รายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ
Self/Check Assessment Report, SAR/CAR
ประจาปีงบประมาณ 2554
(ข๎อมูล 1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 54)

โดย
หนํวยงาน สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน/คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วัน/เดือน/ปี ที่รายงานตนเอง
14 พฤษภาคม 2555

วัน/เดือน/ปี ที่รายงานตรวจสอบ
31 พฤษภาคม 2555
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สารบัญ
คณะผู๎จัดทา SAR (Self Assessment Report)
คานา ผู๎อานวยการ
รายชื่อคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ (Check Assessment Committee)
คานา ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
บทที่ 1 สํวนนา
1.1 ชื่อหนํวยงาน
1.2 ที่ตั้ง
1.3 ประวัติความเป็นมาโดยยํอ
1.4 วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์
1.5 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต
1.6 โครงสร๎างองค์กร
1.7 โครงสร๎างการบริหาร
1.8 รายชื่อผู๎บริหารชุดปัจจุบัน
1.9 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ (รวมทั้ง Webmaster ประจาหนํวยงาน)
1.10 ข๎อมูลพื้นฐานโดยยํอเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร
1.11 ความภาคภูมิใจ/ความโดดเดํน
1.12 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1.13 แนวปฏิบัติที่ดี
บทที่ 2 สํวนสาคัญ
ผลการประเมินตามตัวบํงชี้ของ สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก
บทที่ 3 สํวนสรุป
3.1 ตารางที่ ส 1. ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบํงชี้ของ สกอ.
3.2 ข๎อสรุปโดยรวมจากตนเอง
3.3 ความเห็น/ข๎อเสนอแนะโดยสรุปจากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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คณะผู๎จัดทา SAR (Self Assessment Report)
บทที่ 1 สํวนนา

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์)
(นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม)

บทที่ 2 สํวนสาคัญ ผลการประเมินตามตัวบํงชี้ของ สกอ.
1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
7. การบริหารและการจัดการ

8.

การเงินและงบประมาณ

9.

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

10. ภารกิจหลัก

บทที่ 3 สํวนสรุป

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์)
(นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม)
(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์)
(นางพรปวีณ์ ทองด๎วง)
(นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม)
(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์)
(นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม)
(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์)
(นางสุเพ็ญ ทาเกิด)
(นางสาวจรินทร เสโตบล)
(นางพรปวีณ์ ทองด๎วง)
(นายเอกชัย โกมล)
(นางสุภมาศ อ่าทอง)
(นางสาวธัญลักษณ์ คาธัญวงษ์)
(นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม)
(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์)
(นางสุเพ็ญ ทาเกิด)
(นางสาวจรินทร เสโตบล)
(นางพรปวีณ์ ทองด๎วง)
(นายเอกชัย โกมล)
(นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม)
(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์)
(นางพรปวีณ์ ทองด๎วง)
(นางสุภมาศ อ่าทอง)
(นางสาวธัญลักษณ์ คาธัญวงษ์)
(นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม)
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คานา
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริห ารจัดการและการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร๎างความมั่นใจให๎ผู๎รับบริการการศึกษา
ทั้งยังเป็นการปูองกันการจัดการศึกษาที่ด๎อยคุณภาพและสร๎างสรรค์การศึกษาให๎เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนา
ประชากรให๎มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
การประกันคุณภาพในบริบทของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีมาตรฐานเป็นแกนนาการสร๎างความมั่นใจจะ
เริ่มต๎นตั้งแตํ การกาหนดมาตรฐานในระดับเปูาหมายการศึกษาของชาติ โดยการนาข๎อมูลสารสนเทศและองค์
ความรู๎เชิงทฤษฎีและ เชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและนําเชื่อถือเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของประเทศมาใช๎ในกระบวนการ สร๎างวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับสังคมไทยในอนาคตในฐานะทีเป็นสมาชิกของสังคม
โลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งจะใช๎เป็นกรอบและ แนวทางในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เหมาะสมกับ
กาลสมัยและทันเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงใน สังคมโลก และสามารถนาไปพัฒนาเป็นหลัก สูตรสถานศึกษา
ซึ่งจะใช๎เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ตํอไป
ในระดับสถานศึกษาการประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึงการสร๎างความมั่นใจโดยการใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ
และองค์ความรู๎และการวางแผนปูองกันปัญหาที่จะเกิดตั้งแตํในขั้นการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให๎
สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การติดตาม ตรวจสอบและทบทวนเป็น
ระยะๆ เพื่อให๎มีการแก๎ไข ปรับปรุงคุณภาพอยํางตํอเนื่อง การประเมินคุณภาพผลผลิต การจัดทารายงาน และ
นาเสนอข๎อมูลการประเมินสาหรับ การตัดสินใจในระดับตํางๆ และ สาหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาในระยะตํอไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์)
รักษาการในตาแหนํงผู๎อานวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

4

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

5

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทที่ 1 สํวนนา
1.1

ชื่อหนํวยงาน สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

1.2

ที่ตั้ง
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมูํที่ 9 ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์
ตาบลทําโพธิ์ อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1148
โทรสาร 0-5596-1148
Web Site: http://www.mscs.nu.ac.th

1.3 ประวัติความเป็นมาโดยยํอ
ตามประกาศมหาวิทยาลั ยนเรศวร เรื่อง จัดตั้งและปรับปรุงโครงสร๎างของสํ ว น
ราชการและหนํ ว ยงานภายในส านั ก งานอธิ ก ารบดี (เพิ่ ม เติ ม ) โดยประกาศนี้ ใ ห๎ ใ ช๎ บั ง คั บ ตั้ ง แตํ วั น ที่ 7
พฤศจิกายน 2552 ให๎เปลี่ยนสถานภาพ และชื่อคาเรียกหนํวยงาน จากสถาบันอารยธรรมศึกษาโขง – สาละ
วิน เป็นสถานอารยธรรมศึกษาโขง–สาละวิน และให๎ย๎ายไปสังกัดสานักงานอธิการบดี โดยมีฐานะเทียบเทํา
กองและให๎แบํงหนํวยงานภายในเป็น 4 งาน ดังนี้
1. งานธุรการ
2. งานวิจัยและสารสนเทศ
3. งานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
4. งานพิพิธภัณฑ์
โดยมีวัตถุป ระสงค์ห ลั ก คือ การสื บค๎นรวบรวม การวิจัย พัฒ นาองค์ค วามรู๎ และ
เผยแพรํองค์ความรู๎ รวมทั้งการประสานงานเครือขํายวิชาการ การประชุมวิชาการ และการจัดนิทรรศการ ใน
การแลกเปลี่ยนความรู๎ ที่เกี่ยวข๎องกับวิถีชีวิตคนในภูมิภาคลุํมน้าโขง – สาละวิน 6 ประเทศ ประกอบด๎วย
ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพพมํา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร
กัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1.4 วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแหํงการสร๎างปัญญา โดยแสวงหาองค์ความรู๎และสร๎างสรรค์ เพื่ อพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในเชิงสติปัญญาและความดีงามโดยรวม ภายใต๎ความสมดุลระหวํางกระแสโลกและสังคมไทย
ปรัชญา
สร๎างปัญญา แสวงหาและสร๎างสรรค์ มุํงสูํสังคมแหํงสันติสุข
ปณิธาน
มุํงมั่นสืบสานสังคมไทย ศึกษาวิจัยและถํายทอดองค์ความรู๎ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม
สร๎างสรรค์คุณคําทางภูมิปัญญาไทยสืบไป
รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นองค์กรนาด๎านการวิจัย และศูนย์กลางองค์ความรู๎ทางด๎านอารยธรรมในพื้นที่ลุํมน้าโขง สาละวิน
2. เพื่อเป็นหนํวยงานประสานความรํวมมือ และพัฒนาเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับองค์กร
ด๎านศิลปวัฒนธรรมและอารยธรรมศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นหนํวยงานที่รับ ผิดชอบดาเนินภารกิจ และประสานความรํวมมือด๎านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเป็นองค์กรที่พัฒนาองค์ความรู๎ และให๎บริการวิชาการด๎านอารยธรรมในพื้นที่ลุํ มน้าโขง สาละวิน ที่สามารถประยุกต์ใช๎ประโยชน์ได๎อยํางเป็นรูปธรรม
5. เพื่อเป็นองค์กรที่เสริมสร๎างจิตสานึกด๎านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการสร๎างอัตลักษณ์
เชิงอารยธรรมในพื้นที่ลุํมน้าโขง - สาละวิน รวมทั้งสํงเสริมและเผยแพรํภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค
1.5 นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต
1. ศึกษาวิจัย จัดระบบและพัฒนาองค์ความรู๎ทางด๎านวิถีชีวิตและอารยธรรมของพื้นที่ลุํมน้าโขงสาละวิน ที่เชื่อมโยงนาไปสูํการใช๎ประโยชน์ได๎อยํางเป็นรูปธรรม
2. ปลูกฝังจิตสานึกและความภาคภูมิใจ ในอัตลักษณ์ของอารยธรรมในพื้นที่ลุํ มน้าโขง-สาละวิน
รวมทั้งสํงเสริมให๎มีการปฏิบัติและนาไปพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยูํอยํางยั่งยืน
3. เผยแพรํ ถํายทอดองค์ความรู๎และการปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องกับอารยธรรมในมิติตําง ๆที่เป็นอัต
ลักษณ์แกํชุมชนในท๎องถิ่นในภูมิภาคลุํมน้าโขง-สาละวินอยํางสอดคล๎องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
4. ประสานสัมพันธ์และสร๎างเสริมเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านอารยธรรมลุํมน้าโขง - สาละ
วิน กับหนํวยงานตํางๆ ภายในประเทศและระดับภูมิภาค จนถึงระดับนานาชาติ
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1.6

โครงสร๎างองค์กร

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

งานธุรการ

งานวิจัยและ
สารสนเทศ

งานสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

งานพิพิธภัณฑ์

 หนํวยบริหารและ

แผนงาน
 หนํวยการเงินและพัสดุ

 หนํวยวิจัยและพัฒนา
 หนํวยสารสนเทศและ

นวัตกรรม

 หนํวยเผยแพรํและ

ประสานเครือขําย
 หนํวยนิทรรศการและ

หอศิลป์

 หนํวยพิพิธภัณฑ์

สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช
 หนํวยหอประวัติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
 หนํวยพิพิธภัณฑ์ลุํม

น้าโขง-สาละวิน
 หนํวยพิพิธภัณฑ์ผ๎า-

ชีวิต
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1.7

โครงสร๎างการบริหาร

อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู๎อานวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

คณะกรรมการประจาสถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน

หัวหน๎างานธุรการ
 หัวหน๎าหนํวยบริหาร

และแผนงาน
 หัวหน๎าหนํวยการเงิน

และพัสดุ

หัวหน๎างานวิจัย
และสารสนเทศ
 หัวหน๎าหนํวยวิจัยและ

พัฒนา
 หัวหน๎าหนํวย

สารสนเทศและ
นวัตกรรม

หัวหน๎างานสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
 หัวหน๎าหนํวยเผยแพรํ

และประสาน
เครือขําย
 หัวหน๎าหนํวย

นิทรรศการและหอ
ศิลป์

หัวหน๎างาน
พิพิธภัณฑ์
 หัวหน๎าหนํวย

พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
 หัวหน๎าหนํวยหอ

ประวัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร
 หัวหน๎าหนํวย

พิพิธภัณฑ์ลมุํ น้าโขงสาละวิน
 หัวหน๎าหนํวย

พิพิธภัณฑ์ผา๎ -ชีวิต
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1.8

รายชื่อผู๎บริหารชุดปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
นางสุเพ็ญ ทาเกิด
นางสาวจรินทร เสโตบล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ
รักษาการในตาแหนํงผู๎อานวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
รักษาการในตาแหนํงหัวหน๎างานพิพธิ ภัณฑ์
รักษาการในตาแหนํงหัวหน๎างานวิจัยและสารสนเทศ

นางพรปวีณ์ ทองด๎วง
นายเอกชัย โกมล

รักษาการในตาแหนํงหัวหน๎างานธุรการ
รักษาการในตาแหนํงหัวหน๎างานสํงเสริมศิลปและวัฒนธรรม

1.9 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ (รวมทั้ง Webmaster ประจาคณะ)
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์
2. ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.กาญจนา

จินายน
เงารังษี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองอธิการบดีฝุายวิชาการ

คณะกรรมการดาเนินงาน
1. รองศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ พิระสันต์
2. นางสุเพ็ญ
ทาเกิด
3. นางสาวจรินทร
เสโตบล
4. นายเอกชัย
โกมล
5. Miss Myint Thandar
Thein
6. นายวชิรพงษ์
วงศ์ประสิทธิ์
7. นางสาววรรณชลี
กุลศรีไชย
8. นางสาวเยาวทัศน์
อรรถาชิต
9. วําที่ รต.พิเชษฐ์
สิงหเดช
10. นางสาวธัญญลักษณ์
คาธัญวงษ์
11. นางสุภมาศ
อ่าทอง
12. นางสาวปวีณา
นัยนิตย์
13. นางสาวทัตทริยา
เรือนคา
14. วําที่ รต.ขัณฑพงศ์
เนื่องโนราช
15. นางสาวปราง
ปิงเมืองเหล็ก
16. นายบรรจง
นุํมนวล
17. นางสาวอนงค์
วงศ์สุวรรณ์
18. นางพรปวีณ์
ทองด๎วง
รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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19. นางสาวจารุวรรณ

แสงประทุม

1.9 ข๎อมูลพื้นฐานโดยยํอเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร
งบประมาณ
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวินได๎รับจัดสรรเงินรายได๎
ประจาปีงบประมาณ 2554 1,144,800 บาท
กองทุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- หมวดคําจ๎างชั่วคราว
- หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ
- หมวดเงินอุดหนุน

1,124,800 บาท
390,400
434,400
300,000

กองทุนสินทรัพย์ถาวร
- หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ

20,000 บาท
20,000

อาคารสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมูํที่ 9 ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์
ตาบลทําโพธิ์ อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-1218 , 0-5596-1148
โทรสาร 0-5596-1148
Web Site: http://www.mscs.nu.ac.th
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รายละเอียดบุคลากร โดยยํอ
ณ พ.ศ. 2554

ประเภทของบุคลากร

จานวน (คน)

