกใน
การติดตามความคืบหนาของ
งานอยางมีประสิทธิภาพ 

  - หนวยงานมีการติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานของ
หนวยงานในท่ีประชุมประจําเดือนของหนวยงาน 

6. การสื่อสารหรือสรางความ
เขาใจกับคนในองคกรอยาง
ท่ัวถึง 

  - หนวยงานมีการสรางความเขาใจในขอมูลตางๆผานระบบ EDS 
ของหนวยงานและแจงในท่ีประชุมประจําเดือน 

7. มีการจัดทํารายงานการเงิน
สมํ่าเสมอทุกป และมีข้ันตอน
การจดัสรรงบประมาณอยาง
เปนระบบ 

  - หนวยงานมีการสรางความเขาใจในขอมูลตางๆผานระบบ EDS 
ของหนวยงานและแจงในท่ีประชุมประจําเดือน 

8. การบริหารบุคคล รวมท้ังการ
ประเมินงานดานอ่ืน ๆ ในการ
ดูแลและจัดการทรัพยากรบุคคล 
การกําหนดภาระงาน การสรร
หา และการคัดเลือกบุคคล ท่ีมี
คุณภาพและหลากหลาย 

  - ผูบริหารมีการกําหนดภาระหนาท่ีของบุคลากร และมีการ
กําหนดภาระงานอยางชัดเจน 

สรุป หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
       หนวยงานมีการควบคุมดานการบริหารงานตามหลักประสิทธิผล เปนไปอยางถูกตอง ชวยใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

1. มีการจัดลําดับความสําคัญ
และความเรงดวนของงานท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหงาน
เสร็จไดทันเวลาและสถานการณ 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการมอบหมายการปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากรท่ีรับผิดชอบและสามารถทํางานไดทันเวลาท่ีกําหนดไว 



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

2. มีการวางแผนการกําหนด
อัตรากําลังภายในหนวยงานไว
อยางชัดเจน 

  - ผูบริหารมีการวางแผนการขออัตรากําลังของบุคลากรเพ่ิมจาก
สวนกลาง 

3. มีการใชเทคโนโลยีเครื่องมือ
อุปกรณตาง ๆ ท่ีทันสมัยเพ่ือลด
ตนทุน 

  - หนวยงานมีการใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานภายใน
หนวยงาน 

4. การจัดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ 
วางแผนการใชขอมูลท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติงาน และใช
ทรัพยากรอยางประหยัด แตได
ประสิทธิภาพสูงสุด 

  - หนวยงานมีข้ันตอนการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบและมีการ
ใชทรัพยากรของหนวยงานไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

5. สามารถวางแผนงาน การ
บริหารกําลังคน การกระจาย
งานแกบุคลากร และผูท่ี
เก่ียวของใหเหมาะสมตาม
ความรู ความสามารถ และ 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการวางแผนการดําเนินงานและบริหาร
กําลังคนและมีการมอบหมายการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน 

6. มีการนําขอแนะนําหรือ
นโยบายจากมหาวิทยาลัยสูการ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการนํานโยบายจากมหาวิทยาลัยมาปรับ
ใชในการดําเนินการจัดทําแผนของสถาบันฯ 

7. กลั่นกรอง ตรวจสอบขอมูล 
เพ่ือการตัดสินใจ และแกปญหา 
พรอมท้ังระบุขอดี ขอเสีย ของ
แตละแนวทางการแกไขปญหา 
เพ่ือพิจารณาตัดสินใจไดอยาง
ละเอียดรอบคอบและ
สมเหตุสมผล 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการกลั่นกรอง ตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับ
การดําเนินงานของหนวยงานเพ่ือนํามาใชในการตัดสินใจในการ
พิจารณาการพัฒนาหนวยงานไดอยางเปนระบบ และ
สมเหตุสมผล 

สรุป หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
         หนวยงานมีการควบคุมดานการบริหารงานตามหลักประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ และสามารถบริหารจัดการ
บรรลุผลสําเร็จตามแผนท่ีกําหนด 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

1. การดําเนินงานสามารถ
ตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนเสียได
ครอบคลุมทุกกลุม 

  - หนวยงานมีการดําเนินงานและสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการไดทุกกลุม 

2. จัดชองทางในการรับฟงและ   - หนวยงานมีการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นและความ



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

เรียนรูความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียไดเพียงพอและครอบคลุม
ทุกกลุม 

ตองการของผูรับบริการ 

3. การใหความสําคัญกับผู
บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัต ิ

  - ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญกับผูเขารับบริการดวยความ
เปนธรรมทุกคน 

4. การตอบสนองตอความ
ตองการของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียไดอยาง
เหมาะสมและทันทวงที 

  - หนวยงานมีการดําเนินการตอบสนองความตองการใหทันถวงที
กับผูเขารับบริการทุกครั้ง 

5. สนับสนุนใหมีการสราง
เครือขายและสรางความสัมพันธ
กับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย 

  - หนวยงานมีการสรางเครือขายการทํางานท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 

6. นําขอเสนอแนะจาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียไป
ใชในการปรับปรุงการทํางาน
อยางสมํ่าเสมอ 

  - หนวยงานไดปรบัปรุงการทํางานโดยประเมินจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจจากการดําเนินงานโครงการตางๆของสถาบันฯ 

สรุป หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
        หนวยงานมีการควบคุมดานการบริหารงานตามหลักประสิทธิผล เปนไปอยางถูกตอง ชวยใหการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

1. ผูบริหารไดสื่อสารและทํา
ความเขาใจในเรื่องของแผนรวม
ขององคการแกทุกคนท่ี
รับผิดชอบ 

  - ผูบริหารหนวยงานไดถายทอดนโยบายเก่ียวกับนโยบายการ
บริหารงานและแผนปฏิบัติราชการตางๆของหนวยงานใหแก
บุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ 

2. มีระบบใหบุคลากรตระหนัก
ในความรับผิดชอบในหนาท่ีของ
ตนและหนาท่ีตอสังคม รวมท้ัง
พรอมรับการตรวจสอบ 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการมอบหมายการปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากรและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางในท่ีประชุม
อยางสมํ่าเสมอ 

3. มีความยืดหยุนในการทํางาน 
โดยเปดรับขอมูลมุมมองความ
คิดเห็นใหม ๆ อยูตลอดเวลา 
เพ่ือนํามาประยุกตหรือปรับใช
กับงานในหนาท่ีไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ 

  - ผูบริหารหนวยงานมีความยืดหยุนในการทํางาน และเปด
โอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงานไดแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ตางๆท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

4. บุคลากรแตละคนจะไดรับ   - ผูบริหารหนวยงานไดกลาวขอบคุณบุคลากรในการปฏิบัติงาน



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

การปฏิบัติตอตนในทางบวกเม่ือ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จ (ไมมีการ
เลือกปฏิบัติ) เชน การพูดให
กําลังใจ ยกยองชมเชย มิใชมีแต
รางวัลตอบแทนในรูปของวัตถุ
หรือตัวเงินเทานั้น 

ทุกครั้งท่ีแลวเสร็จในท่ีประชุมประจําเดือน 

5. วิเคราะหปญหาอยาง
รอบคอบ และใชประสบการณ 
ความรู เทคนิควิธีท่ีทันสมัยและ
ขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนเพ่ือ
หาทางแกไขปญหาท่ีซับซอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการวิเคราะหปญหาตางๆอยางรอบคอบ
เพ่ือใหการดําเนินงานภายในสถาบันฯบรรลุผลตามเปาหมายท่ี
วางไว 

6. มีมาตรการในการจัดการกับ
ผูท่ีไมยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลง 

  - ผูบริหารหนวยงานไดมีการเชิญประชุมบุคลากรบางคนท่ียังไม
พัฒนาการทํางานเพ่ือหาชองทางในการทํางานเพ่ือใหบุคลากร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานใหออกมามีคุณภาพ 

7. ความสามารถในการเรียนรู
และพัฒนาตนเอง 

  - ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองและมีการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ
อาทิเชน เขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ /การจัดทํางานวิจัย 
เปนตน 

สรุป หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
    ผูบริหารหนวยงานมีการควบคุมดานการบริหารจัดการตามหลักภาระรับผิดชอบ ไดตระหนักในความรับผิดชอบใน
หนาท่ีของตนและสังคม และไดสื่อสารทําความเขาใจแกบุคลากรทุกคนท่ีรับผิดชอบ 

5. หลักความโปรงใส (Transparency) 

1. มีการเผยแพร สื่อสาร และ
ทําความเขาใจในวิสัยทัศน พันธ
กิจ และเปาหมายของหนวยงาน
ใหแกบุคลากรในหนวยงานและ
สาธารณชนโดยท่ัวไป 

  - หนวยงานไดดําเนินการจัดทํารายงานประจําปเผยแพรขอมูล
ใหกับบุคลากรในหนวยงานและบุคคลท่ัวไปไดรับทราบ 

2. การสื่อสารวิธีการมอบ
อํานาจการตัดสินใจไปสู
บุคลากรมีความชัดเจนและ
ปฏิบัติได 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการมอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงาน
ใหกับบุคลากรในหนวยงานไดอยางชัดเจน 

3. มีระบบคัดเลือกบุคลากรท่ี
เขามาปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส 

  - หนวยงานยึดระเบียบของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติอยางเครงครัด 

4. มีระบบบริหารการเงินและ
พัสดุท่ีรัดกุม 

  - หนวยงานยึดระเบียบของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติอยางเครงครัด 

5. มีระบบการตรวจสอบการ
ทํางานในหนวยงานท่ีมีข้ันตอน

  - หนวยงานมีระบบการตรวจสอบการทํางานของบุคลากรใน
หนวยงานดวยวิธีการติดตามผลการดําเนินงานในท่ีประชุม



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

และวิธีปฏิบัติ อยางมี
ประสิทธิภาพสูง 

ประจําเดือนของหนวยงาน 

6. มีผลตอบแทนใหแกบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานเปนผูสําเร็จ และมี
ประสิทธิภาพสูง 

  - มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา 
และมีการเพ่ิมคาจางใหกับพนักงาน ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

สรุป หลักความโปรงใส (Transparency) 
    ผูบริหารหนวยงานมีการควบคุมท่ีเพียงพอในดานวิธีการสื่อสาร เผยแพร และทําความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาหมายของหนวยงานใหแกบุคลากรและสาธารณชนไดรับทราบ 

6. หลักการมีสวนรวม (Participation) 

1. การรับฟงความคิดเห็นจากผู
มีสวนเก่ียวของและปรับปรุง
การทํางานเม่ือไดรับ
ขอเสนอแนะ 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
เก่ียวของและเครือขาย 

2. มีการประสานสัมพันธ 
ทํางานเปนทีม และสราง
เครือขายในการทํางาน 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการสรางความสัมพันธในการทํางาน
รวมกันโดยในการจัดงานในแตละครั้งมีคําสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติหนาท่ีอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 

3. การเปดโอกาสใหบุคลากรมี
สวนรวมในการตัดสินใจในระดับ
วางแผน 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการเปดโอกาสใหกับบุคลากรภายใน
หนวยงานไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องแผนการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 

4. บุคลากรมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในระดับนโยบาย และ
แสดงความคิดเห็นของตนเองได
อยางอิสระ 

  - ผูบริหารหนวยงานเปดโอกาสใหกับบุคลากรไดรวมตัดสินใจใน
การดําเนินงานดานนโยบายตางๆของสถาบันฯ ในท่ีประชุม
ประจําเดือน 

5. บุคลากรมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในระดับ กิจกรรมและ
โครงการ 

  - ผูบริหารหนวยงานเปดโอกาสใหกับบุคลากรไดรวมตัดสินใจใน
การดําเนินงานและกิจกรรมและโครงการตางๆของหนวยงาน 

6. มีการใชกระบวนการ
ตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ 
และใหเวลาท่ีใชในการตัดสินใจ
ในเวลาท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ 

  - ผูบริหารหนวยงานมีกระบวนการในการตัดสนิใจการ
ปฏิบัติงานในแตละครั้งอยางเหมาะสม 

7. เปดโอกาสใหประชาชนหรือ
บุคลากรภายนอกเขามามีสวน
รวมรับรูการปฏิบัติ 

  - ผูบริหารหนวยงานเปดโอกาสใหกับชุมชนและเครือขายท่ีได
ดําเนินการจัดทํา MOU ไดมีสวนรวมและรับรูในการปฏิบัติงาน
ของสถาบันฯอยางเต็มท่ีและมีการประชุมปรึกษาหารือในการ
ทํางานรวมกัน 

สรุป หลักการมีสวนรวม (Participation) 
    ผูบริหารหนวยงานมีการควบคุมท่ีเพียงพอในดานการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม
ของหนวยงาน 



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

1. ผูบริหารไดสื่อสารและทํา
ความเขาใจในเรื่องของแผนรวม
ขององคการแกทุกคนท่ี
รับผิดชอบ 

  - ผูบริหารหนวยงานไดถายทอดนโยบายการปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบ 

2. มีการถายโอนอํานาจการ
ตัดสินใจ ทรัพยากรและภารกิจ
ใหแกผูรวมงานอยางเหมาะสม
เปนลายลักษณอักษร 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการมอบหมายการทํางานโดยจัดทําเปน
คําสั่งในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 

3. ทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน
บุคลากรจะทราบถึงดัชนีชี้วัด 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานไว
อยางชัดเจน 

  - บุคลากรภายในหนวยงานจะทราบถึงมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

4. มีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และมีการวางแผน
สํารองในกรณีเกิดปญหาความ
ขัดแยง 

  - ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากรในท่ี
ประชุมประจําเดือนอยางสมํ่าเสมอ 

5. มีการปรับปรงกระบวนงาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือผล
การดําเนินงานท่ีดีขององคกร 
โดยมุงเนนการสรางความพึง
พอใจในการใหบริการตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

  - ผูบริหารหนวยงานมีนโยบายใหกับบุคลากรในหนวยงานมีการ
ปรับปรุงการทํางานเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูเขารับบริการ 
และมีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการของ
หนวยงาน 

6. มีมาตรการในการจัดการกับ
ผูท่ีไมยอมพัฒนาเปลี่ยนแปลง 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการประชุมบุคลากรท่ีไมยอมเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานเพ่ือซักถามและมอบหมายงานท่ีตรงตาม
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

7. มีระบบใหบุคลากรตระหนัก
ในความรับผิดชอบในหนาท่ีของ
ตนและหนาท่ีตอสังคม รวมท้ัง
พรอมรับการตรวจสอบ 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับ
บุคลากรในการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบไดจาก
สวนกลาง 
 
 

สรุป หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
   หนวยงานมีการควบคุมในเรื่องการกระจายอํานาจ ตั้งแตการสื่อสาร การถายโอน การกําหนดดัชนีชี้วัด และการ
ติดตามประเมินผล เปนไปตามหลักการกระจายอํานาจ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

1. มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ   - ผูบริหารหนวยงานมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงาน



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

หนาท่ีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

อยางชัดเจน 

2. มีการใชอํานาจในการ
ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

  - ผูบริหารใชอํานาจในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและเปน
ธรรมสามารถตรวจสอบได 

3. มีการกําหนดภาระหนาท่ี
หรือข้ันตอนการดําเนินงานของ
หนวยงานเปนลายลักษณอักษร 

  - หนวยงานมีการดําเนินงานจัดทําข้ันตอนในการดําเนินงานใน
แตละงานและมีคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและ
เปนลายลักษณอักษร 

4. การใชอํานาจของกฎหมาย 
กฎระเบยีบ ขอบงัคับ ในการ
บริหารราชการดวยความเปน
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติและ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี
สวนไดสวนเสีย 

  - ผูบริหารใชอํานาจในการบริหารดวยความเปนธรรม 

5. มีการออกกฎ ระเบียบตาง ๆ 
ของหนวยงานท่ีสอดคลองกับ
อํานาจตามกฎหมาย 

  - หนวยงานยึดระเบียบตางๆของมหาวิทยาลยัเพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงาน 

6. มีการออกคําสั่งท่ียึดหลัก
ความเสมอภาค 

  - ในทุกครั้งท่ีมีการปฏิบัติงานผูบริหารจะมีคําสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 

7. มีการแจงข้ันตอนการทํางาน
ใหผูอ่ืนไดรับทราบ 

  - หนวยงานมีข้ันตอนในการดําเนินงานของทุกฝายงานติด
ประชาสัมพันธใหกับผูท่ีเขามาติดตอราชการไดรับทราบ 

8. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
โปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต ถูกตอง
ท้ังตามหลักกฎหมายและ
ระเบียบวินัย 

  - ผูบริหารหนวยงานจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส ซ่ือสัตย
สุจริต  

สรุป หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
        ผูบริหารหนวยงานมีการควบคุม ดานกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 
สอดคลองตามกฎหมาย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 

1. ยึดหลักความเปนธรรม ความ
เสมอภาคในการปฏิบัติงาน และ
กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 

  - ผูบริหารหนวยงานจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส ซ่ือสัตย
สุจริต  

2. ทํางานดวยความซ่ือสัตย
สุจริต ไมมีผลประโยชนดาน
การเงินท่ีขัดแยงกับการปฏิบัติ
หนาท่ี 

  - ผูบริหารหนวยงานทํางานดวยความซ่ือสัตย ไมมีผลประโยชน
เขามาเก่ียวของ 

3. ขยันหม่ันเพียรในการ
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนสาธารณะ 

  - ผูบริหารหนวยงานทํางานดวยความซ่ือสัตย ไมมีผลประโยชน
สวนตัวเขามาเก่ียวของ 



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

4. มีคุณธรรมในการบริหาร
จัดการ เชน การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และการมอบหมาย
งาน ฯลฯ 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการบริหารจัดการภายในองคกรไดเปน
อยางดีการเลื่อนข้ันเงินเดือนสวนกลางก็พิจารณาโดยอาศัย
ระเบียบและหลักเกณฑในการเลื่อนข้ันเงินเดือน  

5. ทํางานดวยความเสียสละ 
และอุทิศตนเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของหนวยงานท่ี
กําหนดไว 

  - ผูบริหารหนวยงานทํางานดวยความเสียสละ 

6. ผูบังคับบัญชาใหความ
สนับสนุนแกสมาชิก ในทีมงาน
ทุกอยางเทาเทียมกัน 

  - ผูบริหารหนวยงานมีความเปนกลางและมีการสนับสนุน
บุคลากรในการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน 

สรุป หลักความเสมอภาค (Equity) 
   ผูบริหารหนวยงานมีการควบคุมในเรื่องการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรมและความเสมอภาคในการ
ดําเนินงานแกบุคลากรในหนวยงานเทาเทียมกัน 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 

1. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาท่ีตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

  - ผูบริหารหนวยงานปฏิบัติตนเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี ท่ี
ไดรับมอบหมาย 

2. มีแนวทางในการหาขอตกลง
ดวยกระบวนการจากขอคิดเห็น
ของกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชน
และเสียประโยชนโดยเฉพาะ
กลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง 
 

  - ผูบริหารหนวยงานมีแนวทางในการหาขอตกลงรวมกันทุกครั้ง
ของกลุมบุคคลท่ีไดรับผลประโยชนในดานตางๆโดยตรงภายใน
สถาบันฯหนวยงานยังไมมีเหตุการณเกิดข้ึนในประเด็นนี้  

สรุป หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 

สรุป :  หลักมุงเนนฉันทามติ 

         หนวยงานมีการควบคุมในดานการหาขอตกลง โดยมุงเนนฉันทามติเพ่ือหาขอยุติรวมกันอันจะเปนประโยชนตอ
ทุกฝายได 

  

 

  

 

 

 

 

ผูรายงาน …รศ.ดร.ปฐม   หงษสุวรรณ… 
(…รศ.ดร.ปฐม   หงษสุวรรณ…) 

 ตําแหนง ...ผูอํานวยการฯ................ 
วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. …2558… 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามดานเหตุการณภายนอก 

หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

1. มีแผนการรองรับการเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง 

  - ยึดนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดําเนินงาน 

2. มีแผนการรองรับการเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเศรษฐกิจและสังคม 

  - ยึดนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดําเนินงาน 

3. มีแผนการรองรับการเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากภัยธรรมชาต ิ

  - ยึดนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดําเนินงาน 



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

4. มีแผนการปองกัน รองรับการเกิด
เหตุการณรายแรงไมคาดคิดท่ีสงผลกระทบตอ
ชีวิต ทรัพยสิน ความปลอดภัยของนิสิตและ
บุคลากร 

  - มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําประกันชีวิต
ใหกับบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5. มีการปฏิบัติตามแผนการปองกัน หรือ
รองรับเหตุการณจากภายนอก 

  - ยึดนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดําเนินงาน 

6. มีการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพ
ของแผนการปองกัน รองรับเหตุการณท่ีไม
คาดคิดจากภายนอก 

  - ยึดนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการดําเนินงาน 

สรุป แบบสอบถามดานเหตุการณภายนอก 
   หนวยงานมีการควบคุมท่ีเพียงพอในดานการเกิดเหตุการณการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยสิน เศรษฐกิจและสังคม 
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

1. ดานการบริหาร 

1. มีการวางระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
สําหรับการบริหารจัดการ เปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ พลเรือน

  - หนวยงานมีการปฏิบัติตามระเบียบ 
ขอบังคับสําหรับการบริหารใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

ผูรายงาน …รศ.ดร.ปฐม   หงษสุวรรณ… 
(…รศ.ดร.ปฐม   หงษสุวรรณ…) 

 ตําแหนง ...ผูอํานวยการฯ................ 
วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. …2558… 



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

ในสถาบันอุดมศึกษา และพระราชบัญญัติ
จัดตั้งมหาวิทยาลัย 

สถาบันอุดมศึกษา 

2. ฝายบริหารมีการดําเนินการตามควรแก
กรณี เม่ือไมมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานท่ีกําหนด 

  - ฝายบริหารไดมีการดําเนินการแกบุคลากร
เม่ือบุคลากรไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ แตหนวยงานยังไมมีกรณีนี้ 