ข๎าราชการ

3

ผู๎มีความรู๎ความสามารถพิเศษ

1

พนักงานมหาวิทยาลัย

8

พนักงานราชการ

3

พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช๎เงินรายได๎

3

พนักงานราชการโดยใช๎เงินรายได๎

1

รวม

19
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1.10 ความภาคภูมิใจ / ความโดดเดํน
ด๎านการบริหารจัดการ
 สถานอารยธรรมศึ ก ษา โขง-สาละวิ น ได๎ มี ก ารสํ ง เสริ ม การบริ ห ารงานที่ ไ ด๎ รั บ
มอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา และปฏิบัติหน๎าที่ตามภารกิจที่ได๎รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการประชาสัมพันธ์ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
การจัดโครงการนี้ เป็นการรวบรวมนาผลการดาเนินงานของหนํวยงาน สถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน ที่มีการจัดกิจกรรม ตําง ๆ ทั้งงานนิทรรศการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่
สนองตํอพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในเรื่องด๎านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการประชาสัมพันธ์นี้จัดทาโดย
หลากลายรูปแบบและชํองทาง เพื่อให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายได๎อยํางขัดเจนและถูกต๎อง ชํองทางการ
ประชาสัมพันธ์ มีดังตํอไปนี้
 จุลสาร โขง-สาละวิน
 จดหมายขําว โขง-สาละวิน
 รายการวิทยุ คุณคําอารยธรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู๎ (KM)
การจัดการความรู๎เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช๎ในการรวบรวมองค์ความรู๎ที่มีอยูํในองค์กร เพื่อให๎
บรรลุถึงเปูาหมายอยํางน๎อย 3 ประการไปพร๎อมกัน คือ บรรลุถึงเปูาหมายของงาน บรรลุเปูาหมายการพัฒนา
คน และ การบรรลุเปูาหมายในการพัฒนาองค์กรไปสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการ
เพิ่มเติมความรู๎ด๎านทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวตํางชาติ ซึ่งสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
เป็นหนํวยงานที่ให๎การต๎อนรับแกํชาวตํางชาติที่มาเยี่ยมชมหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ผ๎า พิพิธภัณฑ์ชีวิต อยูํเสมอ
อยํางไมํขาดสายซึ่งประโยชน์จากการจัดโครงการในครั้งนี้นั้น จะเป็นการเตรียมความพร๎อมให๎กับหนํวยงานใน
การรองรับเข๎ากลุํมเป็นประเทศอาเซียนในอนาคตอันใกล๎นี้ด๎วย
ด๎านการวิจัยและสารสนเทศ
 สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ได๎สนับสนุนให๎มีการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลและ
สารสนเทศทางด๎านอารยธรรมและวิถีชีวิตในลุํมแมํน้าโขง-สาละวิน และนามาประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
ตํอชุมชน
 สถานอารยธรรมศึกษา ได๎ สนับสนุนให๎มีการเผยแพรํผลงานทางวิชาการทางด๎าน
อารยธรรมวิถีชีวิตลุํมน้าโขง-สาละวินสูํสาธารณชน
 สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ได๎ทาการศึกษา ค๎นคว๎า รวบรวม และวิจัยที่
เกี่ยวข๎องกับอารยธรรมวิถีชีวิตลุํมน้าโขง-สาละวิน ได๎แกํ โครงการสืบค๎นปัจจัย 4 ระยะที่ 1 โครงการสมเด็จพระ
นเรศวร หอประวัติ ระยะที่ 1
โครงการจัดทาวารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน และโครงการจัดทาหนังสือเกี่ยวกับอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน
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โครงการจัดทาวารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวินและหนังสือเกี่ยวกับอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน นั้น ได๎เริ่มจากภารกิจด๎านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได๎เชื่อมโยงขยายไปทั่วทุกหนํวยงาน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เนื่องจากข๎อมูลทางด๎านศิลปวัฒนธรรมได๎ขยายฐานไปสูํการสืบค๎นข๎อมูลทางด๎านอารยธรรม
ศึกษาและมีความเกี่ยวข๎องกับคนในสังคม เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในหลายมิติ เชํนทางด๎านสังคม เศรษฐกิจ
ศิลปะ การเมืองการปกครอง รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันการผสมผสานทางอารยธรรมได๎
ขยายข๎ามพรมแดนอยํางไมํมีขอบเขต ดังนั้นการจัดโครงการดังกลําวนี้นั้น จึงเป็นวารสารและหนังสือที่รวบรวม
ผลงานทางวิชาการ และผลงานทางการวิจัยทางด๎านศิลปวัฒนธรรมในทุกแขนงวิชา เพื่อเป็นแหลํงรวบรวม
ข๎อมูล และองค์ความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎า และวิจัยทางด๎านอารยธรรมของกลุํมชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่ลุํม
แมํน้าโขง-สาละวินที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคลุํมน้าโขงสาละวิน ให๎แกํอนุชนได๎สืบสาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตํอไป
ด๎านสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
 สนับสนุนให๎บุคลากรดาเนินงานด๎านอารยธรรมวิถีชีวิตลุํมน้าโขง-สาละวินที่เชื่อมโยง
กับองค์กรของภาครัฐและเอกชน
 สํงเสริมให๎เกิดเครือขํายความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภายนอกและภายในในการ
พัฒนาสังคมแหํงการเรียนรู๎
โครงการนิทรรศการ 100 ปีชาตกาล อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ จัดแสดงระหวํางวันที่ 15 พฤศจิกายน – 15
ธันวาคม 2553
งานนิ ท รรศการ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ เ ฟื้ อ หริ พิ ทั ก ษ์ ที่ ไ ด๎ จั ด แสดง ณ หอศิ ล ป์
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เป็ น ความรํ ว มมื อ ระหวํ า ง สถานอารยธรรมศึ ก ษา โขง -สาละวิ น และ หอศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดนิทรรศการ ซึ่งเป็นการจาลองผลงานจิตรกรรมระบบอิงค์ เจ็ต ของอาจารย์เฟื้อ
หริพิทักษ์ ศิลปินแหํงชาติสาขาทัศนศิลป์ ผู๎ที่ได๎รับการยกยํองให๎เป็นครูใหญํในวงการศิลปะ ผู๎เป็นทั้งศิลปินและ
จิตรกร รวมทั้งการได๎รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ เมื่อ พ.ศ. 2526 และเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประเภทวิจิตรศิลป์ ผลงานที่ได๎นามาจัดแสดงนั้นเป็นการสารวจโดยคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังตามวัดที่สาคัญ
เพื่อที่จะเก็บไว๎เป็นหลักฐานและมรดกทางประวัติศาสตร์ศิลปะของชาติ
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมรํ วมสมัยของศิลปินรุํ นเยาว์ ครั้ งที่ 27 จัดแสดงระหวํา งวัน ที่ 4 – 27
กุมภาพันธ์ 2554
ศิลปะและจินตนาการเป็นสํวนสาคัญในการสร๎างสรรค์ผลงาน ที่ผํานการฝึกฝน โดยอยํางยิ่ง
ผลงานทางด๎านศิลปะที่ผํานการประกวดและการจัดแสดงผลงาน จากเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดนิทรรศการ
“ศิล ปกรรมรํ ว มสมั ย ของศิล ปิ น รุํ น เยาว์ ครั้งที่ 26 “ขึ้น ซึ่ งได๎รั บความรํว มมือจากหอศิ ล ป์ มหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร ในการจัดแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรมรํวมสมัยของเยาวชนอายุ 17-25 ปี จากสถาบันตําง ๆ
ทั่วไปประเทศ ซึ่งได๎นาผลงาน จานวน 78 ชิ้น มาจัดแสดง ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจะได๎ชื่นชม
ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถําย สื่อประสม มัลติมีเดียและทัศนศิลป์อื่น ๆ จากฝีมือเยาวชน
ไทย
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมรํวมสมัยในวันศิลป์ พีระศรี ประจาปี 2553 จัดแสดงระหวํางวันที่ 9 -31
มีนาคม 2554
ในการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ ในหัวข๎อ “ปิติ : Gladness” ซึ่งเป็นการเปิดกว๎างให๎ศิลปิน
น าไปคิ ด สร๎ า งสรรค์ ผ ลงานศิ ล ปะ ที่ น ามารํ ว มจั ด แสดงผลงานในครั้ ง นี้ และเป็ น การรํ ว มระลึ ก ถึ ง ทํ า น
รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแหํงศิลปะรํวมสมัยของประเทศไทยและการเป็นแสดงความกตัญญูตกเวทิตาตํอ
ผู๎มีพระคุณ ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได๎เชื้อเชิญมารํวมสร๎างสรรค์ผลงานศิลปกรรมตํอไป
โครงการนิทรรศการศิลปกรรม “UNITY” จัดแสดงระหวํางวันที่ 5 -31 สิงหาคม 2554
ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการรวมตัว ของอาจารย์ผู๎สอนศิลปะ 7 ทําน ที่มีชื่อเสียงใน
แวดวงศิลปะของประเทศไทย และชื่อเสียงของการรวมตัวของกลุํมศิลปินยิ่งทาให๎ชื่อเสียงนั้นเป็นที่รู๎จักกั นเพิ่ม
มากขึ้ น ซึ่ ง แตํ ล ะทํ า นนั้ น รํ ว มแสดงผลงานตามความถนั ด และเป็ น เอกลั ก ษณ์ข องตนเอง ซึ่ งการจั ด แสดง
นิทรรศการในครั้งนี้ กาหนดแนวคิดรํวมกันวํา “7 แนวความคิดในหนึ่งเอกภาพหรือในเอกภาพที่เป็นหนึ่ง ”
UNITYกลุํมศิลปินทั้ง 7 ทํานนั้นประกอบด๎วย รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ ทองนพคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ อาจารย์วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ อาจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์ อาจารย์สมหมาย มาอํอน
อาจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส และอาจารย์พัลลภ วังบอน
ด๎านพิพิธภัณฑ์
 สถานอารยธรรมศึ ก ษา โขง-สาละวิ น ได๎ มี ห นํ ว ยงานรองรั บ ด๎ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม คือ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปินรุํนเยาว์ ศิลปิน
แหํงชาติ ศิลปินระดับชาติ ศิลปินระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแหลํงแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ พัฒนา และสืบสานงาน
ศิลปกรรมแขนงตําง ๆ
 สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มีพิพิธ ภัณฑ์ผ๎ าที่ เ ป็น แหลํ งสารสนเทศทาง
วิชาการด๎านผ๎าไทย ประกอบด๎วยห๎องพิพิธภัณฑ์ผ๎าไทครั่ง ห๎องพิพิธภัณฑ์ผ๎าจิตรลดา ห๎องนิทรรศการหมุนเวียน
และมุมบริการข๎อมูลสารสนเทศพิพิธภัณฑ์ผ๎า
 สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มีพิพิธภัณฑ์ชีวิต เพื่อจัดแสดงวิถีชีวิตของคน
ไทยด๎านการทอผ๎าฝูาย ผ๎าไหม ที่มีกระบวนการผลิตผ๎า ตั้งแตํการปลูกฝูาย หมํอน จนถึงการทอผ๎า และ สวน
ประติมาธรรม จัดแสดงผลงานประติมากรรมของศิลปินทั่วประเทศ พร๎อมให๎บริการสถานที่สาหรับจัดกิจกรรม
ตําง ๆ แกํหนํวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 รวมทั้งการสืบค๎นข๎อมูลเกี่ยวกับหอประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวร และ หอประวัติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ร๎อยลูกปัดเป็นพวงกุญแจและที่ห๎อยโทรศัพท์” จัดขึ้นในวันที่ 27
ตุลาคม 2553
การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการร๎อยลูกปัดออกมาเป็นรูปตําง ๆ เพื่อเป็นของชารํวย ที่ห๎อย
โทรศัพท์ หรือพวงกุญแจ ที่กาลังได๎รับความนิยมอยูํในขณะนี้ และ นอกจากนี้แล๎ว การจัดโครงการในครั้งนี้ยัง
จะชํวยให๎ผู๎ที่เข๎ารับการอบรมนั้นนาไปเป็นอาชีพเสริมได๎ หรือทาเป็นของขวัญในวาระโอกาสพิเศษตําง ๆ อีก
ด๎วย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ตุ๏กตาโครเชต์” จัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2554
การถักตุ๏กตาด๎วยวิธีการถักโครเชต์ เป็นงานฝีมือประเภทหนึ่งที่กาลังได๎รับความนิยมอยูํใน
ปัจจุบัน และในตลาดสินค๎าทามือ ซึ่งประกอบด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย และมีความสวยงาม วัสดุอุปกรณ์นั้นก็
เป็นวัสดุที่หาได๎งําย ราคาถูกซึ่งการถักโครเชต์ก็มีความหลากหลายจึงทาให๎ผู๎สนใจ นักประดิษฐ์หลายทํานหันมา
สนใจในงานถักมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการนี้ งานพิพิธภัณฑ์ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวินจึงได๎เห็นแล๎ววําการ
จัดโครงการอบรม ฯ ในครั้งนี้นั้นจะทาให๎ผู๎ปฏิบัตินั้น สามารถนาไปตํอยอดสร๎างเป็นอาชีพเสริม งานอดิเรก
รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

16

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ให๎ แ กํ ต นเองและยั ง เป็ น การน าความรู๎ ที่ มี ข องวิ ท ยากร มาแนะน าถึ ง เทคนิ ค ตํ า ง ๆ อี ก ด๎ ว ย ถื อ เป็ น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันได๎อีกทางหนึ่ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ควิลท์ : กระเป๋าผ๎า” จัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
ควิลท์ ในปัจจุบันนี้ เป็นสินค๎าที่รู๎จักกันอยํางแพรํหลายในหมูํนักประดิษฐ์ แมํบ๎าน ที่ชอบ
ประดิษฐ์ข๎าวของเครื่องใช๎ ที่ทาจากด๎วยมือ การเย็บผ๎า ซึ่ง ควิลท์ นั้นคือ การบุนวมผ๎าโดยมีการตรึงนวมและผ๎า
ชิ้นตําง ๆ มาเย็บให๎ติดกัน บวกกับเทคนิคการสอยผ๎าในวิธีตําง ๆ กัน ในการนี้งานพิพิธภัณฑ์ จึงได๎จัดโครงการ
ควิลท์ : กระเป๋าผ๎า โดยการสอนควิลท์ผ๎าในครั้งนี้ เป็นการสอนทากระเป๋าถือขนาดเล็ก ซึ่งได๎รับความสนใจจาก
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอยํางดี
โครงการ ก๎าวใหมํ LIVE MUSEUM จัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2554
งานพิพิธภัณฑ์ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได๎ดาเนินการ
จัดโครงการ “ก๎าวใหมํ Live Museum “ ขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2554 ณ พิพิธภัณฑ์ชีวิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 10 ของพิพิธภัณฑ์ชีวิต ที่เป็น
สถานที่ในการจัดแสดงและสาธิตกระบวนการผลิตผ๎าฝูาย ผ๎าไหมแบบครบวงจร ด๎วยการผสมผสานระหวํางภูมิ
ปัญญากับเทคโนโลยี ในรูปแบบ Animation และเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของไทย อันเป็นสิ่งที่ควรคําแกํการ
อนุรักษ์ ไว๎ตราบชั่วลูกหลานสืบไป
1.11 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา มีแนวคิดเพื่อสํงเสริมและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีการดาเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพ เป็นการกาหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาสถานศึกษาให๎เข๎าสูํ
มาตรฐาน
2. การตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานให๎เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
3. การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของหนํวยงาน โดยหนํวยงานหลักของสถาบันที่
กากับดูแล จะดาเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินหนํวยงาน ตามที่เกณฑ์กาหนด โดยจัดให๎มีกลไกในการประกัน
คุณภาพดังตํอไปนี้
- จัดให๎มีผู๎รับผิดชอบในการด๎านการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
หนํวยงาน
- การรายงานความก๎าวหน๎าของผลการดาเนินงานทุก 6 เดือนด๎วยการนาเสนอผลงาน และ
ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการประจาสถานและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- การรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ด๎ วยการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
แจกจําย และประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการประจาสถานและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- การรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพจากทั้งภายในและภายนอกตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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1.12 แนวปฏิบัติที่ดี
1. สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มีการดาเนินการด๎านการวิจัย ด๎านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่
สํงเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิต และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและแผนงานด๎านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มีการสํงเสริมการจัดกิจกรรมที่นาไปสูํการสร๎างสรรค์งานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม การสร๎างจิตสานึกและอัตลักษณ์ของอารยธรรมให๎กับกลุํมคนในเขตภาคเหนือตอนลําง และ
พื้นที่ลุํมน้าโขง-สาละวิน
3. สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มีการจัดทาฐานข๎อมูลที่ได๎จากการดาเนินงานและรวบรวม
เป็นแหลํงเรียนรู๎ เกี่ยวกับอารยธรรมในลุํมน้าโขง-สาละวิน รวมถึงการเผยแพรํตํอสาธารณชน
4. สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มีการสร๎างเครือขําย สานสัมพันธ์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎าน
อารยธรรมลุํมน้าโขง-สาละวิน กับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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บทที่ 2 สํวนสาคัญ

ผลการประเมินตามตัวบํงชี้ของ สกอ.
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 10

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภารกิจหลัก
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
หลักการ
หนํวยงานมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน๎นที่อาจแตกตํางกัน ดังนั้นจึงเป็นหน๎าที่ที่หนํวยงาน
จะกาหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีให๎ชัดเจนและสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์
แผนกลยุทธ์อธิการบดีและจุดเน๎นมหาวิทยาลัยวิจัย กลุํม ง ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ตลอดจนสอดคล๎องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 และ 11
ในกระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ หนํวยงานเปิดโอกาสให๎มีสํวนรํวมของ
สมาชิกทุกกลุํมในหนํวยงาน และมีการถํายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กาหนดแล๎วให๎รับทราบ
ทั่วกันทั้งอาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสีย เชํน ผู๎ปกครอง ชุมชน
ผู๎ใช๎บริการและสังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. แผนกลยุทธ์
ตัวบํงชี้ จานวน 1 ตัวบํงชี้ คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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ตัวบํงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล๎องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสํวนรํวมของบุคลากรในหนํวยงาน และได๎รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของหนํวยงานโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนสอดคล๎องกับจุดเน๎นของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (กลุมํ ง) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) และ
ฉบับที่ 11
2. มีการถํายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหนํวยงานไปสูํทุกงานยํอยภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบตั ิการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด๎านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนาธรรม
4. มีตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และคําเปูาหมายของแตํละตัวบํงชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบํงชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลตํอ
ผู๎บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลตํอผู๎บริหารเพื่อ
พิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการของหนํวยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข๎อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข๎อ
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การประเมินตนเอง (SAR)
ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : ผู๎อานวยการสถานอารยธรรม
ศึกษา โขง-สาละวิน

ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : นางสาวจารุวรรณ แสงประ
ทุม

เบอร์โทร
E-mail : jphirasant@hotmail.com
ภายใน : 1143
เบอร์โทร
E-mail : nhulek_jaruwan7@hotmail.com
ภายใน : 1148

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มี ก ารจั ดท าแผนกลยุ ท ธ์ ที่
ส อ ด ค ล๎ อ งกั บ น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย โดยการมีสํวนรํวม
ของบุค ลากรในหนํ วยงาน และ
ไ ด๎ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการของหนํวยงานโดย
เป็ น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจน
สอดคล๎องกับจุดเน๎นของการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย (กลุํม ง) กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
แ ล ะ แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ที่ 10
(พ.ศ. 2551-2554) และฉบับที่
11

การดาเนินงานของหนํวยงาน
- สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
ได๎มีการรํวมจัดทานโยบายและแผนกล
ยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2553-2557
ที่สอดคล๎องกับกรอบนโยบายและแผน
กลยุ ท ธ์ สูํ เ ปู า หม ายแ ละแผ นกา ร
ดาเนินงาน ในชํวงปี พ.ศ. 2552-2556
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย น เ ร ศ ว ร ที่ ใ ห๎
หนํวยงานได๎ดาเนินงานตามภารกิจหลัก
ในด๎านที่ 4 ของมหาวิทยาลัย คือทานุ
บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม และตามกรอบ
ข อ ง แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี โดย
เป็ น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงไปยั งจุ ด เน๎ น ของ
การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย (กลุํ ม ง)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) และ
ฉบับที่ 11(หลักฐาน 1.1.1.(1))
2.มีการถํายทอดแผนกลยุทธ์
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มี
ระดับหนํวยงานไปสูํทุกงานยํอย การถํ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ ใ นระดั บ
ภายใน
หนํ ว ยงานไปยั ง หนํ ว ยงานยํ อ ยภายใน
เพื่อระดมความคิดเห็นการจัดทาแบบขอ
เสนอโครงการและกิจกรรมที่สอดคล๎ อง
ตํอนโยบายและกลยุทธ์ ในการจัดทาเป็น
แผนปฏิบัติการประจาปี ของ สถาน ฯ
ตํอไป (หลักฐาน 1.1.1(2))
3.มีกระบวนการแปลงแผนกล
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ได๎
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบตั ิการประจาปี มี ก ารแปลงแผนกลยุ ท ธ์ มาเป็ น การ
ครบ 4 พันธกิจ คือ ด๎านการเรียน จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี 2554
การสอน การวิจยั การบริการทาง และสถาน ฯ ได๎มี การบรรจุ โครงการที่
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะ ตอบสนองตํอพันธกิจเพียง 3 ด๎าน คือ
และวัฒนาธรรม
การวิ จั ย การบริ ก ารทางวิชาการ และ
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
เนื่ อ งจากหนํ ว ยงานเป็ น หนํ ว ยงาน
สนับสนุน ของมหาวิท ยาลั ยนเรศวร
รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

รายการหลักฐานอ๎างอิง
1.1.1(1)เลํมนโยบายและแผนกลยุทธ์
ประจาปีงบประมาณ 2553-2557สถานอารย
ธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

(หลักฐาน 1.1.1(2)) แผนปฏิบัติการประจาปี
2554 สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
(หลักฐาน 1.1.1(3))รายงานการประชุม

1.1.1(3)แผนปฏิบัติการประจาปี 2554สถาน
อารยธรรมศึกษา โขง-สาละวินระบุหน๎าพันธ
กิจ
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ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : ผู๎อานวยการสถานอารยธรรม
ศึกษา โขง-สาละวิน

ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : นางสาวจารุวรรณ แสงประ
ทุม

เบอร์โทร
E-mail : jphirasant@hotmail.com
ภายใน : 1143
เบอร์โทร
E-mail : nhulek_jaruwan7@hotmail.com
ภายใน : 1148

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):

เกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินงานของหนํวยงาน
(เอกสาร1.1.1(3))

รายการหลักฐานอ๎างอิง

4.มีตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการประจาปี และคํา
เปูาหมายของแตํละตัวบํงชี้เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ได๎
มี ก ารจั ด ท านโยบายและแผนกลยุ ท ธ์
ประจ าปี งบประมาณ 2553-2557(
เ อ ก ส า ร 1.1.4(1) โ ด ย ก า ห น ด คํ า
เ ปู า ห ม า ย แ ล ะ ตั ว บํ ง ชี้ เ พื่ อ วั ด
ความสาเร็จ ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี (เอกสาร 1.1.4 (2))

1.1.4(1) เลํมนโยบายและแผนกลยุทธ์
ประจาปีงบประมาณ 2553-2557สถานอารย
ธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
1.1.4 (2)เลํมแผนปฏิบัติการประจาปี 2554
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

5.มีการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4
พันธกิจ

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ได๎
มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปี เพียง 3 พันธกิจ ซึ่งได๎แกํ การ
วิจัย การบริการวิชาการ และ ทานุบารุง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม (เอกสาร 1.1.4 (12))และได๎มีการเผยแพรํผํานเวบไซด์

7.มีการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวบํงชี้ของแผน
กลยุทธ์ อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลตํอผู๎บริหารเพื่อ
พิจารณา

งานนโยบายและแผน ได๎จัดทารายการ
ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจ าปี งบประมาณ 2554 (รอบ 12
เดื อ น ตั้ ง แตํ เ ดื อ น ตุ ล าคม 2553 –
กันยายน 2554 )และเสนอตํอผู๎บริหาร
(เอกสาร 1.1.7(1))

1.1.7(1) บันทึกข๎อความเลขที่ ศธ
0527.01.35/217 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2554 เรื่อง
ขอสํงรายงานสรุปผลโครงการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ รอบ 12 เดือน

8.มีการนาผลการพิจารณา
ข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะของ
คณะกรรมการของหนํวยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี

-

-

1.1.5(1) หน๎าสรุปโครงการปฏิบัตกิ ารประจาปี
ตามพันธกิจ
1.1.5 (2)ภาพสรุปการดาเนินงานจากรายงาน
ประจาปี2554
(หน๎าเวบไซด์
http://www.mscs.nu.ac.th/webmscs/rep
ort54.pdf ที่ขึ้นรายงานประจาปี2554)
6.มีการติดตามผลการดาเนินงาน งานนโยบายและแผน ของสถาน ฯ ได๎ 1.1.6(1)เอกสารสรุปผลการติดตามในวาระ
ตามตัวบํงชี้ของแผนปฏิบัติการ
จัดทาสรุปผลการดาเนินงานตามตัวบํงชี้ ประชุม
ประจาปี อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง ของแผนปฏิบัติการประจาปี และเสนอ
และรายงานผลตํอผู๎บริหารเพื่อ รายงานดั งกลํ า ว ตํ อ ผู๎ บ ริ ห ารเป็ น ราย
พิจารณา
เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง(เอกสาร 1.1.6(1))
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ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : ผู๎อานวยการสถานอารยธรรม
ศึกษา โขง-สาละวิน

ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : นางสาวจารุวรรณ แสงประ
ทุม

เบอร์โทร
E-mail : jphirasant@hotmail.com
ภายใน : 1143
เบอร์โทร
E-mail : nhulek_jaruwan7@hotmail.com
ภายใน : 1148

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):

เกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินงานของหนํวยงาน

คะแนนการประเมินปีที่แล๎ว :
การบรรลุเป้าหมาย

-

-

คะแนนการประเมินครั้งนี้ :

เป้าหมาย1 (ข๎อมูลจริง/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง)
ผลการดาเนินงาน [ตัวตั้ง

:

บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ ,

รายการหลักฐานอ๎างอิง
4

คะแนนการประเมินปีตํอไป : 5

:
ตัวหาร :

ผลลัพธ์ (%หรือสัดสํวน) :

]

0 =ไมํบรรลุ) :

การมีพัฒนาการ (1 = มี ,

0 =ไมํมี) :
โครงการหรือกิจกรรมในปีตํอไป : จัดโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนากระบวนการพัฒนาแผนงาน เพื่อการปฏิบัติงานตาม
พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และถํายทอดลงสูํในระดับองค์กร

1

ให๎ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล๎องกับเกณฑ์ที่ใช๎ประเมินสาหรับตัวบํงชี้นั้น ๆ เชํน ระบุเป็นคําร๎อยละหรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นข๎อ หรือระบุเป็น
ระดับ

การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis
กลยุทธ์ SO

กลยุทธ์ WO

-หนํวยงานได๎มีการดาเนินงานตามนโยบาย แผนกล
ยุทธ์ที่ได๎รับมอบหมายภารกิจจากมหาวิทยาลัย

-บุคลากรของสถานฯมีความเข๎าใจในเรื่องการจัดทา
แผนปฏิบัติการอยูํในระดับที่แตกตํางกันจึงต๎องมีการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการทีส่ นับสนุนเตรียมความ
พร๎อมให๎กับบุคลากรในการสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการ

กลยุทธ์ ST

กลยุทธ์ WT

-หนํวยงานทาการปรับเปลี่ยนแผนการดาเนินงาน ที่ -พันธกิจในระดับนโยบายสูงสุดมีผลตํอการบริหารงาน
สอดคล๎องกับสถานการณ์ ซึ่งมีผลตํอนโยบายจาก
ของหนํวยงานวําด๎วยเรื่องของกระบวนการ ขั้นตอน
มหาวิทยาลัยโดยตรง
และระบบในการปฏิบัติงานซึ่งทาให๎ต๎องมีการ
ปรับเปลีย่ นแผนการดาเนินงานอยูเํ สมอ
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การประเมินตรวจสอบ (CAR)
คะแนนการประเมินปีที่แล๎ว : - คะแนนการประเมินครั้งนี้: 3
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 :
- ผลการดาเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมํบรรลุ) :
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไมํมี) :
หมายเหตุ / ข๎อสังเกต / เสนอแนะ:

คะแนนการประเมินปีตํอไป:

4

ผลลัพธ์ (%หรือสัดสํวน) :