3. มีการมอบหมายอํานาจหนาท่ี ความ
รับผิดชอบใหกับบุคคลท่ีเหมาะสมและเปนไป
อยางถูกตองตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  - หนวยงานมีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีใน
การปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีถูกตอง 

4. มีการแตงตั้งและการสรรหาเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับ 

  - หนวยงานมีการแตงตั้งและการสรรหาให
เปนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 

สรุป ดานการบริหาร 
       หนวยงานมีการควบคุมดานการปฏิบัติดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานท่ีกําหนดอยางเพียงพอ 

2. ดานการเงินการบัญช ี

1. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
มาตรฐานท่ีสําคัญและจําเปนตอการ
ดําเนินงาน 

  - หนวยงานมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว 

2. มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานท่ีกําหนด 

  - หนวยงานมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว 

3. มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน 

  - หนวยงานมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไว 

สรุป ดานการเงินการบัญชี 
  หนวยงานมีการปฏิบัติดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานท่ีกําหนดดานการเงินอยางเพียงพอ 

3. ดานการจัดซ้ือจัดจาง 

1. มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับและ
มาตรฐานท่ีสําคัญและจําเปนตอการ
ดําเนินงาน 

  - หนวยงานมีการระบุกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับและมาตรฐานท่ีสําคัญและจําเปนตอ
การดําเนินงาน 

2. มีการกําหนดวิธีปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานท่ีกําหนด 

  - หนวยงานยึดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

3. มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐาน 

  - หนวยงานยึดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

สรุป ดานการจัดซ้ือจัดจาง 
    หนวยงานมีการควบคุมดานการปฏิบัติดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานท่ีกําหนดอยางเพียงพอ 

4. ดานบริหารทรัพยากร 

1. มีการกําหนดระเบียบ ขอบังคับและ
มาตรฐานหรือขอกําหนดท่ีสําคัญและจําเปน
ในการสรรหาบุคลากร 

  - หนวยงานยึดกฎระเบียบขอบงัคับของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การเลื่อนตําแหนง และอัตราเงิน คาจาง   - หนวยงานยึดกฎระเบียบขอบงัคับของ



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

และคาตอบแทน มีขอกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และ
มาตรฐานท่ีกําหนด 

มหาวิทยาลัยเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

3. มีการลงโทษตามกฎหมายและแกไขปญหา 
เม่ือมีการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือขอกําหนดดานจริยธรรม 

  - หนวยงานยึดกฎระเบียบขอบงัคับของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบตัิงาน 

สรุป ดานบริหารทรัพยากร 
    หนวยงานมีการควบคุมในดานการปฏิบัติดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานท่ีกําหนดอยางเพียงพอ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามการควบคุมภายในงานส่ือส่ิงพิมพ 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

งานส่ือส่ิงพิมพ            
1. มีการดําเนินงานดานสื่อสิ่งพิมพ
และวารสารของหนวยงาน 

  - มีการดําเนินงานดานสื่อสิ่งพิมพ
และวารสารของหนวยงาน 

2. หนวยงานมีการมอบหมายให
ผูรับผิดชอบดําเนินการออกแบบ 
สื่อสิ่งพิมพ/งานวารสาร /และ
เอกสารทางวิชาการ ของหนวยงาน 

  - หนวยงานมีการมอบหมายให
ผูรับผิดชอบดําเนินการออกแบบ 
สื่อสิ่งพิมพ/งานวารสาร/และ
เอกสารทางวิชาการ ของหนวยงาน 

3. มีการตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสาร/วารสาร/เอกสารงาน

  - มีการตรวจสอบความถูกตองโดย
เจาหนาท่ีในหนวยงานกอนท่ีจะมี

ผูรายงาน …ผศ.ดร.ราชันย  นิลวรรณาภา…) 
( ......ผศ.ดร.ราชันย  นิลวรรณาภา......) 

 ตําแหนง ...รองผูอํานวยการฯ................ 
วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. …2558… 



 
 

วิชาการกอนท่ีจะมีการสงเขาโรง
พิมพ 

การสง เอกสาร/วารสาร เอกสาร
งานวิชาการเขาโรงพิมพ 

    
สรุป หนวยงานมีการควบคุมการการดําเนินงานของบุคลากรดานสื่อสิ่งพิมพ เพ่ือใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แบบสอบถามการควบคุมภายในงานส่ือวิทยุ 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

งานส่ือวิทยุ            
1. มีการดําเนินงานดานวิทยขุอง
หนวยงาน 

  - ผูรับผิดชอบหนวยงานดําเนินงาน
ดานวิทย ุ

2. หนวยงานมีการมอบหมายให
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
ประชาสัมพันธขอมูลการจัด
กิจกรรม/โครงการ ของหนวยงาน
ใหท้ังบุคคลภายในและภายนอกได
รับทราบ 

  - เจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบได
ประชาสัมพันธผลการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ ผานสถานีวิทยุ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบุคคลท้ัง
ภายในและภายนอกไดรับทราบ
โดยท่ัวกัน 

3. มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ใหผูบริหารไดรับทราบถึงผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนในกิจกรรมการดําเนินงาน 

  - เจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบไดรายงาน
ผลการดําเนินงานดานสื่อวิทยุให
ผูบริหาร และบุคลากรไดรับทราบ
ในท่ีประชุมประจําเดือน 

    

               ผูประเมิน …นายเลอสันต  ฤทธขันธ… 
  ( ........นายเลอสันต   ฤทธิขันธ................) 
ตําแหนง .....นักวิชาการโสตทัศนศึกษา........ 

วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558… 



 
 

สรุป หนวยงานมีการควบคุมการดําเนินงานของบุคลากรดานสื่อวิทยุ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
แบบสอบถามการควบคุมภายในดานงานโสตทัศนูปกรณ 

หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 
งานโสตทัศนูปกรณ            

1. มีการดําเนินงานการถายทําวีดิ
ทัศนภายในหนวยงานในการ
ดําเนินงานดานการวิจัย การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและดานการบริหาร
จัดการ ภายในหนวยงาน 

  - เจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบดําเนินงาน
การถายทําวีดิทัศนตามพันธกิจของ
หนวยงาน 

2. ผลิตสื่อและเผยแพร ผลการ
ดําเนินงานดานการดานการวิจัย /
การบริการวิชาการ /การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  - มีการผลิตสื่อและเผยแพร ผลการ
ดําเนินงานดานการดานการวิจัย /
การบริการวิชาการ /การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3. ดําเนินการติดตั้งเครื่อง
โสตทัศนูปกรณภายในหนวยงาน 

  - เจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
ติดตั้งเครื่องโสตทัศนูปกรณภายใน
หนวยงาน ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5. ประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานดานการดานการวิจัย /
การบริการวิชาการ /การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม/และดานการ
บริหารจัดการ 

  - ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
ดานการดานการวิจัย /การบริการ
วิชาการ /การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม/และดานการ
บริหารจัดการ ผานเว็บไซต

               ผูประเมิน …นายวรชัย    จินาลอง… 
         (........นายวรชัย    จินาลอง.........) 

ตําแหนง .....นักวิชาการชางศิลป........ 
วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558… 



 
 

หนวยงาน 
6. ติดตั้งระบบวีดิทัศนวงจรปด ใน
กิจกรรม/โครงการ ของหนวยงาน 

  - ติดตั้งระบบวีดิทัศนวงจรปด ใน
กิจกรรม/โครงการ ของหนวยงาน 

7. ดําเนินการซอมบํารุงเครื่อง
โสตทัศนูปกรณ 

  - ดําเนินการซอมบํารุงเครื่อง
โสตทัศนูปกรณท่ีสามารถ
ดําเนินการได 

8. ดูแล บํารุง รักษาเครื่องมือและ
อุปกรณทุกชนิดในการผลิตสื่อโสต
ทัศน  

  - ดูแล บํารุง รักษาเครื่องมือและ
อุปกรณทุกชนิดในการผลิตสื่อ
โสตทัศนนูปกรณ  

9. ประสานงานการผลิตสื่อรวมกับ
กลุมงานอ่ืนๆของสถาบันฯ และ
หนวยงานอ่ืนๆ 

  - ประสานงานการผลิตสื่อรวมกับ
กลุมงานอ่ืนๆของสถาบันฯ และ
หนวยงานอ่ืนๆ 

10. การใหคําปรึกษาและ
ประสานงานในการดําเนินงานดาน
โสตทัศนูปกรณ 

   เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบให
คําปรึกษาและประสานงานในการ
ดําเนินงานดานโสตทัศนูปกรณ 

สรุป หนวยงานมีการควบคุมการดําเนินงานของบุคลากรดานสื่อวิทยุ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ผูประเมิน …นายเลอสันต  ฤทธิขันธ… 
         (........นายเลอสันต  ฤทธิขันธ.........) 
ตําแหนง .....นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ........ 

วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558… 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามการควบคุมภายดานงานยานยนต 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

 การตรวจสอบควบคุมรถราชการ  
 

           

1. มีการบันทึกแบบประเภทรถ
ถูกตองครบถวนเปนปจจุบนัหรอืไม 

  - หนวยงานมีการบันทึกแบบ
ประเภทรถครบถวนเปนปจจุบัน  

2. มีการบันทึกประวัติยานพาหนะ
ถูกตองครบถวนเปนปจจุบนัหรอืไม 

  - หนวยงานมีการบันทึกประวัติ
ยานพาหนะถูกตองครบถวน 

3. มีการบันทึกขอมูลการใชรถตาม
ใบขออนุญาตใชรถเปนปจจุบัน
หรือไม 

  - พนักงานขับรถมีการบันทึกการใช
รถตามใบขออนุญาตเปนปจจุบัน
ทุกครั้ง 

4. มีการตรวจสอบวันท่ีไดมา , การ
ชําระคาธรรมเนียม(ตอทะเบียน ณ 
กรมการขนสง) วาเปนปจจุบัน
หรือไม และหนวยงานท่ี
ครอบครองมีกรรมสิทธิ์จริงหรือไม  
 

  - หนวยงานมีการตรวจสอบวันท่ี
ไดมาของรถ/และมีการชําระ
คาธรรมเนียมอยางถูกตอง 

5. ทุกครั้งท่ีมีการขอใชรถมีผูขอ
อนุญาต มีผูอนุมัติจริงทุกครั้ง และ
พนักงานประจํารถบันทึกการใชใน
สมุดประจํารถทุกครั้งหรือไม  
 

  - ทุกครั้งท่ีมีการใชรถยนตผูบริหาร
มีการอนุมัติในการใชรถยนตทุกครั้ง 
และพนักงานขับรถมีการบันทึกการ
ใชรถทุกครั้ง 

6. สํารวจสถานท่ีเก็บรักษา และ
พรอมถายภาพ เพ่ือดูวามีความ

  - พนักงานขับรถมีการสํารวจท่ีเก็บ
รักษาสถานท่ีเก็บรถยนตทุกครั้ง



 
 

ปลอดภัยหรือไม  
 

เพ่ือตรวจสอบความเรียบรอย 

ตรวจสอบการซอมแซม
บํารุงรักษา  
 

   

1. กอนใชงานทุกวันมีผูตรวจสอบ
เช็คเก่ียวกับความพรอม 
ของรถและมีการจัดทําและบันทึก
ในแบบฟอรมท่ีกําหนดเปนประจํา
หรือไม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - พนักงานขับรถมีการตรวจสอบ
ความเรียบรอยในการใชรถยนตทุก
ครั้ง 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย 
2. มีแบบบันทึกรายละเอียดและ
ประวัติการขอซอมรถหรือไม 
 

  หนวยงานมีแบบบันทึกรายละเอียด
และประวัติการขอซอมรถ 

สรุป หนวยงานมีการควบคุมการใชรถใหอยูในระเบียบกฏเกณฑของทางราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ผูประเมิน …นายกระสิน     อนุอัน… 
  ( ........นายกระสิน   อนุอัน................) 