1. ควรกาหนดวิสัยทัศน์ของสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน และนาเสนอในบทที่ 1 สํวน
นา
2. ควรทบทวน ปรัชญา ปณิธาน ให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ / มีการประชุมถํายทอด
3. ควรแสดงหลักฐานอ๎างอิงที่สะท๎อนภาพการมีสํวนรํวมของบุคลากรในการกาหนดวิสัยทัศน์
ปรัชญา และปณิธาน มีการประชุมการปรับปรุง แผน 3 – 5 ปี
4. ควรแสดงหลักฐานอ๎างอิงเกี่ยวกับตารางวิเคราะห์ความสอดคล๎องของแผนกลยุทธ์สถาน
อารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน กับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวําสอดคล๎องกันในประเด็น
ใดบ๎าง
5. ควรจัดทาตัวบํงชี้และเปูาหมายของแตํละตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ เพื่อวัดความสาเร็จของ
แผนกลยุทธ์ โดยการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบํงชี้อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง เสนอคณะกรรมการ
ประจาสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน เพื่อพิจารณา
6. ควรนาข๎อคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละ
วิน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
หนํวยงานต๎องให๎ความสาคัญกับการบริหารจัดการโดยมีผู๎บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทาหน๎าที่ในการกากับดูแลการทางานของหนํวยงานให๎มีประสิทธิภาพ หนํวยงานจะต๎อง
บริหารจัดการด๎านตําง ๆ ให๎มีคุณภาพ เชํน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข๎อมูล การบริหารความเสี่ยง
การบริ หารการเปลี่ย นแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่
กาหนดไว๎ โดยใช๎หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ 2552 – 2553
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห๎องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบํงชี้ จานวน 4 ตัวบํงชี้ คือ
7.1 ภาวะผู๎นาของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
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ตัวบํงชี้ที่ 7.1 ภาวะผู๎นาและผู๎บริหารทุกระดับของหนํวยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. หนํวยงานปฏิบัติหน๎าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครอบถ๎วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดลํวงหน๎า
2. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถํายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข๎อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หนํวยงาน
3. ผู๎บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดาเนินงานของหนํวยงานไปยังบุคลากรในหนํวยงาน
4. ผู๎บริหารสนับสนุนให๎บุคลากรในหนํวยงานมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ ให๎อานาจในการตัดสินใจแกํ
บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู๎บริหารถํายทอดความรู๎และสํงเสริมพัฒนาผู๎รํวมงาน เพื่อให๎สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หนํวยงานเต็มตามศักยภาพ
6. ผู๎บริหารบริหารงานด๎วยหลักธรรมภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหนํวยงานและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
7. หนํวยงานประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู๎บริหารนาเผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยํางเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ : หากจะประเมินผํานเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข๎อที่ 6 นั้น ต๎องแสดงข๎อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลครบถ๎วนทั้ง 10 ประกาศ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว๎ ซึ่งสอดคล๎องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข๎อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข๎อ
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การประเมินตนเอง (SAR)
ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : นางพรปวีณ์ ทองด๎วง
ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : นางสุภมาศ อ่าทอง

เบอร์โทร :
1148
เบอร์โทร :
1148

E-mail : tex_nu@hotmail.com
E-mail : supamas_84@hotmail.com

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):

เกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินงานของหนํวยงาน

รายการหลักฐานอ๎างอิง

1.หนํวยงานปฏิบัติหน๎าที่ตามที่กฎหมาย สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ได๎มี
กาหนดครบถ๎วนและมีการประเมินตนเอง การแตํงตั้งคณะกรรมการประจาสถานอารย
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดลํวงหน๎า
ธรรมศึกษา โขง-สาละวิน (เอกสาร7.1.1(1)
) โดยมีหน๎าที่ ในการให๎คาปรึกษา และการ
บริหารงานของสถานอารยธรรมศึกษา โขงสาละวิ น และ ค าสั่ ง แตํ ง ตั้ ง หั ว หน๎ า งาน
สาหรับการบริหารงานในระดับปฏิบัติการ
(เอกสาร 7.1.1(2)

7.1.1(1) คาสั่งแตํงตั้ง
คณะกรรมการประจาสถาน
7.1.1(2) คาสั่งแตํงตั้งหัวหน๎างาน
คาสั่งแตํงตั้ง ผอ.

2.ผู๎บริหารมีวิสยั ทัศน์ กาหนดทิศทางการ
ดาเนินงาน และสามารถถํายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนาข๎อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตั ิงานและ
พัฒนาหนํวยงาน

ผู๎ บ ริ ห าร ของส ถา น ฯ ไ ด๎ มี ถํ า ยทอด
วิ สั ย ทั ศ น์ การก าหนดทิ ศ ทางในการ
ดาเนินงาน ไปยังบุคลากรของหนํวยงาน ใน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี (เอกสาร
7.1.2(1)) และเพื่ อ การปฏิ บัติ ไปในทิ ศทาง
เดียวกันของบุคลากรของหนํวยงานจึงได๎นา
ข๎อมูลผํานเวบไซด์ของสถานฯและ 7.1.2(2)
ปฏิญญาของสถานอารยธรรม
ผู๎บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผล
ของการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ป ร ะ จ า ปี ขอ งแ ตํ ล ะ ห นํ ว ย งา น ที่ เ ป็ น
ผู๎รับผิ ดชอบ โดยให๎ งานนโยบายและแผน
เป็ น ผู๎ ร วบรวมข๎ อ มู ล และน าเสนอในที่
ประชุมประจาเดือนของสถาน ฯ

7.1.2(1)แผนปฏิบัติการประจาปี
2554
7.1.2(2)ปฏิญญาของสถานอารย
ธรรมเวบไซด์

ผู๎บริหาร ได๎มีการสนับสนุนให๎บุคลกรของ
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มีสํวน
รํวมในการบริหารจัดการ ให๎อานาจในการ
ตัดสินใจตามความเหมาะสม เชํนการจัดสรร
งบประมาณในการจั ด ท ากิ จ กรรมภายใน
สถาน ฯ หรื อ การมอบหมายการปฏิ บั ติ
ราชการแทนผู๎อานวยการสถาน ฯ (เอกสาร
7.1.4(1))และ รวมไปถึ ง การแตํ ง ตั้ ง
รั ก ษาการหั ว งานแตํ ล ะฝุ า ย (เอกสาร
7.1.4(2)) ตามโครงสร๎างของการบริหารงาน
ของสถานอารยธรรมศึก ษา โขง-สาละวิ น
(เอกสาร7.1.4(3))

7.1.4(1) คาสั่งมอบหมายปฏิบัติ
ราชการแทนผอ.
7.1.4(2)คาสั่งแตํงตั้งรักษาการ
หัวหน๎างาน
7.1.4(3) โครงสร๎างการบริหารงาน
ของสถาน ฯ เลํมแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี บทที่ 1

3.ผู๎บริหารมีการกากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดาเนินงานของหนํวยงานไป
ยังบุคลากรในหนํวยงาน
4.ผู๎บริหารสนับสนุนให๎บุคลากรใน
หนํวยงานมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ
ให๎อานาจในการตัดสินใจแกํบุคลากรตาม
ความเหมาะสม

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

7.1.3(1)เอกสารการสรุปผลการ
ดาเนินโครงการและกิจกรรม ใน
รายงานการประชุม ประจาเดือน
ตั้งแตํ เดือน พฤศจิกายน 2553 –
กันยายน 2554 หรือ จากหน๎าเวบ
ไซด์
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ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : นางพรปวีณ์ ทองด๎วง
ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : นางสุภมาศ อ่าทอง

เบอร์โทร :
1148
เบอร์โทร :
1148

E-mail : tex_nu@hotmail.com
E-mail : supamas_84@hotmail.com

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):

เกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินงานของหนํวยงาน

รายการหลักฐานอ๎างอิง

5.ผู๎บริหารถํายทอดความรู๎และสํงเสริม
พัฒนาผู๎รํวมงาน เพื่อให๎สามารถทางาน
บรรลุวตั ถุประสงค์ของหนํวยงานเต็มตาม
ศักยภาพ
6.ผู๎บริหารบริหารงานด๎วยหลักธรรมภิ
บาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหนํวยงาน
และผูม๎ ีสํวนได๎สํวนเสีย

-

-

-

-

7.หนํวยงานประเมินผลการบริหารงาน
ของสถาบันและผู๎บริหารนาเผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยําง
เป็นรูปธรรม

-

-

คะแนนการประเมินปีที่แล๎ว :
คะแนนการประเมินครั้งนี้ :
3
คะแนนการประเมินปีตอํ ไป : 4
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 (ข๎อมูลจริง/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง) :
- ผลการดาเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
ผลลัพธ์ (%หรือสัดสํวน) :
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมํบรรลุ) :
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไมํมี) :
โครงการหรือกิจกรรมในปีตํอไป : จัดตั้งคณะกรรมการประจาหนํวยงาน เพื่อรองรับการดาเนินงานของหนํวยงานในแตํละ
ปีงบประมาณ
1

ให๎ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล๎องกับเกณฑ์ที่ใช๎ประเมินสาหรับตัวบํงชี้นั้น ๆ เชํน ระบุเป็นคําร๎อยละหรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นข๎อ หรือระบุเป็น
ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis
กลยุทธ์ SO
-จัดตั้งคณะกรรมการประจาหนํวยงานเพื่อรองรับ
การดาเนินงานให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์

กลยุทธ์ ST
-จัดระบบการบริหารงานและการตัดสินใจไปยัง
ระดับปฏิบัติการ

กลยุทธ์ WO
-สํงบุคลากรเข๎าอบรม เพื่อเพิม่ เติมความรู๎ อยําง
ตํอเนื่อง

กลยุทธ์ WT
-นาระบบสารสนเทศเข๎ามามีบทบาทตํอการบริหาร
และตัดสินใจ

การประเมินตรวจสอบ (CAR)
คะแนนการประเมินปีที่แล๎ว :
คะแนนการประเมินครั้งนี้: 3 คะแนนการประเมินปีตํอไป:
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 :
- ผลการดาเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
ผลลัพธ์ (%หรือสัดสํวน) :
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมํบรรลุ) :
การมีพฒ
ั นาการ (1 = มี , 0 =ไมํมี) :

4

หมายเหตุ / ข๎อสังเกต / เสนอแนะ:
1. ตัวบํงชี้ที่ 7.1 นี้ เป็นการประเมินภาวะผู๎นาของสภาสถาบันและผู๎บริหารทุกระดับของหนํวยงาน ซึ่ง
คาวํา สภาสถาบัน สามารถตีความหมายตามบริบทขององค์กรคือ คณะกรรมการประจาสถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน
2. ควรแสดงหลักฐานอ๎างอิงเกี่ยวกับบทบาทและหน๎าที่ของคณะกรรมการประจาสถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน
3. ควรมีการแตํงตั้งคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู๎รับบริการ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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ตัวบํงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาหนํวยงานสูํสถาบันเรียนรู๎
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกาหนดประเด็นความรู๎และเปูาหมายของการจัดการความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ของ
หนํวยงานอยํางน๎อยครอบคลุมพันธกิจหลักของหนํวยงาน
2. กาหนดบุคลากรกลุํมเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู๎และทักษะอยํางชัดเจนตามประเด็นความรู๎ที่
กาหนดในข๎อ 1
3. มีการแบํงปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากความรู๎ ทักษะของผู๎มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค๎นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู๎ที่กาหนดในข๎อ 1 และเผยแพรํไปสูํ
บุคลากรกลุํมเปูาหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู๎ตามประเด็นความรู๎ที่กาหนดในข๎อ 1 ทั้งที่มีอยูํในตัวบุคคลและแหลํงเรียนรู๎
อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยํางเป็นระบบโดยเผยแพรํออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนาความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ในปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณที่ผํานมา
อยํางเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู๎ทักษะของผู๎มีประสบการณ์ตรง
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข๎อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ
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การประเมินตนเอง (SAR)
ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : นางพรปวีณ์ ทองด๎วง

เบอร์โทร : 1148

ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม

เบอร์โทร : 1148

E-mail : tex_nu@hotmail.com
E-mail :
nhulek_jaruwan7@hotmail.com

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):
เกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินงานของหนํวยงาน

รายการหลักฐานอ๎างอิง

1.มีการกาหนดประเด็นความรู๎และเปูาหมาย
ของการจัดการความรู๎ที่สอดคล๎องกับแผนกล
ยุทธ์ของหนํวยงานอยํางน๎อยครอบคลุมพันธกิจ
หลักของหนํวยงาน

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
มีการจัดโครงการพัฒนาความรู๎และ
การจัดการองค์ความรู๎ ซึ่งในครั้งแรก
นั้นได๎จัดให๎หัวข๎อ”การเพิ่มเติมทักษะ
ความรู๎ด๎านภาษาอังกฤษ “
(หลักฐาน7.2.1(1))
ในการจัดโครงการดังกลําว ได๎มีการ
กาหนดบุคลากรที่เป็นกลุํมเปูาหมาย
ในการจัดโครงการอยํางชัดเจน
(หลักฐาน7.2.2(1))

7.2.1(1)แผนปฏิบัติการประจาปี
2554 โครงการการจัดการองค์ความรู๎
7.2.1 (2) สรุปผลโครงการ KM

2.กาหนดบุคลากรกลุมํ เปูาหมายทีจ่ ะพัฒนา
ความรู๎และทักษะอยํางชัดเจนตามประเด็น
ความรู๎ที่กาหนดในข๎อ 1

7.2.2(1)รายชื่อผู๎เข๎ารํวมโครงการ ฯ

3.มีการแบํงปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จาก
ความรู๎ ทักษะของผู๎มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค๎นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีตาม
ประเด็นความรู๎ที่กาหนดในข๎อ 1 และเผยแพรํ
ไปสูํบุคลากรกลุํมเปูาหมายที่กาหนด

การจัดโครงการ KM นั้น มีกิจกรรมที่ 7.2.3(1) สรุปรายงานโครงการ KM
ได๎มีการแบํงปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และภาพกิจกรรมในรายงานประจาปี
จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง ใน
การใช๎ภาษาตํางประเทศในการ
สื่อสาร และสามารถนามาถํายทอด
แกํบุคลากรผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เพื่อที่จะนาความรู๎ทไี่ ด๎รับนั้นไป
พัฒนางานของตนเอง หรือใช๎เพื่อ
เป็นประโยชน์ตํอสถาน ฯ ในโอกาส
อื่น ๆ (หลักฐาน7.2.3(1))

4.มีการรวบรวมความรู๎ตามประเด็นความรู๎ที่
กาหนดในข๎อ 1 ทั้งที่มีอยูํในตัวบุคคลและแหลํง
เรียนรู๎อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติทดี่ มี าพัฒนาและ
จัดเก็บอยํางเป็นระบบโดยเผยแพรํออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

สถาน ฯ ได๎มีการจัดเก็บ เอกสารที่
เป็นแหลํงรวบรวมความรู๎ที่กาหนดใน
ข๎อที่ 1 ให๎กับบุคลากร (หลักฐาน
7.2.4(1))

7.2.4(1) เอกสารประกอบในการจัด
โครงการการจัดการความรู๎เพิ่มทักษะ
การใช๎ภาษาตํางประเทศในการสื่อสาร
ELS

5.มีการนาความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ใน
ปีงบประมาณปัจจุบันหรือปีงบประมาณทีผ่ ําน
มา อยํางเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
knowledge) และจากความรู๎ทักษะของผู๎มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง

บุคลากรของสถาน ฯ มีการนาความรู๎
ที่ได๎จากการจัดโครงการความรู๎
ดังกลําว มาใช๎การปฏิบตั ิงานจริง
ดังเชํน การต๎อนรับคณะดูงาน จาก
ตํางประเทศ ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ผ๎า (หลักฐาน7.2.5(1))

7.2.5(1) ภาพจดหมายขําว
www.facebook.com/photo.php?
fbid=120565398049146&set=a.1
02147566557596.2258.10000287
0588718&type=1&theater
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คะแนนการประเมินปีที่แล๎ว :
การบรรลุเป้าหมาย

-

คะแนนการประเมินครั้งนี้ :

เป้าหมาย1 (ข๎อมูลจริง/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง)
ผลการดาเนินงาน [ตัวตั้ง

:

บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ ,

5

คะแนนการประเมินปีตํอไป : 4

:
ตัวหาร :

ผลลัพธ์ (%หรือสัดสํวน) :

]

0 =ไมํบรรลุ) :

การมีพัฒนาการ (1 = มี ,

0 =ไมํมี) :
โครงการหรือกิจกรรมในปีตํอไป : จัดกิจกรรม/โครงการ ในปฏิบัติการประจาปีเพื่อรองรับการพัฒนาหนํวยงานสูํสถาบันและ
ให๎สอดคล๎องกับภารกิจหลักของหนํวยงาน และจัดทาความเข๎าใจในเรื่องของ KM อยํางชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ตํอการ
จัดกิจกรรม/โครงการ
1

ให๎ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล๎องกับเกณฑ์ที่ใช๎ประเมินสาหรับตัวบํงชี้นั้น ๆ เชํน ระบุเป็นคําร๎อยละหรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นข๎อ หรือระบุเป็น
ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis
กลยุทธ์ SO

กลยุทธ์ WO

-ผู๎บริหารของหนํวยงานมีวิสัยทัศน์ที่เข๎มแข็งและ -ความรู๎ ความสามารถของบุ คลากรจาเป็นต๎ องมี
สามารถสื่อสารไปยังบุคลากรของสถานอารยธรรม การเพิ่มเติมทักษะและความรู๎อยํางตํอเนื่อง
ฯ ได๎เป็นอยํางดี
กลยุทธ์ ST

กลยุทธ์ WT

-โอกาสที่ได๎รับการเรียนรู๎ในองค์ความรู๎ที่แตกตําง -จั ด สรรงบประมาณส าหรั บ การจั ด กิ จ กรรม /
จากหนํ ว ยงานอื่ น ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เชํ น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ทางด๎านศิลปะ ด๎านวัฒนธรรม เป็นต๎น

การประเมินตรวจสอบ (CAR)
คะแนนการประเมินปีที่แล๎ว :
คะแนนการประเมินครั้งนี้: 0
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 :
- ผลการดาเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมํบรรลุ) :
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไมํมี) :

คะแนนการประเมินปีตํอไป: 3
ผลลัพธ์ (%หรือสัดสํวน) :

หมายเหตุ / ข๎อสังเกต / เสนอแนะ:
1. การกาหนดประเด็นของการจัดการความรู๎ไมํสอดคล๎องกับภารกิจหลักของสถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน เนื่องจากเป็นการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่เพิ่มพูนทักษะด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษแกํ
บุคลากร เพื่อใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติงานกรณีมีชาวตํางประเทศมาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน
2. ผู๎บริหาร/หัวหน๎างาน ควรกาหนดประเด็นของการจัดการความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจหลักของสถาน
อารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน เชํน ด๎านการวิจัย หรือองค์ความรู๎อื่น ๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด๎าน
การทานุบารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม พร๎อมทั้งมีการกาหนดกลุํมเป้าหมายที่ชัดเจน
3. ก าหนดเป็ น แผน/โครงการพั ฒ นาหนํ ว ยงานสูํ ส ถาบั น การเรี ย นรู๎ มี ก ารก าหนดหั ว ข๎ อ / จาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิมาให๎ความรู๎แกํบุคลากร

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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ตัวบํงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหนํวยงาน โดยอยํางน๎อยต๎อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช๎ใน
การดาเนินงานประกันคุณภาพ
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบสารสนเทศ
3. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4. มีการสํงข๎อมูลผํานระบบเครือขํายของหนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎องตามที่กาหนด
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ
2 ข๎อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

การประเมินตนเอง (SAR)
ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : ผู๎อานวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : วําที่ รต.พิเชษฐ์ สิงหเดช

เบอร์โทร :
1143
เบอร์โทร :
1148

E-mail : jphirasant@hotmail.com
E-mail :
pichet_9961@hotmail.com

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):
เกณฑ์มาตรฐาน
1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ
หนํวยงาน โดยอยํางน๎อยต๎องครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนาไปใช๎ในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

การดาเนินงานของหนํวยงาน
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
มีระบบสารสนเทศที่ใช๎ในการบริหาร
จัดการ ตามพันธกิจของหนํวยงาน ที่
เกี่ยวกับงานวิจัย คือ ระบบการ
สืบค๎นข๎อมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับ
ปัจจัย 4 (หลักฐาน7.3.1(1)) การ
บริหารจัดการ ระบบฐานข๎อมูล
สถานอารยธรรม ฯ ระบบคลังและ
พัสดุ และงานสานักงาน (หลักฐาน
7.3.1(2))และการเงิน คือระบบ
สารสนเทศทางการเงิน (ระบบ
เกณฑ์พึงรับพึงจําย บัญชี 3 มิติ)
(หลักฐาน7.3.1(3))

รายการหลักฐานอ๎างอิง
7.3.1(1)ระบบสารสนเทศด๎านการวิจัย
- ระบบสืบคืนข๎อมูลด๎านปัจจัย 4
7.3.1(2)ระบบสารสนเทศด๎านการบริหาร
จัดการ
- ระบบฐานข๎อมูลสถานอารยธรรม
http://www.mscs.nu.ac.th/webmscs/in
dex.php?name=page&file=page&op=D
BMSCS
7.3.1(3)ระบบคลังและพัสดุ และงาน
สานักงาน
- ระบบคลังและพัสดุ
www.nudb.nu.ac.th
ระบบ E – office
http://www.mscs.nu.ac.th/eoffice/eoffi
cemscs/code/login/index.php
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ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : ผู๎อานวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : วําที่ รต.พิเชษฐ์ สิงหเดช

เบอร์โทร :
1143
เบอร์โทร :
1148

E-mail : jphirasant@hotmail.com
E-mail :
pichet_9961@hotmail.com

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):
เกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินงานของหนํวยงาน

2.มีการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎
ระบบสารสนเทศ

Admin ของสถานอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน ได๎มีให๎ผู๎ที่เข๎ามาเยี่ยม
ชมนั้นประเมินความพึงพอใจตํอ
ระบบสารสนเทศของสถานอารย
ธรรมศึกษา โขง-สาละวิน (หลักฐาน
7.3.2(1))

3.มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจ เจ๎าหน๎าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ของผู๎ใช๎ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ของสถานได๎มีการรวบรวมผลจาก
ระบบสารสนเทศ
การประเมินความพึงพอใจของผู๎ที่ใช๎
ระบบสารสนเทศของหนํวยงาน
นามาปรับปรุง เพิ่มเติมแก๎ไข
สาหรับระบบสารสนเทศของ
หนํวยงาน (หลักฐาน7.2.3(1))

รายการหลักฐานอ๎างอิง
7.3.1(3 ตํอ)ระบบสารสนเทศทางการเงิน
http://acct3d.nu.ac.th/acct3d/_login/d
efault.aspx
7.3.2(1) ตรวจสอบเพิม่ เติมจาก
http://www.mscs.nu.ac.th/eoffice/eoffi
cemscs/code/questionnaire/openques
tionnaire.php?QNId=1&EmpNo=

7.3.3(1)ตรวจสอบเพิ่มเติมจาก
http://www.mscs.nu.ac.th/eoffice/eoffi
cemscs/code/questionnaire/openques
tionnaire.php?QNId=1&EmpNo=

4.มีการสํงข๎อมูลผํานระบบเครือขําย
ของหนํวยงานภายนอกที่เกี่ยวข๎อง
ตามที่กาหนด

สถาน ฯ มีการนาสํงข๎อมูลผํานระบบ 7.3.4(1) ตรวจสอบเพิ่มเติมจาก
เครือขํายของหนํวยงานภายนอก
http://202.44.139.26/
ตามที่ได๎รับการมอบหมายภาระงาน
จากมหาวิทยาลัย กาหนด ได๎แกํ
การกรอกข๎อมูล ในระบบ CHE QA
online (หลักฐาน7.2.4(1))

5.มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ

สถาน ฯ มีแนวของหนํวยงานและ
ได๎รับ แนวปฏิบัติที่ดีจาก
มหาวิทยาลัย หรือนวัตกรรมใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ จากสถานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร อยํางสม่าเสมอ (หลักฐาน
7.2.5(1-2))

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

7.3.5(1) เลํมแผนกลยุทธ์วําด๎วยเรือ่ งแนว
ปฏิบัติที่ดดี ๎านสารสนเทศและ
ตรวจสอบเพิ่มเติมจาก
http://citcoms.nu.ac.th/download_list.
php?type=9
7.2.5(2) บันทึกข๎อความเชิญประชุมเกี่ยวกับ
สารสนเทศ
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ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : ผู๎อานวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : วําที่ รต.พิเชษฐ์ สิงหเดช

เบอร์โทร :
1143
เบอร์โทร :
1148

E-mail : jphirasant@hotmail.com
E-mail :
pichet_9961@hotmail.com

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):
เกณฑ์มาตรฐาน
การดาเนินงานของหนํวยงาน
รายการหลักฐานอ๎างอิง
คะแนนการประเมินปีที่แล๎ว :
คะแนนการประเมินครั้งนี้ : 5
คะแนนการประเมินปีตํอไป :
5
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 (ข๎อมูลจริง/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง) :
- ผลการดาเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
ผลลัพธ์ (%หรือสัดสํวน) :
]
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมํบรรลุ) :
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไมํมี) :
โครงการหรือกิจกรรมในปีตํอไป :
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหาร และการตัดสินใจให๎กับผู๎ใช๎งาน ในทุกระดับ และการเข๎าถึงข๎อมูล
ทีร่ วดเร็วตํอการตัดสินใจได๎ทุกชํวงเวลา

1

ให๎ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล๎องกับเกณฑ์ที่ใช๎ประเมินสาหรับตัวบํงชี้นั้น ๆ เชํน ระบุเป็นคําร๎อยละหรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นข๎อ หรือระบุเป็น
ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis
กลยุทธ์ SO
-ปรับปรุงระบบสารสนเทศอยํางเป็นปัจจุบันใน
การนาเสนอข๎อมูล

กลยุทธ์ ST
-จัดหาอุปกรณ์ด๎านสารสนเทศที่ทนั สมัย

กลยุทธ์ WO
-สํงบุคลากรไปเพิ่มเติมทักษะและความรู๎อยําง
ตํอเนื่องที่เกี่ยวข๎องกับสารสนเทศ

กลยุทธ์ WT
-จัดระบบฐานข๎อมูลให๎เหมาะสมกับการนาไปใช๎
อยํางทันตํอเหตุการณ์

การประเมินตรวจสอบ (CAR)
คะแนนการประเมินปีที่แล๎ว :
คะแนนการประเมินครั้งนี้: 2
คะแนนการประเมินปีตํอไป: 4
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 :
- ผลการดาเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
ผลลัพธ์ (%หรือสัดสํวน) :
]
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมํบรรลุ) :
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไมํมี) :
หมายเหตุ / ข๎อสังเกต / เสนอแนะ :

1. ควรมีการแตํงตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนระบบสารสนเทศ ประกอบด๎วย ผู๎บริหารด๎าน
ระบบสารสนเทศ (หัวหน๎างานวิจัยและสารสนเทศ) และกลุํมผู๎บริหารระดับหัวหน๎างาน/หนํวย ที่เป็น
ผู๎ใช๎ระบบสารสนเทศ
2. แผนระบบสารสนเทศต๎องสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ครอบคลุมด๎านการบริหาร
จัดการ การวิจัย และการเงิน
3. ระบบสารสนเทศที่ ร ะบุ ใ นแผนระบบสารสนเทศ ควรประกอบด๎ ว ย วั ต ถุ ป ระสงค์
ความสามารถในการทางานของแตํละระบบ ความสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ ทรัพยากรสารสนเทศที่
จาเป็นต๎องใช๎ งบประมาณ การประเมินความคุ๎มคํา และลาดับความสาคัญของระบบ
4. ควรมีการประเมินความพึงพอใจโดยกลุํมผู๎บริหารที่ใช๎ระบบสารสนเทศ
5. ต๎องมีการกาหนดแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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ตัวบํงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการแตํงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู๎บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนํวยงานรํวมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่กํอให๎เกิดความเสี่ยงอยํางน๎อย 3 ด๎านตามบริบทของ
สถาบัน ตัวอยํางเชํน
- ความเสี่ยงด๎านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงด๎านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด๎านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ
- ความเสี่ยงด๎านการปฏิบัติงาน เชํน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด๎านบุคลากรและความเสี่ยงด๎านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได๎จากการวิเคราะห์ใน
ข๎อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานตํอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข๎อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปใช๎ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเทํากับ 0 หากพบวําเกิดเหตุการณ์ร๎ายแรงขึ้นภายในหนํวยงานในรอบปีการประเมิน ที่สํงผลกระทบตํอชีวิต
และความปลอดภัยของบุคลากรหรือตํอชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือตํอความมั่นคงทางการเงินของหนํวยงาน อันเนื่องมาจากความบกพรํองของ
หนํวยงานในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอยํางความเสี่ยงร๎ายแรงที่ให๎ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เชํน
1. มีการเสียชีวิตและถูกทาร๎ายรํางกายหรือจิตใจอยํางรุนแรงของบุคลากรในหนํวยงาน ทั้ง ๆ ทีอ่ ยูํในวิสยั ที่หนํวยงานสามารถปูองกันหรือลด
ผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได๎ แตํไมํพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมํพบความพยายามของหนํวยงานในการระงับเหตุการณ์
ดังกลําว
2. หนํวยงานเสื่อมเสียชือ่ เสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไมํดี อันเนื่องมาจากปัจจัยตําง ๆ เชํน คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม
จรรยาบรรณการไมํปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นขําวปรากฏให๎เห็นตามสื่อตําง ๆ เชํน หนังสือพิมพ์ ขําว Online
เป็นต๎น