ตําแหนง .....พนักงานขับรถ........ 
วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558… 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามการควบคุมภายในงานการประชุม 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

1. มีการกําหนดนโยบายการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการ
ดําเนินงานหรือไม 

  - หนวยงานมีนโยบายในการใช
คอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงาน    

2. มีข้ันตอนการติดตาม และกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานแตละกิจกรรม 
อยางตอเนื่อง และเหมาะสม
หรือไม 

  - หนวยงานมีข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ติดตาม และกํากับดูแล
การปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม
อยางตอเนื่องในท่ีประชุม
ประจําเดือน 

 3. มีการประชุมความคืบหนาของ
งาน การชี้แจงขอมูล สาเหตุ 
ความคลาดเคลื่อน และการ
ดําเนินการแกไขอยางตอเนื่อง
หรือไม 

  - หนวยงานมีการประชุมความ
คืบหนาของงานในท่ีประชุม
ประจําเดือนทุกเดือน และมีการ
ชี้แจงรายละเอียดขอมูลของงานตอ
ผูบริหาร 

 4. มีการทบทวนนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติจากผูบริหาร
ระดับสูง เปนระยะ เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ 

  - หนวยงายมีการทบทวนนโยบาย
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน
โดยผูบริหารหนวยงานเปนประจํา
ทุกป 

สรุป  หนวยงานมีการควบคุมในดานงานการประชุมท่ีเพียงพอ 
 

 

               ผูประเมิน …นางสาวอนุกูล  บุญออน… 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามการควบคุมภายในดานงานสารบรรณ 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 
1. การปฏิบัติตามระเบียบวาดวย
งานสารบรรณ 

   

1.มีสมุดทะเบียนคุมการรับ-สง
หนังสือ แยกกันอยางชัดเจน เพ่ือ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

  - หนวยงานมีสมุดทะเบียนคุมการ
รับ-สงหนังสือ แยกกันอยางชัดเจน 
เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน  

2.มีสมุดทะเบียนคุมการรับการสง
หนั งสื อชั้ นความลับ เพ่ื อความ
สะดวกในการตรวจสอบ 
 

  - หนวยงานมีสมุดทะเบียนคุมการ
รับ-สงหนังสือ แยกกันอยางชัดเจน 
เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน 

3.มีการตรวจทานหนังสือรับหรือ
สงจากหัวหนางานเพ่ือ 
ความถูกตองตามระเบียบ 
 

  - เจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบมีการ
ตรวจสอบหนังสือรับ หรือหนังสือ
สงจากหัวหนาหนวยงานเพ่ือความ
ถูกตองทุกครั้ง 

4.มีการเสนอตอผูบังคับบัญชาทุก
ครั้งเม่ือมีการรับการสงหนังสือและ
จัดลําดับความสําคัญของหนังสือ
รับหรือสงไดอยางมีระบบ 
 

  - เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมีการเสนอ
ตอผูบังคับบัญชาทุกครั้งเม่ือมีการ
รับสงหนังสือสําคัญ 

5.มีการจําแนกจัดเก็บหนังสือรับ
หรือสงไวอยางเปนระบบและ

  เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมีการจําแนก
การจัดเก็บหนังสือรับหรือสงไว

      ( ........นางสาวอนุกูล  บญุออน................ ) 
  ตําแหนง .....หัวหนาสํานักงานเลขานุการฯ........ 
  วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558… 



 
 

เก่ียวของในเรื่องเดียวกันเพ่ือ
สะดวกในการคนควาอางอิง 

อยางเปนระบบ 

สรุป : การปฏิบัติตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ 
     เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมีการปฏิบัติงานตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณอยางถูกตองตามระเบียบฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

2.  การปฏิ บัติตามระเบียบวา
ดวยงานสารบรรณ 
 

   

1.มีบุคลากรผูปฏิบัติงานดานสาร
บรรณเพียงพอเหมาะสมตอ
ปริมาณงาน 
 

  - หนวยงานมีเจาหนาท่ี ท่ี
รับผิดชอบดานงานสารบรรณ
เพียงพอตอปริมาณงานภายใน
หนวยงาน 

2.บุคลากรมีความรูความสามารถ 
มีทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ 

  - เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดานงาน
สารบรรณ มีความรูความสามารถ 
และมีทักษะท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

3.มีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนไดในกรณีท่ีผูรับผิดชอบลา 

  - หนวยงานมีเจาหนาท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนไดในกรณีท่ี
ผูรับผิดชอบลา 

สรุป : บุคลากรผูปฏิบัติงานดานสารบรรณ 
    หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและเขาใจ ในการปฏิบัติงานสารบรรณและปฏบิัตงิานไดถูกตอง  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 
3. การพัฒนาความรูทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
 

   

1.บุคลากรผูปฏิบัติงานดานงาน
สารบรรณ ปฏิบัติงานตามตําแหนง
ท่ีบรรจุ 
 

  - บุคลากรผูปฏิบัติงานดานงานสาร
บรรณของหนวยงาน ปฏิบัติงาน
ตามตําแหนงท่ีบรรจุ 
 

2.มีการถายทอดงานหรือ
ประสบการณจากผูรวมงานหรือ
หัวหนางาน 
 

  - ผูรับผิดชอบงานสารบรรณของ
หนวยงานมีการมีการถายทอดงาน
หรือประสบการณใหกับผูรวมงาน
ไดรับทราบอยางตอเนื่องโดยมีการ
แลกเปลี่ยนความรูกันในท่ีประชุม  

3.มีการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมใน
งานท่ีรับผิดชอบ 
 

  - เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมีการศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติมในงานท่ี
รับผิดชอบอยางตอเนื่อง 

4.มีการอบรมความรูเรื่อง
กฎระเบียบงานท่ีเก่ียวของอยาง
สมํ่าเสมอ 

  - เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานดาน 
สารบรรณเขารวมอบรมหาความรู
เรื่องกฎระเบียบงานท่ีเก่ียวของ
อยางสมํ่าเสมอ 

 สรุป : เจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

             ผูประเมิน …นายไพศาล   กมลพรวิจิตร… 
      (........นายไพศาล   กมลพรวิจิตร.........) 
ตําแหนง .....เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป........ 

 วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558… 



 
 

แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานอาคารสถานท่ี) 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

คําถาม มี/ใช ไมมี/
ไมใช คําอธิบาย 

1. อาคารสถานท่ี 
1.1) สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
1. สถานท่ีทํางานมีแสงสวางเพียงพอ   - หนวยงานมีการจัดสถานท่ีทํางานใหมีแสง

สวางเขาถึงไดเปนอยางดี 
2. สถานท่ีทํางานมีความสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอยสะดวกในการปฏิบัติงาน ไมเปน
แหลงท่ีอยูของพาหะนําโรค เชน หนู แมลงวัน 
แมลงสาบ ฯลฯ 

  - หนวยงานมีเจาหนาท่ีทําความสะอาดอาคาร
ใหมีความเรียบรอยเปนประจําทุกวัน 

3. สถานท่ีทํางานมีอากาศถายเท ไมมีกลิ่น 
เสียงรบกวน 

  - หนวยงานมีสถานท่ีถายเทไดดี ไมมีกลิ่น
เสียงรบกวน 

4. ขนาดพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานมีขนาด
เหมาะสม สะดวกในการปฏิบัติงาน 

  - ขนาดพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานมีความสะดวก
และเหมาะสม 

5. มีอุปกรณปองกันอันตรายในอาคารสถานท่ี 
เชน เครื่องมือและอุปกรณการดับเพลิง บันได
หนีไฟ 

  - หนวยงานมีการรักษาความปลอดภัยดาน
ตางๆครบถวน 

1.2) การใชประโยชนและการดูแลรักษา 
1. มีการใชประโยชนเปนไปตามวัตถุประสงค
ของอาคารสถานท่ี 

  - หนวยงานไดใชประโยชนจากอาคารเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

2. มีการดูแลรักษาอาคารสถานท่ีใหมีสภาพดี 
สะอาด สวยงาม 

  - หนวยงานมีเจาหนาท่ีทําความสะอาดประจํา
อาคารใหสะอาด สวยงาม 

3. มีการดูแลรักษา อุปกรณปองกันอันตราย
ในอาคารสถานท่ี ปฏิบัติงาน ใหอยูในสภาพดี 

  - หนวยงานมีการมอบหมายใหเจาหนาท่ีดูแล
รักษา สถานท่ี อุปกรณภายในอาคาร ใหอยูใน
สภาพท่ีดีอยูเสมอ 

3. มีการดูแลรักษา ระบบไฟฟา และอุปกรณ
ท่ีใชในการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหอยูในสภาพดี 

  - หนวยงานมีเจาหนาท่ีดูแลรักษา ระบบไฟฟา 
อุปกรณตางๆภายในหนวยงาน 

สรุป แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานอาคารสถานท่ี) 
      หนวยงานมีการควบคุมดานอาคารสถานท่ีเพียงพอ     

ผูรายงาน ……นายฉลอง   ไชยเมือง…… 
( ............นายฉลอง   ไชยเมือง................ ) 

ตําแหนง ......ผูชวยชาง...................... 
วันที่ ....30... เดือน ...กันยายน.. พ.ศ…2558... 