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ
2 ข๎อ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ
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การไมํเข๎าขํายที่ทาให๎ผลการประเมินได๎คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได๎แกํ
1. หนํวยงานมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งเชิงปูองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบสาหรับความ
เสี่ยงที่ทาให๎เกิดเรื่องร๎ายแรงดังกลําวไว๎ลํวงหน๎า และดาเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยูํนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน) ของหนํวยงาน
3. เหตุการณ์รา๎ ยแรงดังกลําวมีความรุนแรงที่ลดน๎อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได๎กาหนดไว๎ลํวงหน๎า

การประเมินตนเอง (SAR)
ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : ผู๎อานวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

เบอร์โทรภายใน :

1143
เบอร์โทรภายใน :

ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม

1148

E-mail :
jphirasant@hotmail.com
E-mail :
nhulek_jaruwan7@hotmail.com

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):

เกณฑ์มาตรฐาน

-

1.มีการแตํงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู๎บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนํวยงาน
รํวมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2.มีการวิเคราะห์และระบุความเสีย่ ง และปัจจัย
ที่กํอให๎เกิดความเสี่ยงอยํางน๎อย 3 ด๎านตาม
บริบทของสถาบัน ตัวอยํางเชํน
- ความเสีย่ งด๎านทรัพยากร (การเงิน
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเสีย่ งด๎านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของสถาบัน
- ความเสีย่ งด๎านนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ข๎อบังคับ
- ความเสีย่ งด๎านการปฏิบัติงาน เชํน ความ
เสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ
- ความเสีย่ งด๎านบุคลากรและความเสี่ยง
ด๎านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ภายนอก
อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได๎จากการ
วิเคราะห์ในข๎อ 2

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

การดาเนินงานของหนํวยงาน

รายการหลักฐานอ๎างอิง

-นาแนวปฏิบัติของมหาลัยและคูํมอื

7.4.1(1) เลํมคูํแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
นเรศวร

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
ได๎มีการวิเคราะห์และระบุถึงความ
เสี่ยงรวมถึงปัจจัยของความเสี่ยงใน
ด๎านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ภายนอก และ ความเสีย่ ง
ด๎านทรัพยากร ในการจัดทารายงาน
ประเมินความเสี่ยงของสถาน ฯ ตํอ
มหาวิทยาลัย(หลักฐาน7.4.2(1))

7.4.2(1) บันทึกข๎อความ ที่ ศธ
0527.27.04/ว139 เรื่องการ
จัดทาความเสี่ยงของหนํวยงาน
ประจาปี 2554

ในการจัดทารายงานความเสี่ยงของ
สถาน ฯ มีการะประเมินโอกาส และ
ผลกระทบและจัดลาดับความเสี่ยงที่
ได๎จากเกณฑ์ข๎อที่ 2(หลักฐาน
7.4.3(1))

7.4.3(1) บันทึกข๎อความ ที่ ศธ
0527.01.35(1)/175 เรื่องขอสํง
รายงานประเมินผลการบริหาร
ความเสีย่ งประจาปี 2554
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เบอร์โทรภายใน :

ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : ผู๎อานวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

1143
เบอร์โทรภายใน :

ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม

1148

E-mail :
jphirasant@hotmail.com
E-mail :
nhulek_jaruwan7@hotmail.com

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):

เกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินงานของหนํวยงาน

รายการหลักฐานอ๎างอิง

4.มีการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งที่มีระดับ
ความเสีย่ งสูง และดาเนินการตามแผน

-

-

5.มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผน และรายงานตํอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง

-

-

6.มีการนาผลการประเมิน และข๎อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการไปใช๎ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

-

-

คะแนนการประเมินปีที่แล๎ว :
การบรรลุเป้าหมาย

-

คะแนนการประเมินครั้งนี้ :

เป้าหมาย1 (ข๎อมูลจริง/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง)
ผลการดาเนินงาน [ตัวตั้ง

:

บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ ,

3

คะแนนการประเมินปีตํอไป : 3

:
ตัวหาร :

ผลลัพธ์ (%หรือสัดสํวน) :

]

0 =ไมํบรรลุ) :

การมีพัฒนาการ (1 = มี ,

0 =ไมํมี) :
โครงการหรือกิจกรรมในปีตํอไป : การสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงให๎กับบุคลากรของ
หนํวยงานมากยิ่งขึน้
1

ให๎ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล๎องกับเกณฑ์ที่ใช๎ประเมินสาหรับตัวบํงชี้นั้น ๆ เชํน ระบุเป็นคําร๎อยละหรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นข๎อ หรือระบุเป็น
ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis
กลยุทธ์ SO

กลยุทธ์ WO

-ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับเรื่องการบริหารความเสี่ยง -บุคลากรของหนํวยงานมีความเข๎าใจตํอการบริหาร
ให๎กับคนทั้งองค์กร
ความเสีย่ งภายในหนํวยงาน
กลยุทธ์ ST

กลยุทธ์ WT

-ศึกษาข๎อมูล กระบวนการจัดทาบริหารความเสี่ยง -จัดระบบการจัดทาบริหารความเสี่ยงอยํางเป็น
ที่ใช๎ได๎กับหนํวยงาน
ระบบควบคูํกับการทางานด๎านประกันคุณภาพ

การประเมินตรวจสอบ (CAR)
คะแนนการประเมินปีที่แล๎ว : คะแนนการประเมินครั้งนี้:
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 :
- ผลการดาเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมํบรรลุ) :
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไมํมี) :

3 (3 ข๎อ)

คะแนนการประเมินปีตํอไป: 4
ผลลัพธ์ (%หรือสัดสํวน) :

หมายเหตุ / ข๎อสังเกต / เสนอแนะ:
1. หลักฐานอ๎างอิงในเกณฑ์ข๎อที่ 1 ควรแสดงคาสั่งมหาวิทยาลัยแตํงตั้งคณะทางานบริหารความ

เสี่ยงของสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
2. ควรมีหลักฐาน คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง สถานอารยธรรม ฯ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สาคัญอยํางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไมํวําแหลํงเงินทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาจะได๎มาจากงบประมาณแผํนดิน (สาหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได๎
ของสถาบัน เชํน คําหนํวยกิต คําธรรมเนียม คําบารุงการศึกษาตําง ๆ ของนักศึกษา รายได๎จาก
งานวิจัย บริการทางวิชาการ คําเชําทรัพย์สิน ฯลฯ ผู๎บริหารสถาบันจะต๎องมีแผนการใช๎เงินที่สะท๎อน
ความต๎องการใช๎เงินเพื่อการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ ทาความเข๎าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เชํน คําใช๎จํายทั้งหมดตํอจานวน
นักศึกษา ทรัพย์สินถาวรตํอจานวนนักศึกษา คําใช๎จํายที่สถาบันใช๎สาหรับการผลิตบัณฑิตตํอหัว
จาแนกตามกลุํมสาขา รายได๎ทั้งหมดของสถาบันหลั งจากหั กงบ (คําใช๎จําย) ดาเนินการทั้งหมด
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจําย ร๎อยละของงบประมาณที่ประหยัดได๎
หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยํางครบถ๎วน สิ่งเหลํานี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหาร
จั ด การด๎ า นการเงิ น ของสถาบั น ที่ เ น๎ น ถึ ง ความโปรํ ง ใส ความถู ก ต๎ อ ง ใช๎ เ ม็ ด เงิ น อยํ า งคุ๎ ม คํ า มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
1. แผนพัฒนาด๎านการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผํนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได๎
ตัวบํงชี้ จานวน 1 ตัวบํงชี้ คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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ตัวบํงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด๎านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช๎เงินอยํางมี
ประสิทธิภาพโปรํงใส ตรวจสอบได๎
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติการในแตํละพันธกิจและการพัฒนาหนํวยงานและ
บุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอยํางเป็นระบบ และรายงานตํอมหาวิทยาลัยอยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีการนาข๎อมูลทางการเงินไปใช๎ในการวิเคราะห์คําใช๎จําย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของหนํวยงานอยํางตํอเนื่อง
6. มีหนํวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน๎าที่ตรวจ ติดตามการใช๎เงินให๎เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่หนํวยงานกาหนด
7. ผู๎บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช๎เงินให๎เป็นไปตามเปูาหมาย และนาข๎อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช๎ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช๎ไปของทรัพยากรทางการเงินของหนํวยงานที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของหนํวยงานให๎สามารถดาเนินการได๎ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของหนํวยงาน
หนํวยงานควรประเมินความต๎องการทรัพยากรทีต่ ๎องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แตํละกลยุทธ์และประเมินมูลคํา
ของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนทีต่ ๎องการใช๎ ซึ่งจะเป็นความต๎องการเงินทุนในระยะยาวเทํากับเวลาที่สถาบันใช๎ในการ
ดาเนินการให๎กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให๎เห็นอยํางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต๎องการใช๎วําสามารถจัดหาได๎
จากแหลํงเงินทุนใด เชํน รายได๎คําธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผํนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หนํวยงาน เงินบริจาคจากหนํวยงานภายนอกหรือศิษย์เกํา หรือหนํวยงานจะต๎องมีการระดมทุนด๎วยวิธีการอื่น ๆ อีกเพิ่มเติม
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเทํากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของหนํวยงาน

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ
2 หรือ 3 ข๎อ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข๎อ
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การประเมินตนเอง (SAR)
ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : ผู๎อานวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

เบอร์โทรภายใน : 1143 E-mail : jphirasant@hotmail.com

ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม

เบอร์โทรภายใน : 1148

E-mail :
nhulek_jaruwan7@hotmail.com

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):
เกณฑ์มาตรฐาน
1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล๎องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

การดาเนินงานของหนํวยงาน
-มีหลักฐาน อ๎างอิงแผนกลยุทธ์

8.1.2(1) หนังสือสํงคาของบประมาณ
รายได๎ปี 2554
8.1.2(2) รายงานแผนการเบิกจํายตาม
งบประมาณ ปี 2554

-สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน 8.1.3 (1) แผนปฏิบัติการประจาปี
มีงบประมาณประจาปี ที่สอดคล๎องกับ 2554 (บทที่ 2)
แผนปฏิบัติการ และสอดคล๎องกับพันธ
กิจของหนํวยงาน รวมไปถึงการพัฒนา
หนํวยงาน (หลักฐาน8.1.3 (1))

4.มีการจัดทารายงานทางการเงินอยํางเป็น
ระบบ และรายงานตํอมหาวิทยาลัยอยํางน๎อย
ปีละ 2 ครั้ง
5.มีการนาข๎อมูลทางการเงินไปใช๎ในการ
วิเคราะห์คําใช๎จําย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหนํวยงานอยําง
ตํอเนื่อง

8.1.1(1)เลํมคูํมือกลยุทธ์ ฯ ของ

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละ
วิน

2.มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด๎านการเงิน -สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช๎ ได๎ จัด ทาการสํงค าขอตั้ งงบประมาณ
เงินอยํางมีประสิทธิภาพโปรํงใส ตรวจสอบได๎ ประจาปี และมีหลักเกณฑ์ในการตั้งคา
ข อ จ า ก ก อ ง แ ผ น ง า น ( ห ลั ก ฐ า น
8.1.2(1)) และมีการวางแผนการเบิก
จํ า ยเงิ น ตามงบประมาณที่ ไ ด๎ รั บ
(หลักฐาน8.1.2(2))
3.มีงบประมาณประจาปีทสี่ อดคล๎องกับ
แผนปฏิบัติการในแตํละพันธกิจและการ
พัฒนาหนํวยงานและบุคลากร

รายการหลักฐานอ๎างอิง

-

-มีการนาข๎อมูลทางการเงิน ฯ
-ระบบสามมิติทางการเงิน
เพื่ อ มาวิ เ คราะห์ คํ า ใช๎ จํ า ยในการ
ดาเนินงานของสถานฯ

6.มีหนํวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก -หนํวยงานไมํได๎รับการตรวจสอบจาก ทาหน๎าที่ตรวจ ติดตามการใช๎เงินให๎เป็นไป
หนํ ว ยงานตรวจสอบภายในของ
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่หนํวยงานกาหนด มหาวิทยาลัย แตํหนํวยงานพร๎อมที่จะ
ได๎รับการตรวจสอบตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่กาหนด
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ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : ผู๎อานวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

เบอร์โทรภายใน : 1143 E-mail : jphirasant@hotmail.com

ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม

เบอร์โทรภายใน : 1148

E-mail :
nhulek_jaruwan7@hotmail.com

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):
เกณฑ์มาตรฐาน
7.ผู๎บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช๎เงิน
ให๎เป็นไปตามเปูาหมาย และนาข๎อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช๎ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ

คะแนนการประเมินปีที่แล๎ว : การบรรลุเป้าหมาย

-

การดาเนินงานของหนํวยงาน
-นั ก วิ ชาการเงิ น และบั ญ ชี ข องสถาน
อารยธรรมศึก ษา โขง-สาละวิน ได๎ มี
การจั ด ท ารายงานทางการเงิ น เพื่ อ
เสนอตํ อ ผู๎ บ ริ ห าร เป็ น รายไตรมาส
และ น าผลจากการเบิ ก จํ า ยนี้ ไป
วางแผนและการตัดสินใจตํอเพื่อการ
บริหารงบประมาณ ในการจัดสรร ใน
หมวดคํ า ใช๎ จํ า ย ที่ จ าเป็ น ต๎ อ งใช๎
ทรัพยากรทางการเงินที่มากกวํา การ
ได๎ รั บ จั ด สรรจากทางมหาวิ ท ยาลั ย
(หลักฐาน 8.1.7(1-2))

คะแนนการประเมินครั้งนี้ :

เป้าหมาย1 (ข๎อมูลจริง/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง)
ผลการดาเนินงาน [ตัวตั้ง

:

บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ ,

3

รายการหลักฐานอ๎างอิง
8.1.7(1)รายงานการเบิกจํายเงิน
ประจาเดือนของสถาน
8.1.7(2) หนังสือบันทึกข๎อความเรื่อง
การโอนหมวดเงิน

คะแนนการประเมินปีตํอไป : 3

:
ตัวหาร :

ผลลัพธ์ (%หรือสัดสํวน) :

]

0 =ไมํบรรลุ) :

การมีพัฒนาการ (1 = มี ,

0 =ไมํมี) :
โครงการหรือกิจกรรมในปีตํอไป : จัดทารายงานสถานะทางการเงินเพื่อเสนอตํอคณะกรรมการบริหารหนํวยงาน ให๎เป็นที่
ถูกต๎องอยํางเป็นประจาสม่าเสมอ

1

ให๎ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล๎องกับเกณฑ์ที่ใช๎ประเมินสาหรับตัวบํงชี้นั้น ๆ เชํน ระบุเป็นคําร๎อยละหรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นข๎อ หรือระบุเป็น
ระดับ
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การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis
กลยุทธ์ SO

กลยุทธ์ WO

-มีระบบทางการเงินที่มีมหาวิทยาลัยเป็นผู๎รองรับ
ในการกระบวนการทางาน

-สํงเสริมทักษะ ระเบียบข๎อปฏิบตั ใิ ห๎แกํผู๎รับผิดชอบ
ทางการเงินอยํางสม่าเสมอ

กลยุทธ์ ST

กลยุทธ์ WT

-มีหนํวยงานกลาง(กองคลัง)คอยควบคุมการเบิก
จํายเงินให๎ถูกต๎อง

-มีการจัดการด๎านการบริหารการเงินภายในองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพให๎สูงขึ้น

การประเมินตรวจสอบ (CAR)
คะแนนการประเมินปีที่แล๎ว :
คะแนนการประเมินครั้งนี้:
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 :
- ผลการดาเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมํบรรลุ) :
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไมํมี) :
หมายเหตุ / ข๎อสังเกต / เสนอแนะ :

3 คะแนนการประเมินปีตํอไป: 3
ผลลัพธ์ (%หรือสัดสํวน) :

]

1. ควรแสดงหลักฐานอ๎างอิงเกี่ยวกับการจัดทารายงานทางการเงินอยํางเป็นระบบและรายงาน
ตํอคณะกรรมการประจาสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน อยํางน๎อยปีละ 2 ครั้ง
2. ควรมีการวิเคราะห์คําใช๎จําย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาน
อารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
3. ควรมีวาระด๎านการเงิน ในการประชุมประจาเดือน ของคณะกรรมการสถาบัน เพื่อรายงาน
ทางการเงินทุกเดือน
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต๎องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข๎า กระบวนการ ผลผลิต
ผลลั พ ธ์ และผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น หนํ ว ยงานจะต๎อ งพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาภายในอยํางตํอเนื่ อง และมีกระบวนการจัดการความรู๎ เพื่อให๎เกิดนวัตกรรมด๎านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของหนํวยงาน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework
for Higher Education) (TQF : HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบํงชี้ จานวน 1 ตัวบํงชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ตัวบํงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับพันธกิจและพัฒนา
ของหนํวยงาน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให๎ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับผู๎บริหารสูงสุดของหนํวยงาน
3. มีการกาหนดตัวบํงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหนํวยงาน
4. มีการดาเนินงานด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ๎วน ประกอบด๎วย 1) การควบคุม
ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพการประกันคุณภาพ
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และสํงผลให๎มีการพัฒนาผล
การดาเนินงานตามตัวบํงชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบํงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ให๎ข๎อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ
7. มีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา
8. มีเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาระหวํางหนํวยงานและมีกิจกรรม
รํวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด๎านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนํวยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพรํให๎
หนํวยงานอื่นสามารถนาไปใช๎ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ
2 หรือ 3 ข๎อ
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มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข๎อ
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คะแนน 4
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7 หรือ 8 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข๎อ
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การประเมินตนเอง (SAR)
ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : ผู๎อานวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

เบอร์โทรภายใน
: 1143

E-mail : jphirasant@hotmail.com

ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม

เบอร์โทรภายใน
: 1148

E-mail :
nhulek_jaruwan7@hotmail.com

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):
เกณฑ์มาตรฐาน
1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล๎อง
กับพันธกิจและพัฒนาของหนํวยงาน และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

การดาเนินงานของหนํวยงาน
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวินมีการ
ดาเนินงานตามระบบและกลไกของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึด
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับพันธกิจ
ของหนํวยงาน (หลักฐาน 9.1.1(1-2))

รายการหลักฐานอ๎างอิง
9.1.1(1) คูมํ ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (ฉบับ
เดือนกรกฎาคม 2554)
9.1.1(2) คาสั่งมหาวิทยาลัย
นเรศวรที่ 0396/2554 เรื่อง
แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี
การศึกษา 2553 – 2555

2.มีการกาหนดนโยบายและให๎ความสาคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับผู๎บริหารสูงสุดของ
หนํวยงาน

ผู๎บริหารของสถานอารยธรรมศึกษา โขงสาละวิน ได๎มีนโยบาย ในการควบคุม
ติดตามและประเมินผล จากการ
ดาเนินงานของสถาน และสํวนหนึง่ ของ
การควบคุมนั้น ได๎มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
จัดทาการประกันคุณภาพของหนํวยงาน
(หลักฐาน9.1.2(1))

9.1.2(1) รายละเอียดในเลํมกล
ยุทธ์วําด๎วยเรื่องการประกัน
คุณภาพ

3.มีการกาหนดตัวบํงชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของหนํวยงาน

--ข๎อนี้ได๎คะแนนเพิ่มจากคณะกรรมการ
เนื่องจากมีการกาหนดตัวบํงชี้ที่ 10.1
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหนํวยงาน
-

-ตัวบํงชี้ที่ 10.1

4.มีการดาเนินงานด๎านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ๎วน ประกอบด๎วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการ
ประกันคุณภาพ
5.มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการทางาน และสํงผลให๎
มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบํงชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบํงชี้

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : ผู๎อานวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

เบอร์โทรภายใน
: 1143

E-mail : jphirasant@hotmail.com

ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม

เบอร์โทรภายใน
: 1148

E-mail :
nhulek_jaruwan7@hotmail.com

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):
เกณฑ์มาตรฐาน
6.มีระบบสารสนเทศที่ให๎ข๎อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

การดาเนินงานของหนํวยงาน
-

รายการหลักฐานอ๎างอิง
-

7.มีสํวนรํวมของผูม๎ ีสํวนได๎สํวนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

-

-

8.มีเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการ สถาน ฯ ได๎สํงให๎บุคลกรผู๎ทรี่ ับผิดชอบด๎าน
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวํางหนํวยงาน งานประกันคุณภาพ ได๎ไปแลกเปลีย่ น
และมีกิจกรรมรํวมกัน
เรียนรู๎ ด๎านประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวํางหนํวยงานภายใน(หลักฐาน)และ
ภายนอก(หลักฐาน)มหาวิทยาลัย โดยเข๎า
รับการับฟังข๎อคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
เรียนรูด๎ ๎านการประกันคุณภาพ เพื่อนามา
ปรับปรุงและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด๎านประกันคุณภาพของ
หนํวยงาน
9.มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด๎านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หนํวยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพรํให๎หนํวยงานอื่น
สามารถนาไปใช๎ประโยชน์

คะแนนการประเมินปีทแี่ ล๎ว :
การบรรลุเป้าหมาย

-

คะแนนการประเมินครั้งนี้ :

เป้าหมาย1 (ข๎อมูลจริง/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง)
ผลการดาเนินงาน [ตัวตั้ง

:

บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ ,

3

9.1.8(1) บันทึกข๎อความ เรื่อง
เชิญรํวมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เรื่อง
การประกันคุณภาพ
9.1.8(2) บันทึกข๎อความเรื่องรํวม
แลกเปลีย่ นเรียนรูด๎ ๎านประกัน
คุณภาพ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

-หน๎าในเลํมแผนกลยุทธ์ ปี 53-57
เกี่ยวกับระบบกลไกในการจัดทา
ประกันคุณภาพ

คะแนนการประเมินปีตํอไป : 3

:
ตัวหาร :

ผลลัพธ์ (%หรือสัดสํวน) :

0 =ไมํบรรลุ) :

การมีพัฒนาการ (1 = มี ,

0 =ไมํมี) :
โครงการหรือกิจกรรมในปีตํอไป : มีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดทาการประกันคุณภาพของหนํวยงานให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1

ให๎ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล๎องกับเกณฑ์ที่ใช๎ประเมินสาหรับตัวบํงชี้นั้น ๆ เชํน ระบุเป็นคําร๎อยละหรือระบุเป็นจานวนหรือระบุเป็นข๎อ หรือระบุเป็น
ระดับ
รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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การวิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis
กลยุทธ์ SO
-ทาการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ST
-ศึกษาการจัดทาประกันคุณภาพจากหนํวยงานที่
ปฏิบัติภารกิจด๎านทานุบารุงฯ

กลยุทธ์ WO
-จัดระบบการทาประกันคุณภาพขององค์กรและใช๎
ระบบสารสนเทศเข๎ามามีสํวนรํวม

กลยุทธ์ WT

-สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพแกํบุคลากรทั้งองค์กร

การประเมินตรวจสอบ (CAR)
คะแนนการประเมินปีที่แล๎ว :
คะแนนการประเมินครั้งนี้: 3 คะแนนการประเมินปีตอํ ไป: 3
การบรรลุเป้าหมาย
- เป้าหมาย1 :
- ผลการดาเนินงาน [ตัวตั้ง :
ตัวหาร :
ผลลัพธ์ (%หรือสัดสํวน) :
- บรรลุเป้าหมาย (1 = บรรลุ , 0 =ไมํบรรลุ) :
การมีพัฒนาการ (1 = มี , 0 =ไมํมี) :
หมายเหตุ / ข๎อสังเกต / เสนอแนะ:
1. เกณฑ์มาตรฐานข๎อที่ 3 สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มีการกาหนดตัวบํงชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของหนํวยงาน คือ องค์ประกอบที่ 10 ตัวบํงชี้ที่ 10.1
2. เกณฑ์มาตรฐานข๎อที่ 9 ควรแสดงหลักฐานอ๎างอิงเกี่ยวกับการที่หนํวยงานอื่นนาแนวปฏิบัติที่ดี /
นวัตกรรมด๎านการประกันคุณภาพของสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ไปใช๎ประโยชน์
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของเครือขํายด๎านการประกันคุณภาพระหวํางหนํวยงาน ควรมีการจัดอยําง
สม่าเสมอ ซึ่งอาจผลัดกันเป็นเจ๎าภาพ
4. ต๎องมีคณะกรรมการ ประกันคุณภาพ
5.ต๎องมีแผน/ปฏิทินการกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก
ปฏิบัติการที่ดี
1. สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มีการดาเนินการด๎านการวิจัย ด๎านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่
สํงเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิต และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและแผนงานด๎านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มีการสํงเสริมการจัดกิจกรรมที่นาไปสูํการสร๎างสรรค์งาน
ด๎านศิลปวัฒนธรรม และสร๎างจิตสานึก อัตลักษณ์ของอารยธรรมให๎กับคนในพื้นที่ลุํมแมํน้าโขง-สาละวิน
3. สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มีการจัดทาฐานข๎อมูลที่ได๎จากการดาเนินงานและรวบรวม
เป็นแหลํงเรียนรู๎ เกี่ยวกับอารยธรรมในลุํมแมํน้าโขง-สาละวิน รวมถึงการเผยแพรํตํอสาธารณชน
4. สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มีการสร๎างเครือขําย สานสัมพันธ์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ด๎านอารยธรรมลุํมน้าโขง-สาละวิน กับหนํวยงานตําง ๆ ภายในประเทศ ระดับภูมิภาค และนานาชาติ

ดัชนีที่ 10.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
ปฏิบัติการที่ดี
สถานอารยธรรมศึ กษา โขง-สาละวิ น มี ก ารด าเนิ น การด๎ านการวิ จั ย ด๎ านท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่สํ งเสริ มการบู รณาการศิล ปวัฒ นธรรมกับวิถีชีวิต และเกิดผลสั มฤทธิ์ตามนโยบายและ
แผนงานด๎านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ มีการสํงเสริมการจัดกิจกรรมที่นาไปสูํการสร๎างสรรค์งานด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม และสร๎างจิตสานึก อัตลักษณ์ของอารยธรรมให๎กับคนในพื้นที่ลุํมแมํน้าโขง-สาละวิน
เกณฑ์การตัดสิน
1.มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีการดาเนินงานตามระบบที่ได๎กาหนดด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.มีการเผยแพรํกิจกรรมหรือการบริการด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอสาธารณชน
4.มีการประเมินผลสาเร็จของโครงการด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.มีการกาหนดหรือสร๎างมาตรฐานคุณภาพด๎านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข๎อ
2 ข๎อ
รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข๎อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข๎อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข๎อ
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การประเมินตนเอง (SAR)
ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : ผู๎อานวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

เบอร์โทรภายใน
E-mail : jphirasant@hotmail.com
: 1143

ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม

เบอร์โทรภายใน
E-mail : nhulek_jaruwan7@hotmail.com
: 1148

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):
เกณฑ์มาตรฐาน

1.มีระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

การดาเนินงานของหนํวยงาน
รายการหลักฐานอ๎างอิง
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวินมี (10.1.1(1))แผนปฏิบัติการประจาปีของ
การกาหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
ตามภารกิจหลักจากมหาวิทยาลัยใน
ด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ของหนํวยงาน(10.1.1(1))

2. มีการดาเนินงานตามระบบที่ได๎ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน (10.1.2(1))แผนปฏิบัติการประจาปีของ
กาหนดด๎านทานุบารุงศิลปะและ มีการดาเนินงานตามระบบทีไ่ ด๎กาหนด สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
ไว๎ตามเลํมแผนปฏิบัติการประจาปี
วัฒนธรรม
(10.1.2(1))

3.มีการเผยแพรํกิจกรรมหรือการ
บริการด๎านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตํอสาธารณชน

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวินมี (10.1.3(1-2)) www.mscs.nu.ac.th และ
การเผยแพรํกิจกรรม และ การบริการ http://www.facebook.com/mscs.nu
ด๎านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตํอ
สาธารณชน ในรูปแบบของสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เชํนจดหมายขําว /
วารสาร/หน๎าเวบไซด์ของหนํวยงาน/
การประชาสัมพันธ์ผํานรายการวิทยุ
คุณคําอารย/รวมถึงผํานSocial
Network ของหนํวยงานเองด๎วย
(10.1.3(1-2))

4.มีการประเมินผลสาเร็จของ
โครงการด๎านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวินมี (10.1.4(1))รายงานสรุปโครงการ
การจัดทาประเมินผลสาเร็จของ
(10.1.4(2))การจัดทารายงานประจาปี
โครงการด๎านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยจัดทาเป็นรายงานสรุป
โครงการ(10.1.4(1)) และ การจัดทา
รายงานประจาปี(10.1.4(2))ของการ
ดาเนินงานตําง ๆ ตามเลํมแผนปฏิบัติ
การประจาปีของหนํวยงาน
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ผู๎กากับดูแลตัวบํงชี้ : ผู๎อานวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