    

  

 

  
 

 
    



 
 
 

แบบสอบถามควบคุมภายในดานงานประกันคุณภาพการศึกษา 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

1. มีการกําหนดกิจกรรม ระยะเวลาใน
การดําเนินการและการติดตามผลเพ่ือให
การทํางานตางๆในหนวยงานเกิดคุณภาพ 
 

  - หนวยงานมีการกําหนดกิจกรรม 
ระยะเวลาในการดําเนินงานใหเสร็จสิ้น
ตามท่ีกําหนดตามแผนและใหมีการรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานทุกครั้ง 

2. ในการดําเนินกิจกรรม มีการนําขอมูลท่ี
ไดจากการทํางานในปการศึกษาท่ีผานมา
นํามาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑงานประกันฯ 

  - หนวยงานไดนําผลการประเมินในปท่ีผาน
มา นํามาปรับปรุงการดําเนินงานทุกครั้ง 

3. มีการนํากิจกรรมท่ีกําหนดข้ึน บรรจุไว
ในแผนปฏิบตัิการประจําป หรอืแผนการ
ทํางานของหนวยงาน 
 

  - หนวยงานดําเนินการจัดทํากิจกรรม/
โครงการบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป
ทุกครั้ง  

4. มีการจัดสรรงบประมาณในการทํางาน
ตางๆของหนวยงานใหเพียงพอตอการ
ทํางานอยางมีคุณภาพ 

  - หนวยงานมีการจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานเพียงพอตอการทํางานของ
บุคลากรภายในหนวยงาน 

5. มีการจัดสรรทรพัยากรสนับสนุนตางๆ
ใหกับหนวยงานอยางเพียงพอตอการ
ทํางานอยางมีคุณภาพ 

  - หนวยงานไดจัดสรรทรัพยากรตางๆใหกับ
บุคลากรภายในหนวยงานในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหไดงานออกมามีประสิทธิภาพ 

6. มีการจัดงบประมาณและทรัพยากร
สนับสนุนเพียงพอตอการพัฒนางานตาม
องคประกอบคุณภาพท่ีกําหนด 

  - หนวยงานมีการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอตอการพัฒนา
งานตามองคประกอบเพ่ือใหงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานมีคุณภาพ 

7. มีการกําหนดวิธีการบันทึกขอมูล และ
จัดเก็บขอมูล ใหสะดวกในการเรียกใชใน
ภายหลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - หนวยงานมีเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบในการ
จัดเก็บขอมูล โครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงาน
ไดดําเนินการ 



 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 
8. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรทุกระดับใน
หนวยงานใหเขาใจถึงเหตุผล ความจําเปน
ท่ีตองมีระบบการประกันคุณภาพ 

  - ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานจัดประชุมชี้แจงเกณฑประกัน
ใหกับบุคลากรทุกระดับในหนวยงานไดรับ
ทราบและเขาใจถึงเหตุผล ความจําเปนท่ี
ตองมีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือจะใหมี
การรายงานใหเปนไปตามเกณฑท่ีถูกตอง 

9. มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบตัิในระบบท่ีนํามาใชใหชัดเจน 

  - ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานชี้แจงรายละเอียดของ
ระบบงานประกันท่ีใชใหผูบริหารและ
บุคลากรไดรับทราบในท่ีประชุมประจําเดือน 

10. จัดทําคูมือชี้แจงเก่ียวกับระบบท่ี
นํามาใชเพ่ือใหเกิดความเขาใจ และนําไป
ปฏิบัติได 

  - ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานจัดทําคูมือเอกสารงานประกัน
คุณภาพเพ่ือท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานใหมีคุณภาพ 

11. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
เปนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการซ่ึง
มาจากบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยท่ี
มีความรูความสามารถในงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

  - การตรวจประเมินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนการตรวจสอบโดยผูท่ีมีความรู
ความสามารถภายในมหาวิทยาลัย 

12. มีการนําผลการประเมินจาก
คณะกรรมการมาปรบัปรุงการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาในป
ตอไป 

  - มีการนําผลการประเมินจาก
คณะกรรมการมาปรบัปรุงการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพโดยจัดทําเปน
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  
Plan) 

13. มีการแจงคะแนนผลการประเมิน
ใหกับผูบริหารและบุคลากรในหนวยงาน
ไดรับทราบ 

  - ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงานแจงคะแนนผลการดําเนินงาน
ใหผูบริหารและบุคลากรไดรับทราบในท่ี
ประชุมประจําเดือนหลังจากท่ี
คณะกรรมการตรวจประเมินเสร็จเรียบรอย
แลว 

สรุป หนวยงานมีการควบคุมงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 

 
 

            ผูรายงาน …นางพรรณี    เจริญศิร…ิ 
      ( .......นางพรรณี   เจริญศิร.ิ............ ) 

ตําแหนง .....เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป........ 
   วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558… 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามควบคุมภายในดานงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 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
การดําเนินงานไวอยางชัดเจนและมี
ความสอดคลองกับพันธกิจของ
หนวยงาน 

3. วัตถุประสงคระดับกิจกรรม มี
การกําหนดไวอยางชัดเจนและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคระดับ
หนวยงาน 

  - หนวยงานไดกําหนดวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรมของหนวยงานเพ่ือใหการ
ดําเนินงานสอดคลองกับพันธกิจของ
หนวยงาน 

4. ระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด
ข้ึน ครอบคลุมภารกิจของ

  - หนวยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ี
กําหนดข้ึนครอบคลุมตามโครงสรางของ



 
 

หนวยงาน 
 

หนวยงาน 
 

5. ระบบการควบคุมภายในมีความ
เพียงพอและเหมาะสมกับ
หนวยงาน 
 

  - ระบบการควบคุมภายของหนวยงานมี
ความเพียงพอและเหมาะสมกับ
หนวยงาน 
 

6. การจดัวางระบบการควบคุม
ภายในหนวยงานเปนไปตาม
ระเบียบหรือมาตรฐานหรอื
มาตรการตาง ๆ ท่ีทางราชการ
กําหนด 
 

  - หนวยงานมีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในหนวยงานเปนไปตาม
ระเบียบท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด 

7. ผูบริหารใหความสําคัญและ
เห็นชอบในการจัดใหมีระบบการ
ควบคุมภายในข้ึนภายในหนวยงาน 
 

  - ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญและ
เห็นชอบในการจดัใหมีระบบการควบคุม
ภายในข้ึนภายในหนวยงานเพ่ือลด
ปญหาท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
 

 

 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 
8. เจาหนาท่ีทุกคนท่ีเก่ียวของมี
สวนรวมในการจัดใหมีระบบการ
ควบคุมภายในข้ึนในแตละสวนงาน 
 

  - เจาหนาท่ีในหนวยงานทุกกลุมงานมี
สวนรวมในการจัดใหมีระบบการควบคุม
ภายในข้ึนในแตละสวนงาน 
 

9. เจาหนาท่ีทุกคนไดรับการชี้แจง
ใหทราบเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายใน 
 

  - เจาหนาท่ีทุกคนไดรับการชี้แจงให
ทราบเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในโดยเจาหนาท่ี  
ท่ีรับผิดชอบมีการชี้แจงในท่ีประชุม 

10. ระบบการควบคุมภายในท่ี
กําหนดข้ึนไดมีการนําไปสูการ
ปฏิบัติงานตามปกติของหนวยงาน 

 

  - ระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดข้ึน
ไดมีการนําไปสูการปฏิบัติงานตามปกติ
ของหนวยงาน 

11. กระบวนการปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุผลไดตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว 
 

  - การดําเนินงานสามารถบรรลุผลไดตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว 



 
 

12. การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

  - การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

สรุป หนวยงานสามารถควบคุมงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไดอยางมีมาตรฐาน 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แบบสอบถามควบคุมภายดานงานกพร. 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

      ผูรายงาน …นางสาวเพ็ญประภา  โยธาทูน… 
      ( ......นางสาวเพ็ญประภา  โยธาทูน.............. ) 

ตําแหนง .....นักวิชาการศึกษา........ 
วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558… 



 
 

1. ผูบริหารมีการใหนโยบายการ
บริหารงานแกหนวยงานอยาง
ชัดเจน 
 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการใหนโยบาย
การบริหารงานแกหนวยงานทุกครั้ง 

2. วัตถุประสงคระดับหนวยงาน มี
การกําหนดไวอยางชัดเจนและ  
สอดคลองกับภารกิจ ของ
หนวยงาน 
 

  - หนวยงานไดกําหนดวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไว
อยางชัดเจนและมีความสอดคลองกับ
พันธกิจของหนวยงาน 

3. วัตถุประสงคระดับกิจกรรม มี
การกําหนดไวอยางชัดเจนและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคระดับ
หนวยงาน 

  - หนวยงานไดกําหนดวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรมของหนวยงานเพ่ือใหการ
ดําเนินงานสอดคลองกับพันธกิจของ
หนวยงาน 

4. มีระบบการบริหารงานใหเปนไป
ตามแผนปฏิบัติราชการในแตละ
ปงบประมาณมีความครอบคลุม 

 

  - หนวยงานมีระบบการบริหารงานให
เปนไปตามแผนปฏิบัติราชการในแตละ
ปงบประมาณและมีความครอบคลุมกับ
พันธกิจของหนวยงาน 
 

5. มีการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุนตางๆใหกับหนวยงาน
อยางเพียงพอตอการทํางานอยางมี
คุณภาพ 

  - หนวยงานมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
บุคลากรในการดําเนินงานอยางเพียงพอ 

6. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรทุก
ระดับในหนวยงานใหเขาใจถึง
เหตุผล ความจําเปนท่ีตองมี
ระบบงาน กพร. 

  - หนวยงานมีการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในหนวยงานเปนไปตาม
ระเบียบท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด 

7. มีการจัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติในระบบท่ีนํามาใช
ใหชัดเจน 

  - ผูรับผิดชอบงานกพร.ของหนวยงาน
ชีแ้จงรายละเอียดของระบบงาน กพร.ท่ี
ใหผูบริหารและบุคลากรไดรับทราบในท่ี
ประชุมประจําเดือน 

8. จัดทําคูมือชี้แจงเก่ียวกับระบบท่ี
นํามาใชเพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
และนําไปปฏิบัติได 

   - มีคูมือในการดําเนินงานท่ีทาง
มหาวิทยาลัยกําหนดให และหนวยงาน
ดําเนินการในสวนของหนวยงานเพ่ิมเติม 

 

 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 



 
 

9. การตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
เปนการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการซ่ึงมาจากบุคลากร
ภายในของมหาวิทยาลัยท่ีมีความรู
ความสามารถ 

  - การตรวจประเมินงานกพร.เปนการ
ตรวจสอบโดยผูท่ีมีความรูความสามารถ
ภายในมหาวิทยาลัย 

10. มีการนําผลการประเมินจาก
คณะกรรมการมาปรบัปรุงการ
ดําเนินงานในปงบประมาณตอไป 

  - มีการนําผลการประเมินจาก
คณะกรรมการมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานดานกพร.ในปงบประมาณ
ตอไป 

11. มีการแจงคะแนนผลการ
ประเมินใหกับผูบริหารและ
บุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ 

  - ผูรับผิดชอบงานกพร. ของหนวยงาน
แจงคะแนนผลการดําเนินงานให
ผูบริหารและบุคลากรไดรับทราบในท่ี
ประชุมประจําเดือนหลังจากท่ี
คณะกรรมการตรวจประเมินเสร็จ
เรียบรอยแลว 

สรุป หนวยงานมีการควบคุมการดําเนินงานดานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ผูรายงาน …นางพรรณี    เจริญศิร…ิ 
      ( ....นางพรรณี   เจริญศิริ....) 