เบอร์โทรภายใน
E-mail : jphirasant@hotmail.com
: 1143

ผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล : นางสาวจารุวรรณ แสงประทุม

เบอร์โทรภายใน
E-mail : nhulek_jaruwan7@hotmail.com
: 1148

ผลการดาเนินงาน (ข๎อมูลจริง/วิธีการได๎มา/หมายเลขหลักฐานอ๎างอิง):
เกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินงานของหนํวยงาน
รายการหลักฐานอ๎างอิง
5.มีการกาหนดหรือสร๎างมาตรฐาน สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน (10.1.5(1))สรุปโครงการศิลปกรรม
คุณภาพด๎านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดโครงการด๎านทานุบารุงศิลปะ อาเซียนครั้งที่ 1 และภาพขําวในการ
และวัฒนธรรม เชํน โครงการ
ประชาสัมพันธ์งาน
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 โดยเชิญ
ระดับชาติ
ศิลปิน บุคคลทีม่ ีความรู๎ความสามารถ
ทางด๎านศิลปะและวัฒนธรรมเข๎ารํวม
โครงการดังกลําว และได๎รับเกียรติจาก
ศิลปินแหํงชาติในการเข๎ารํวมโครงการ
ดังกลําวด๎วย10.1.5(1)

วิเคราะห์ตัวเอง
TOWS Analysis
กลยุทธ์ SO

กลยุทธ์ WO

-สร๎างเครือขํายในด๎านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไป -เพิ่มทักษะในการสื่อสารภาษาตํางประเทศให๎กับ
ยังประเทศตําง ๆ
บุคลากรขององค์กร

กลยุทธ์ ST
-สํงเสริมให๎มีการจัดกิจกรรมด๎านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให๎เป็นที่แพรํหลาย
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การประเมินตรวจสอบ (CAR)
ผลการประเมินตรวจสอบปีที่แล๎ว :
ข๎อสังเกต/เสนอแนะ:

ผลการประเมินตรวจสอบครั้งนี้: 4

เป้าหมายปีตํอไป: 5

1. องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ควรกาหนดตัวบํงชี้ที่ครอบคลุม
ภารกิจหลักขององค์กร เชํน
ตัวบํงชี้ที่ 10.1 การเป็นศูนย์ข๎อมูล/องค์ความรู๎แหํงอารยธรรม โขง-สาละวิน
ตัวบํงชี้ที่ 10.2 ระบบและกลไกการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด๎านองค์ความรู๎วิจัยของมหาวิทยาลัย ที่
เกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบํงชี้ที่ 10.3 ระบบและกลไกการปฏิบัติภารกิจคามปฏิญญาของสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละ
วิน
2. หลักฐานอ๎างอิงที่แสดงในเกณฑ์ข๎อที่ 5 เป็นการดาเนินโครงการศิลปกรรมอาเซียนครั้งที่ 1 มิใชํการ
กาหนดหรือสร๎างมาตรฐานคุณภาพด๎านศิลปะและวัฒนธรรมที่ต๎องมีระบบและกลไกในการดาเนินการเพื่อสร๎าง
การยอมรับภายในชาติหรือนานาชาติ
3. เกณฑ์การตัดสินข๎อที่ 5 ควรสอดคล๎องกับระบบ PDCA คือ นาผลประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรมใน
เกณฑ์การตัดสินข๎อที่ 4 มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถานอารย
ธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
4. ต๎องกาหนดเกณฑ์มาตรฐานมี คณะกรรมการ(ภายนอกผู๎ทรงคุณวุฒิและ ภายใน)พิจารณา
คุณลักษณะกิจกรรม เชํน โครงการระดับนานาชาติ ,ระดับชาติ, คุณสมบัติกลุมํ ศิลปิน ศิลปินที่เข๎ารํวมกิจกรรม
แสดงผลงาน ต๎องมีคุณสมบัติอยํางไรบ๎าง? ที่เรียกวําระดับนานาชาติ ,ระดับชาติ
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บทที่ 3 สํวนสรุป
3.1 ตารางที่ ส 1. ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบํงชี้ของ สกอ.

องค์ประกอบ

1.ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผน
ดาเนินการ

ตัวบํงชี้

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

4

5

3

4

3

4

3

4

7.2 การพัฒนาสถาบันสูํ
สถาบันเรียนรู๎

5

3

0

3

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

5

5

2

4

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

5

4

5

7.1 ภาวะผู๎นาของสภา
สถาบันและผู๎บริหารทุกระดับ
7. การบริหารและการจัดการ
ของสถาบัน

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
8. การเงินและงบประมาณ

ประเมินตนเอง
ตรวจสอบ
ผล
เป้าหมาย
ผล
เป้าหมาย
ประเมิน ตํอไป ประเมิน ตํอไป

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

10. ภารกิจหลัก

10.1 ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5

ผลคะแนนรวม

31/8

21/8

3.88

2.63

ผลคะแนนเฉลี่ย
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3.2 ข๎อสรุปโดยรวมจากตนเอง
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ได๎ปฏิบัติงานและดาเนินงานตามภารกิจที่ได๎รบั มอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยในด๎าน ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อยํางมีระบบและกลไก ในการขับเคลื่อนผลการ
ปฏิบัติงานไปสูํเป้าหมายที่ตั้งไว๎
3.3 ความเห็น/ข๎อเสนอแนะโดยสรุปจากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
(อ.วลุลี โพธิรังสิยากร ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ)
ข๎อสังเกต
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มีขั้นตอนในการเตรียมความพร๎อมรับการประเมินตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพภายใน ด๎วยการประสานงานกับคณะกรรมการประเมินตรวจสอบอยํางสม่าเสมอ และบุคลากร
ผู๎รับผิดชอบงานประกันคุณภาพได๎สํง SAR ฉบับพิมพ์ให๎แกํคณะกรรมการ ฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกํอน
วันประเมินตรวจสอบ จึงขอเสนอให๎มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสูํการประเมินรูปแบบ SAR Online
ในครั้งตํอ ๆ ไป
ข๎อเสนอแนะ
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ควรกาหนดวันประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน 3
เดื อ น หลั ง วั น สิ้ น สุ ด ปี ง บประมาณ และเสนอรายงานการประเมิ น ตนเอง/ตรวจสอบ (SAR/CAR) ตํ อ
มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี (YAR)
ข๎อเสนอแนะด๎าน SAR
1. หน๎าปก SAR ควรระบุ วัน/เดือน/ปี ที่รายงานตนเอง และ วัน/เดือน/ปี ที่รายงานตรวจสอบ
2. ควรระบุวิสัยทัศน์ในบทที่ 1 สํวนนา ซึ่งเป็นสํวนสาคัญที่สุดของการฉายภาพรวมและทิศทางของ
องค์กร
3. วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ ควรสอดคล๎องกันและเน๎นความเป็นตัวตนของสถาน
อารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ที่สะท๎อนภาพวิถีชีวิตและอารยธรรมของประเทศในแถบภูมิภาคลุํมน้าโขง-สาละ
วินทั้ง 6 ประเทศ
4. ควรร๎อยเรียงข๎อความของวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์กั นในแตํละข๎อที่แสดงถึงความเป็นไปได๎ในทาง
ปฏิบัติ
5. นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต ควรชัดเจนเป็นรูปธรรมเดํนชัดในชํวงแรกของการเป็นหนํวยงาน
ที่จัดตั้งใหมํ แล๎วจึงทอดยาวไปสูํคุณภาพผลผลิตในระยะยาว
6. ควรปรับข๎อแก๎ไขข๎อความใน ข๎อ 1.5 ในนโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต ดังนี้
ข๎อ 2 ปรับแก๎เป็น “ปลูกฝังจิตสานึกและความภาคภูมิใจ ในอัตลักษณ์ของอารยธรรมในพื้นที่
ลุํมน้าโขง-สาละวิน รวมทั้งสํงเสริมให๎มีการปฏิบัติและนาไปพัฒนาวิถึชีวิตความเป็นอยูํอยํางยั่งยืน”
ข๎อ 3 ปรับแก๎เป็น “เผยแพรํ ถํายทอดองค์ความรู๎และการปฏิบัติที่เ กี่ยวข๎องกับอารยธรรมใน
มิติ ตํา ง ๆที่ เป็ น อัต ลั ก ษณ์ แกํ ชุ มชนในท๎ องถิ่น ในภู มิภ าคลุํ ม น้ าโขง-สาละวิน อยํา งสอดคล๎ อ งกั บบริบ ทการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก”
7.ความภาคภูมิใจ/ความโดดเดํน ควรระบุเป็นข๎อความที่สะท๎อนภาพความสาเร็จขององค์กรที่เป็นที่
ยอมรับ พร๎อมระบุหลักฐานอ๎างอิ งสนับสนุน เชํน สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มีการจัดพิมพ์เผยแพรํ
รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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วารสารอารยธรรมศึ กษา โขง-สาละวิน ฯลฯ เนื่อ งจากข๎อความในข๎อ ที่ 1.11 เป็น ภาระหน๎า ที่และความ
รับผิดชอบขององค์กรที่ซ้าซ๎อนกับข๎อ 1.13 แนวปฏิบัติที่ดี
8. ข๎อความในองค์ประกอบที่ 1, 7, 8 และ 9 เป็นมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไมํควรปรับแก๎ซึ่งจะทาให๎ความหมายเปลี่ยนไป แตํหนํวยงานที่นาหลักเกณฑ์นี้ไปใช๎ควรตีความหมายตามบริบท
ของหนํวยงาน
9. การวิเคราะห์ตนเอง (SWOT analysis) ในบางตัวบํงชี้ขาดความชัดเจน
10. ควรระบุโครงการ/กิจกรรมในปีตํอไป ทุกตัวบํงชี้
11. บทที่ 3 สํวนสรุป ข๎อ 3.1 ควรระบุผลประเมินตนเองและเปูาหมายในปีตํอไป
12. ควรระบุข๎อสรุปโดยรวมจากตนเอง (ข๎อ 3.2) จากผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2554
13. ควรเพิ่มภาคผนวกของรายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบในปีงบประมาณถัดไป ประกอบด๎วย
13.1 คาสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
13.2 กาหนดการ วัน-เวลา ประเมินตรวจสอบ
13.3 แผนปรั บปรุ งคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หรือการปฏิบัติตาม
ข๎ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิ น ตรวจสอบครั้ ง ที่ ผํ า นมา โดยจั ด ท าเป็ น ตารางที่ ร ะบุ ป ระเด็ น
ข๎อเสนอแนะรายองค์ประกอบ/ตัวบํงชี้ การปฏิบัติตามข๎อเสนอแนะ (ระบุเหตุผลในกรณีไมํสามารถปฏิบัติได๎ )
ชํวงวันเวลาที่ปฏิบัติ และชื่อผู๎รับผิดชอบรายองค์ประกอบ/ตัวบํงชี้
14. ควรเพิ่มตัวบํงชี้ในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก รวมถึงตัวบํงชี้ที่แสดงถึงการปฏิบัติงานของ
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด๎านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และตัวบํงชี้ที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามปฏิญญาขององค์กร

ข๎อเสนอแนะด๎านเว็บไซต์
1. การนาเสนอภาพและข๎อความ มีการกาหนดขนาด สี ที่เหมาะสม และดึงดูดสายตานําอําน
2. ข๎อมูลภายใต๎เมนู News และ Knowledge ไมํมีความแตกตํางกัน
3. ควรแสดงข๎อความของแตํละเมนูเป็นภาษาไทย กรณีที่ยังไมํเสนอข๎อมูลเป็นภาษาตํางประเทศ
4. การแสดงผลการสืบค๎นช๎าและมักไมํสามารถเข๎าถึงข๎อมูลเต็มได๎ ภายหลังที่เลือกหัวข๎อที่ปรากฏแล๎ว
5. ข๎อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ยังไมํสะท๎อนภาพภารกิจหลักของสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
(อ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์ กรรมการประเมินตรวจสอบ)
ข๎อมูลการสัมภาษณ์หัวหน๎างานและบุคลากรสรุปได๎ดังนี้
1.บุคลากรทุกคนมีความสุขในการทางาน พอใจในบรรยากาศของการทางาน รํวมกัน แม๎วําระบบ
สาธารณูปโภค อานวยความสะดวกจะไมํครบถ๎วนอยูํบ๎างก็ตาม แตํทุกคนตํางก็มุํงผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจความ
รับผิดชอบของสถาบันและมหาวิทยาลัย แม๎วําจะมีข๎อจากัดในเรื่องบุคลากร และงบประมาณก็ตาม
2.หัวหน๎างานและบุคลากรทุกคนมีทัศนคติชื่นชมและภาคภูมิใจในการทางานของผู๎อานวยการฯ ทั้งใน
เรื่องการเป็นนักบริหารมืออาชีพ นักวิชาการด๎านวิจัยยอดเยี่ยม และครูอาจารย์ที่ดี ศิลปินที่รักการสร๎างสรรค์
เพราะเป็นผู๎มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยันพากเพียร ทุํมเทตํอการทางาน รวมทั้งให๎ความสาคัญตํองานใน
ทุกสํวนอยํางเสมอภาคกันอยูํเสมอตลอดจนทุกคนเล็งเห็นคุณคําความสาคัญของผู๎รํวมงานด๎วยกันทุกคน แม๎วํา
จะมีข๎อแตกตํางกันอยูํบ๎างก็ตาม แตํก็มีความรักสามัคคีระหวํางกัน
รายงานการประเมินตนเอง54-Compleate
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3. บุคลากรทุกคนมีความมุํงมั่นจะพัฒนาศักยภาพความรู๎ ความสามารถของตนเองและของสถาบัน
เพื่อเตรียมพร๎อมเข๎าไปสูํการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ อยํางเต็มกาลังความสามารถ
4. บุคลากรทุกคนมีรักและมีความเข๎าใจในการเรียนรู๎งานทางด๎านวิจัยการสร๎างสรรค์ การทานุบารุง
และการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม ศิลปะรํวมสมัย กิจกรรมศิลปะสาขาวิชาตํางๆ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน คติชนวิทยา โบราณคดี ฯลฯ ตลอดจนมีการสร๎างเครือขํายให๎การบริการ และสร๎าง
ความประสานรํวมมือกับองค์หนํวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เชํน จังหวัด เทศบาล อบจ. อบต. ชุมชนและ
ภาคเอกชนเป็นอยํางดี
5. บุคลากรทุกคนตํางก็เรียกร๎องให๎มหาวิทยาลัยดูแล สนับสนุนเรื่องงบประมาณและอัตรากาลังเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับการปรับระดับองค์กรสูํการเป็นสถาบัน ให๎เติบโตขึ้นเป็นหนํวยงานระดับเทียบเทําคณะวิชาตํอไป
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