ตําแหนง .....เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป........ 
วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558… 



 
 

แบบสอบถามควบคุมภายในดานงานการจัดการความรู 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 
1. องคกรมีการวิเคราะหอยางเปน 
ระบบ เพ่ือหาจุดแข็งจุดออนใน
เรื่องการจัดการความรู เพ่ือ
ปรับปรุงในเรื่องความรู เชนองคกร
ยังขาดความรูท่ีจําเปนตองมีระบบ
การรวบรวมความรูท่ีมีอยูงาย 
ตอการนําไปใช และมีวิธีการท่ี
ชัดเจนในการแกไขปรับปรุง 

  - หนวยงานมีการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือเปนการหาจุดแข็งหรือ
จุดออนในการดําเนินงานเพ่ือใหการ
ดําเนินงานการจัดการความรูเปนไปใน
ทิศทางท่ีดี 
  
  
 

2. องคกรมีการแสวงหาขอมูล/
ความรูจากแหลงตางๆอยางเปน
ระบบและมีจริยธรรม และ
บุคลากรมีสวนรวมในการ 
แสวงหาความคิดใหมๆท้ังในและ
นอกหนวยงาน 

  - หนวยงานมีการแสวงหาขอมูล/ความรู
จากแหลงตางๆตามแผนการจัดการ
ความรู ในรูปแบบของการศึกษาดูงาน
ตามหนวยงานตางๆท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 
 

3. องคกรมีชองทางการเขาถึงองค 
ความรูหลากหลายชองทาง 

  – หนวยงานมีการจัดเก็บองคความรูใน
รูปแบบเอกสารและในระบบสารสนเทศ 
เพ่ือใหสะดวกตอการเขาถึงขอมูล 

4. ผูบริหารกําหนดใหการจัดการ 
ความรูเปนกลยุทธท่ีสําคัญในองค
กร 

 

  - ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญใน
การจัดการความรูและถือเปนหนึ่งใน 
กลยทุธท่ีสําคัญขององคกร  
 

5. องคกรสงเสริมและใหการ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู
ของบุคลากร 

  - หนวยงานมีการสงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคลากรภายในหนวยงานมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานรวมกัน 
 

6. บุคลากรในองคกรทํางานโดย 
เปดเผยขอมูลและมีความไวเนื้อ
เชื่อใจกันและกัน 

  – บุคลากรในหนวยงานใหการ
สนับสนุน/ใหความรวมมือโดยเปดเผย 
ขอมูลและมีความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและ
กัน สงผลใหบรรยากาศการเรียนรูเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

 



 
 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 
7. องคกรสงเสริมใหบุคลากร เกิด
การเรียนรู โดยการใหอิสระในการ
คิด และการทํางานรวมท้ัง 
กระตุนใหบุคลากรในองคกรสราง
สรรคสิ่งใหม ๆ 

  - หนวยงานมีการสงเสริมบุคลากรใหเกิด
การเรียนรูโดยการใหอิสระในการคิด 
และการทํางาน รวมท้ังกระตุนให
บุคลากรสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
- หนวยงานมีการจัดกิจกรรมตางๆ  
กระตุนใหบุคลากรไดมีสวนรวม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู  
 

8. ทุกคนในองคกรถือวาการเรียน 
รูเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของทุกคน 

  - บุคลากรในหนวยงานทุกคนถือวาการ
เรียนรูเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของทุกคน 

สรุป  หนวยงานมีการดําเนินงานการจัดการความรูของหนวยงานไดอยางมีมาตรฐาน 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      ผูรายงาน …นางพรรณี   เจริญศิริ… 
      ( ......นางพรรณี   เจริญศิริ .......... ) 

ตําแหนง .....เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป........ 
วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558… 



 
 

แบบสอบถามดานการวิจัย 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย 

1. มีการกําหนดนโยบายและมีแผนงานวิจัยท่ี
สอดคลองตอบสนองตอเปาหมายขององคกร 

  - มีแผนการดําเนินงานท่ีบรรจุนโยบาย
แนวทางข้ันตอน และหลักเกณฑการวิจัยท่ี
สอดคลองตอเปาหมายของสถาบันฯ 

2. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้ังอาจารย 
นักวิจัย ท้ังเกาและใหมดานการทําวิจัย 

  - มีการรายงานการเขารวมอบรมนักวิจัยและ
บุคลากรดานการทําวิจัย 

3. มีการสนับสนุนทางดานการเงินและปจจัย
เก้ือหนุนในการทําวิจัยของอาจารย นักวิจัย 
และมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีมีจํานวนและ
คุณภาพเพ่ิมข้ึน 

  - หนวยงานมีทุนสนับสนุนการดําเนินงานดาน
การวิจัยใหกับบุคลากรและนักวิจัยใน
หนวยงาน และนักวจิัยมีผลงานวิจัยป พ.ศ.
2555และเอกสารวิชาการจากผลงานวิจัย 

4. มีประกาศ ระเบียบ ขอบงัคับ แนวทาง
ปฏิบัติในการขอทุนของบุคลากร และการ
บริหารเงินทุนวิจัย 

  - หนวยงานมีประกาศสถาบันเรื่องการ
คัดเลือกทุนวิจัยและโครงการบริการวิชาการ 
ปพ.ศ.2556 
- สัญญาการขอรับทุนวิจัยเพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับแนวทางปฏิบัติในการขอ
ทุนของบุคลากร และการบริหารเงินทุนวิจัย 
- แบบฟอรมบันทึกขอความขออนุมัติโครงการ
และการเบิกจายตามสัญญาการขอรับทุน 

5. มีการสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย
กับองคกรภายในและภายนอก ท้ังภาครัฐ 
เอกชน และอุตสาหกรรม 

  - หนวยงานมีการจัดทําความรวมมือ MOU 
รวมกับชุมชนบานกําพ้ี อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 
- หนวยงานมีการจัดทําความรวมมือ MOU 
รวมกับองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน) 
- หนวยงานมีการจัดทําความรวมมือ MOU 
รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
- รวมนําเสนอโครงการวิจัย สกว./รวม
ดําเนินงานโครงการวิจัยรวมกับชุมชน 
- สรุปความรวมมือและสรางเครือขายทาง
วิจัยกับองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน) 

6. มีระบบสารสนเทศ และฐานขอมูลงานวิจัย
ท่ีเปนปจจุบัน สามารถใชประโยชนในการ
บริหารจัดการ และการสรางงานวิจัย 

  - หนวยงานมีเว็บไซต ในการดําเนินงานดาน
วิจัยในแตละครั้ง และจะนําข้ึนเว็บไซตเพ่ือ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานดานการวิจัย 



 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย 

สรุป แบบสอบถามดานการวิจัย 

         หนวยงานมีการควบคุมงานดานการวิจัยท่ีเพียงพอมีการดําเนินงานตามบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ผูรายงาน …ดร.วิยะดา   รัตนเพชร… 
( ............ดร.วิยะดา   รัตนเพชร............. ) 
ตําแหนง .....นักวิจัยชํานาญการ............... 

 วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ.…2558… 



 
 

แบบสอบถามดานการบริการวิชาการ 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย 

1. มีการกําหนดนโยบาย แนวทาง ข้ันตอน 
และหลักเกณฑของใหการบริการวิชาการ ท่ี
สัมพันธสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน
และมหาวิทยาลัย 

  - มีแผนการดําเนินงานดานการบริการ
วิชาการท่ีบรรจุนโยบาย แนวทางข้ันตอน 
และหลักเกณฑการบริการวิชาการท่ี
สอดคลองตอเปาหมายของสถาบันฯ 

2. มีการจัดทําแผนการใหบริการทางวิชาการ
ตามจุดเนนของหนวยงาน 

  - หนวยงานมีการจัดทําแผนการใหบริการทาง
วิชาการตามจุดเนนของสถาบันฯท่ีบรรจุไวใน
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

3. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพ่ือกําหนดทิศทาง การดําเนินงาน 

  - กลุมงานวิจัยและบริการวิชาการมีการ
สํารวจความตองการของชุมชนกอนท่ีจะ
ดําเนินงานโครงการในแตละครั้ง  

4. มีการสงเสริม สนับสนุนและสรางแรงจูงใจ
ใหอาจารย บุคลากรมีความพรอมท้ังในดาน
ความรู ความเชี่ยวชาญ ในการใหบริการ
วิชาการ 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการสนับสนุนการเขา
รวมงานสัมมนาทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมความรู
ความเชี่ยวชาญดานการใหบริการวิชาการแก
บุคลากรภายในหนวยงาน 

5. มีการสนบัสนุนงบประมาณในการ
ใหบริการวิชาการ 

  - หนวยงานมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานอาทิเชน งบประมาณในการ
ดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
งบประมาณภายนอก 

6. มีประกาศ ระเบียบ ขอบงัคับ แนวทาง
ปฏิบัติในการขอทุนสนับสนุนการใหบริการ
วิชาการ 

  - หนวยงานยึดคือ ประกาศ ระเบียบแนว
ปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพ่ือเปน
แนวทางปฏิบัติในการขอทุนสนับสนุนการ
ใหบริการวิชาการ 

7. เกิดการมีสวนรวมในการบริการวิชาการ
ของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 

  - หนวยงานมีสวนรวมในการใหบริการ
วิชาการชุมชนบานกําพ้ี อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 
- หนวยงานมีสวนรวมในการใหบริการ
วิชาการชุมชน ณ วัดศรีจันทร บานนาออ 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
- หนวยงานสรุปการรวมมือในการใหบริการ
วิชาการกับองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการ
มหาชน) 
- หนวยงานสรุปความรวมมือและสราง



 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย 

เครือขายทางวิชาการในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานรวมกับเครือขาย 
- สรุปภาพกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ
ดานการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ณ วัดศรี
จันทร บานนาออ อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

8. การประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการทางวิชาการตอชุมชน สังคมวา
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการท้ัง
ทางตรงและทางออม 

  - หนวยงานมีการประเมินผลประโยชนของ
การใหบริการวิชาการตอการดําเนินงาน ณ 
วัดศรีจันทร บานนาออ อําเภอเมือง จังหวัด
เลย 
- หนวยงานมีการประเมินผลประโยชนของ
การใหบริการวิชาการตอการดําเนินงาน ณ 
ชุมชนบานกําพ้ี อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 
- หนวยงานมีการประเมินผลท่ีเกิดประโยชน
และ 
สรางคุณคาตอสังคมและชุมชนของการ
ดําเนินงานโครงการศูนยการเรียนรูชุมชนดาน
ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนบานหัวชาง - หนอง
แสง 

 
9. มีการเผยแพรประสบการณในการ
ใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตาง ๆ รวมท้ัง
จัดทําฐานขอมูลการบริการวิชาการเผยแพรสู
สาธารณะ 

  - มีการเผยแพรประสบการณในการใหบริการ
วิชาการผานเว็บไซตหนวยงาน 
- มีฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเผยแพร
ผลการดําเนินงานของหนวยงาน 

สรุป แบบสอบถามดานการบริการวิชาการ 
     หนวยงานมีการควบคุมงานดานการบริการวิชาการท่ีเพียงพอมีการดําเนินงานตามบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  ผูประเมิน …ดร.วิยะดา   รัตนเพชร… 
( ............ดร.วิยะดา   รัตนเพชร............. ) 
ตําแหนง .....นักวิจัยชํานาญการ............... 

วันที่ ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558… 



 
 
 

แบบสอบถามดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

1. มีการกําหนดนโยบายและมีแผนงานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสอดคลอง
ตอบสนองตอเปาหมายขององคกร 

  - หนวยงานมีนโยบายและแผนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. มีการสนับสนุนทางดานการเงินและปจจัย
เก้ือหนุนในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

  - หนวยงานมีงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของบุคลากร 

3. บุคลากร นิสตมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  - ผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานมี
กิจกรรมในการดําเนินงานรวมกันทุกครั้งท่ี
มหาวิทยาลัยจัด 

4. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

  - หนวยงานมีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปะท้ังทางเว็บไซตของหนวยงาน และ
จัดทําเปนจดหมายขาว 

5. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบจาก
การดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  - หนวยงานมีการประเมินผลประโยชนและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สรุป แบบสอบถามดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      หนวยงานมีการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งเปาหมายไว 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ผูรายงาน …นายสถิตย    เจ็กมา… 
( ......นายสถิตย    เจ็กมา........) 

ตําแหนง .....นักวิชาการชางศิลปชํานาญการ........ 
วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558… 



 
 

แบบสอบถามการควบคุมภายในดานงานศิลปกรรม 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

- อาคารและสถานท่ีในการจัด
นิทรรศการมีความเหมาะสม
หรือไม 

      
 

 - หนวยงานมีการจัดอาคารสถานท่ี
ในการจัดนิทรรศการท่ีมีความ
เหมาะสม 

- การตกแตงอาคารสถานท่ี
เหมาะสม กลมกลืนกับ
สภาพแวดลอมในการจัดงาน
หรือไม 

  - การตกแตงอาคารสถานท่ี
เหมาะสมกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอมในการจัดงาน 

- มีการบริการเปดใหเขาชมผลงาน
ดานนิทรรศการหรือไม 

  - หนวยงานมีการเปดใหเขาชม
ผลงานดานศิลปกรรมอยางตอเนื่อง 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

            ผูรายงาน …นายสถิตย   เจ็กมา… 
      ( .......นายสถิตย   เจ็กมา............. ) 

ตําแหนง .....นักวิชาการชางศิลปชํานาญการ........ 
วันท่ี ...30.... เดือน ...กันยายน..พ.ศ. …2558… 



 
 

แบบสอบถามควบคุมภายในดานงานพิพิธภัณฑและนิทรรศการ 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 

1. ดานการจัดนิทรรศการ 
 

   

1.1 เพ่ือเปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับ
งานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน 

  - หนวยงานจัดพิพิธภัณฑดาน
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหเปนแหลง
เรียนรูแกผูท่ีสนใจท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 

2. เปนศูนยเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรทองถิ่น 
 

   

2.1 สงเสริมการทองเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร 
 

  - หนวยงานดําเนินการจัดทํา
พิพิธภัณฑและนิทรรศการภายใน
หนวยงาน เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร  

3. ดานการบริการวิชาการ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
 

   

3.1 เปนแหลงเรียนรูคนควาขอมูล
ทางศิลปวัฒนธรรม 

  - หนวยงานจัดทําพิพิธภัณฑให
หนวยงานเปนแหลงเรียนรูคนควา
ขอมูลทางศิลปวัฒนธรรม 

3.2 มีขอมูลการคนควาไดทาง
เว็บไซต 

  - หนวยงานมีการจัดทําฐานขอมูล
ดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหผูท่ี
สนใจสามารถคนควาขอมูลไดทาง
เว็บไซต 

3.3 มีผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง  

  - หนวยงานมีผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

3.4 บุคลากรมีความรู  
ความสามารถในการใหความรูและ
การเปนวิทยากร 

  - หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถในการใหความรูแกผู
ท่ีเขามาศึกษาหาความรูดาน
นิทรรศการภายในหนวยงาน 

 

 

 

            ผูรายงาน …นายนครินทร    ทาโยธี… 
      ( .......นายนครินทร    ทาโยธี............. ) 

ตําแหนง .....นักวิชาการศึกษา........ 
วันท่ี ...30.... เดือน ..กันยายน..พ.ศ. …2558… 



 
 

แบบสอบถามควบคมุภายในงานปริวรรตเอกสารโบราณ 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 
1. สํารวจเรื่องเนื้อเรื่องท่ีเปน
ประโยชนทางวิชาการจาก
แหลงขอมูลตางๆ  
 

  - เจาหนาท่ี ท่ีทําการปริวรรตเอกสาร
โบราณไดมีการสํารวจเนื้อเรื่องท่ีเปน
ประโยชนจากแหลงขอมูลตางๆเชน
หองสมุดมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
ราชการ/เครือขายดานเอกสารโบราณ 
  
 

2. อานเอกสารเพ่ือทําความเขาใจ
ในเนื้อเรื่องและภาษาคราวๆ 
 

  - เจาหนาท่ีทําการอานเอกสารโบราณ
เพ่ือทําความเขาใจในเนื้อเรื่องและภาษา
กอนทําการปริวรรตเอกสารโบราณ 
 

3. รวบรวมเอกสารโบราณท่ีบันทึก
เรื่องนั้นๆ เทาท่ีสามารถหาไดเพ่ือ
นํามาเปรียบเทียบแลวคัดเลือก
เฉพาะฉบับท่ีสมบูรณท่ีสุด 

  - เจาหนาท่ีทําการรวบรวมเอกสาร
โบราณท่ีบันทึกเรื่องนั้นๆ เทาท่ีสามารถ
หาไดเพ่ือนํามาเปรียบเทียบแลวคัดเลือก
เฉพาะฉบับท่ีสมบูรณท่ีสุด 

4. ปริวรรตและถายทอดภาษา
โบราณดวยความเชี่ยวชาญ และ
ความรู ความเขาใจลึกซ้ึงเพ่ือ
ประโยชนทางวิชาการ 

  - เจาหนาท่ีทําการปริวรรตและถายทอด
ภาษาโบราณดวยความเชี่ยวชาญ  

5. จัดทําวรรคตอน คําศัพท และ
ประโยคท่ีถูกตองตามหลักภาษา 

  - เจาหนาท่ีจัดทําวรรคตอน คําศัพทและ
ประโยคท่ีถูกตองตามหลักภาษา  
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แบบสอบถามควบคุมภายในงานสํารวจและจัดระบบเอกสารโบราณ 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 
1. ลงพ้ืนท่ีสํารวจเอกสารโบราณท่ี
มีอยูในวัด/ชุมชน 
 

  - เจาหนาท่ี ลงพ้ืนท่ีสํารวจเอกสาร
โบราณท่ีมีอยูในวัด/ชุมชน  
 

2. ดําเนินการสํารวจขอมูลเอกสาร
ท่ีมีการชํารุดเพ่ือท่ีจะจัดทําใหเปน
ระบบ และมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย 
 

  - เจาหนาท่ีดําเนินการสํารวจขอมูล
เอกสารท่ีมีการชํารุดเพ่ือท่ีจะจัดทําให
เปนระบบเรียบรอย 
 

3. มีการดําเนินการลงพ้ืนท่ีในการ
จัดระบบเอกสารโบราณ ใหเปน
หมวดหมู ตามชื่อเรื่อง เพ่ือใหเปน
ระเบียบเรียบรอย 

  - เจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีจัดระบบเอกสาร
โบราณเพ่ือใหอยูในสภาพท่ีดี และจัดให
เปนหมวดหมูตามชื่อเรื่อง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ผูรายงาน …นายณรงคศักดิ์   ราวะรินทร… 
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แบบสอบถามควบคุมภายในดานงานอบรม 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 
1. หนวยงานสงเสริมใหมีการ
ดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกับงานดาน
การอนุรักษเอกสารโบราณ  

  - หนวยงานสงเสริมใหมีการดําเนิน
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับงานดานการอนุรักษ
เอกสารโบราณอยางตอเนื่อง 
 

2. หนวยงานสงเสริมใหมีกิจกรรม/
อบรมโครงการท่ีดําเนินงานในเรื่อง
ของการอนุรักษเอกสารโบราณท้ัง
ภายในและภายนอกหนวยงาน 
 

  - หนวยงานสงเสริมใหมีกิจกรรม/
โครงการท่ีดําเนินงานในเรื่องของการ
อนุรักษเอกสารโบราณท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงานโดยเจาหนาท่ีใน
หนวยงานไดรับเชิญเปนวิทยากรในการ
ถายทอดความรูอยูเปนประจํา 

3. ความสามารถในการอธิบาย
เนื้อหาในเรื่องเอกสารโบราณของ
วิทยากร 

  - เจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบสามารถอธิบาย
เนื้อหาความรูในเรื่องเอกสารโบราณได
เปนอยางดี เนื่องจากเจาหนาท่ีใน
หนวยงานมีความรูความสามารถในงาน
ดานนี ้

4. สามารถนําความรูไปเผยแพร 
และถายทอดความรูท่ีได 
จากการอบรมใหผูอ่ืนได 

  - กลุมบุคคลท่ีเขามาอบรมสามารถนํา
ความรูไปเผยแพร และถายทอดความรูท่ี
ไดจากการอบรมใหผูอ่ืนไดรับทราบเปน
อยางดี 

5. สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใช
ในการปฏิบัติงานในการอนุรักษได 

  - กลุมบุคคลท่ีเขามาอบรมสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติงานใน
การอนุรักษเอกสารโบราณไดเปนอยางดี 
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แบบสอบถามควบคุมภายในงานวิจัยเอกสารโบราณ 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 
1. หนวยงานสงเสริมใหมีการ
ดําเนินงานดานการวิจัยดาน
เอกสารโบราณ  

  - ผูบริหารหนวยงานสงเสริมใหมีการ
ดําเนินการจัดทํางานวิจัยดานเอกสาร
โบราณอยางตอเนื่อง 
 

2. ผลงานวิจัยดานเอกสารโบราณ
ของหนวยงานท่ีผลิตออกมาแลว
สามารถนําไปเผยแพรใหกับผูท่ี
สนใจไดศึกษา 
 

  - ผลงานวิจัยท่ีผลิตสามารถเผยแพรใหผู
ท่ีสนใจไดศึกษาอยางตอเนื่อง 

3. ผูบริหารหนวยงานสงเสริมให
เจาหนาท่ีรับผิดชอบเขารวมศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติม 

  - ผูบริหารหนวยงานสงเสริมใหเจาหนาท่ี
รับผิดชอบเขารวมศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติมในงานดานเอกสารโบราณ 

4. เจาหนาท่ีมีการศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติมจากเอกสารทางวิชาการ
จากแหลงอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือไดขอมูล
มาดําเนินการจัดทํางานวิจัย 

  - เจาหนาท่ีมีการศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติมจากเอกสารทางวิชาการจาก
แหลงอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือจะไดขอมูลมา
ดําเนินการจัดทํางานวิจัย 

5. ผูบริหารหนวยงานมีการสงเสริม
ใหเจาหนาท่ีนําความรูงานวิจัยท่ี
ผลิตออกมานําเสนอในงานวิชาการ
ท้ังหนวยงานภายในและภายนอก
อยางตอเนื่อง 

  - ผูบริหารหนวยงานสงเสริมใหบุคลากร
นําความรูงานวิจัยดานเอกสารโบราณ
นําไปเผยแพรในงานประชุมวิชาการ 
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แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานระบบสารสนเทศ) 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

1. ระบบสารสนเทศ 

1.1) อุปกรณคอมพิวเตอร 

1. มีการกําหนดนโยบายการนําคอมพิวเตอร
มาใชในการดําเนินงานหรือไม 

  - หนวยงานมีการกําหนดนโยบายในการจัดหา
ครุภัณฑคอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยางตอเนื่องโดยกําหนดใหมี
การตั้งงบประมาณหมวดคาครุภัณฑรองรับ
การดําเนินการจัดหาคอมพิวเตอรไวดวย 

2. มีการกําหนดนโยบายของแตละสวนงาน
ยอยในการดูแลรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร
หรือไม 

  - หนวยงานไดสรางแนวปฏิบัติรวมกันในการ
ใชวัสดุครุภัณฑของหนวยงานทุกประเภท 
รวมถึงคอมพิวเตอรดวย โดยจะใหบุคลากรท่ี
ใชคอมพิวเตอรเครื่องนั้นๆเปนผูรับผิดชอบใน
การบํารุงรักษาในกรณีท่ีตนเองดําเนินการเอง
ไดหากเกิดปญหาข้ึนกับคอมพิวเตอรท่ีไม
สามารถแกไขไดดวยตนเอง จะดําเนินการ
แกไขใหโดยบุคลากรจากกลุมงานสารสนเทศ 

3. ผูไดรับอนุมัติเทานั้นท่ีสามารถเขาถึง
อุปกรณคอมพิวเตอร 

  - โปรแกรมเมอรของหนวยงานท่ีเปนผูดูแล
ระบบ Admin ของระบบฐานขอมูลหนวยงาน 
มีการแนะนําการใชงานระบบ Admin ใหกับ 
บุคลากรภายในกลุมงาน เพ่ือใหมีความรู
ความเขาใจ ในกรณีจําเปนท่ีตองปฏิบัติหนาท่ี
แทน 

4. มีขอแนะนําหรือใหการฝกอบรมการใช
อุปกรณคอมพิวเตอรกับผูใชคนใหมหรือไม 

  - มีการแนะนําการใชงานคอมพิวเตอร
เบื้องตนกรณีท่ีเกิดปญหาท่ีบุคลากรสามารถ
แกไขไดเองในทันที 

5. เม่ืออุปกรณคอมพิวเตอรเกิดความเสียหาย
หรือทํางานไมไดมีการรายงานใหทราบและมี
การแกไขไดทันทีหรือไม 

  - ในกรณีท่ีคอมพิวเตอรเกิดความเสียหายหรือ
อยูในสภาพท่ีใชงานไมไดจะมีการรายงาน
อยางไมเปนทางการดวยวาจาและจะ
ดําเนินการแกไขในขณะนั้นทันทีใหสามารถใช
งานไดตามปกติหากไมสามารถแกไขให
สามารถใชงานไดในขณะนั้นก็จะดําเนินการ
จัดหาเครื่องสํารองมาใชเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 

6. มีการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรตาม   - ในแตละปงบประมาณจะดําเนินการ



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

ระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม บํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพความ
บกพรองชํารุดของคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ประกอบทุกชิ้นโดยไดดําเนินการตามแผนการ
บํารุงรักษาพัสดุของงานพัสดุ หนวยงาน 

7. การจัดซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอรมีการ
ประสานและวางแผนกับผูเก่ียวของ เพ่ือให
ม่ันใจวาในระยะยาวคอมพิวเตอรท่ีจัดซ้ือจะ
เขากันไดกับคอมพิวเตอรอ่ืนหรือไม 

  - การจัดซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอร งานพัสดุ 
และงานแผนงานและงบประมาณ ไดรวมกัน
วางแผนกําหนดการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงาน โดยมีการวิเคราะหถึง อุปกรณ
คอมพิวเตอรเดิมท่ีมีอยูแลววามีคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพในการใชงานขณะนั้นเปน
อยางไร หากจะดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณ
คอมพิวเตอรใหมจะสามารถใชรวมกันได
หรือไม 

1.2) การปองกันดูแลรักษาสารสนเทศ 

1. มีการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีรับผิดชอบ
ดานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

  - หนวยงานไดมอบหมายใหโปรแกรมเมอร
ของสถาบันวิจัยศิลปะฯ เปนผูดูแลรับผิดชอบ
การบํารุงรักษาและดูแลความปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศทุกระบบ โดยได
กําหนดไวในภาระงานของบุคคลดังกลาว
อยางชัดเจน 

2. ผูท่ีไดรับอนุมัติเทานั้นท่ีสามารถเขาถึง
แฟมขอมูลและโปรแกรม 

  - ระบบสารสนเทศท่ีมีการพัฒนาข้ึนเพ่ือใชใน
การดําเนินงานของหนวยงานนั้น ไดออกแบบ
ใหมีระบบ Admin ทุกระบบ ดังนั้นผูท่ีไดรับ
การกําหนดระดับสิทธิ์ไวเทานั้นจึงจะสามารถ
เขาถึงระบบฐานขอมูลได 

3. แฟมขอมูลคอมพิวเตอรท่ีสําคัญมีการ
กําหนดใหจัดทําแฟมสํารองและเก็บรักษา
หรือไม 

  - มีการจัดเก็บขอมูลสํารองไวใน Server ของ
หนวยงาน 

4. มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช 
อินเตอรเน็ต หรือไม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - มีแนวปฏิบัติในการใชระบบพิสูจนตัวตน
กอนเขาใชอินเตอรเน็ต โดยใหใชรหัสของ
ตนเองท่ีไดรับจากสํานักคอมพิวเตอร พรอม
ท้ังมีการ 
จัดระบบการปองกันการ Hack ขอมูลผาน
ระบบอินเตอรเน็ตจากเครือขายภายนอกดวย 
 



 
 

คําถาม มี/ใช 
ไมมี/
ไมใช 

คําอธิบาย 

1.3) ประโยชนของสารสนเทศ 

 1. มีการประเมินประโยชนของรายงาน ท่ี
ประมวลจากระบบสารสนเทศเปนครัง้คราว
หรือไม 

  - มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ พรอมท้ังมีการเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง 

2. ผูใช มีการสํารวจประโยชนของสารสนเทศ
ท่ีไดรับเปนครั้งคราวหรือไม 

  - มีการประเมินความพึงพอใจการใชงาน
ระบบท่ีไดพัฒนาข้ึน 

3. มีการแจงใหผูใชทราบเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพใหมๆ ของระบบสารสนเทศ
อยางสมํ่าเสมอหรือไม 

  - เม่ือมีการพัฒนาระบบข้ึนมาใหมหรือมีการ
พัฒนาระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน จะ
มีการแจงบุคลากรใหทราบในท่ีประชุม
บุคลากรหนวยงาน 

สรุป แบบสอบถามดานทรัพยากร (ดานระบบสารสนเทศ) 
   หนวยงานมีการควบคุมดานระบบสารสนเทศท่ีเพียงพอท่ีจะชวยใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ผูรายงาน ……นายเลอสันต   ฤทธิขันธ…… 
      ( ........นายเลอสันต   ฤทธิขันธ...........) 

ตําแหนง ......นักวิชาการโสตทัศนศึกษา........... 

วันท่ี ....30... เดือน ...กันยายน.. พ.ศ…2558... 



 
 

แบบสอบถามการควบคุมภายในดานงานพัฒนาเว็บไซต 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 
1. สามารถเขาสู Website ได
อยางรวดเร็ว 
 

  - หนวยงานมีการเขาสูระบบ 
Website ในการปฏิบัติงานไดอยาง
ทันถวงที 

2. รายละเอียดและเนื้อหา ขอมูลท่ี
ตองการครบถวนหรือไม 

  - มีรายละเอียดและเนื้อหา ขอมูลท่ี
ตองการครบถวนในการเขา
ปฏิบัติงานอยางทันถวงที 

3. มีการนําเสนอเนื้อหาเปนระบบ
และความเหมาะสมของการจัด
หมวดหมูเนื้อหาหรือไม 

  - ผูรับผิดชอบมีการนําเสนอเนื้อหา
เปนระบบและเหมาะสมของการจัด
หมวดหมูเนื้อหาในการปฏิบัติงาน
ใหผูรับผิดชอบไดรับทราบทุกครั้ง 

4. ขอมูลท่ีไดมีการอัพเดทใหมี
ความทันสมัยและเปนปจจุบัน
หรือไม 
 

  - หนวยงานมีการอัพเดทขอมูลท่ี
หนวยงานดําเนินกิจกรรม/โครงการ
เปนปจจุบนัทุกครั้ง 
 

5. การจัดหมวดหมูของเนื้อหาใหมี
ความเหมาะสม ถูกตองและ
ครบถวนหรือไม 

  - การจัดหมวดหมูของเนื้อหาใหมี
ความเหมาะสม ถูกตองและ
ครบถวนหรือไม 

สรุป หนวยงานมีการควบคุมการดําเนินงานดานการพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานท่ีเพียงพอ 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรายงาน ……นายศรัณยพงษ   ชรารัตน…… 
      ( ........นายศรัณยพงษ   ชรารัตน...........) 
ตําแหนง ......นักวิชาการคอมพิวเตอร........... 

วันที่ ....30... เดือน ...กันยายน.. พ.ศ…2558... 



 
 

แบบสอบถามการควบคุมภายในดานงานกิจการพิเศษ 
หนวยงาน สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 
 

คําถาม มี/ใช ไมมี/ไมใช คําอธิบาย/คําตอบ 
1. ผูบริหารหนวยงานมีการสงเสริม
ใหบุคลากรเขารวมกิจการพิเศษ
อาทิ งานสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เปนประจํา 
 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการสงเสริม
ใหบุคลากรเขารวมกิจการพิเศษ
อาทิ งานสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เปนประจํา 
 

2. ผูบริหารหนวยงานมีการสงเสริม
ใหบุคลากรเขารวมกิจการพิเศษ
อาทิ งานรัฐพิธีท่ีสําคัญ 
 

  - ผูบริหารหนวยงานมีการสงเสริม
ใหบุคลากรเขารวมกิจการพิเศษ
อาทิ งานรัฐพิธีท่ีสําคัญทุกครั้ง
รวมกับมหาวิทยาลัย 
 

3. บุคลากรในหนวยงานมีสวนรวม
ในงานกิจการพิเศษอยางพรอม
เพรียงกัน 

  - บุคลากรในหนวยงานมีการเขา
รวมในงานกิจการพิเศษอยางพรอม
เพรียงกัน โดยมีตารางมอบหมาย
หนาท่ีใหกับบุคลากรทุกคน 

4. มีแผนในการปฏิบัติงานในการ
เขารวมกิจกรรมในงานกิจการ
พิเศษของหนวยงาน 

  - หนวยงานมีแผนในการปฏิบัติงาน
ในการเขารวมกิจกรรมของ
หนวยงาน 

5. มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ในการเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 

  - บุคลากรรายงานผลการเขารวม
กิจกรรมงานกิจการพิเศษทุกครั้งใน
ท่ีประชุมประจําเดือน 

สรุป หนวยงานมีการควบคุมการดําเนินงานดานงานกิจการพิเศษท่ีเพียงพอ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรายงาน ……นายวรชัย    จินาลอง…… 
      ( ........นายวรชัย    จินาลอง...........) 

ตําแหนง ......นักวิชาการชางศิลปชํานาญการ... 
วันที่ ....30... เดือน ...กันยายน.. พ.ศ…2558... 
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