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นโยบายการบริหารจัดการกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559
บทนํา
ในการจัดกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการ กองบริการการศึกษาไดนําผลการดําเนินงานของกอง
บริ ก ารการศึกษาจากแผนการดําเนิ นงานจากปที่ผา นมา เป นแนวทางในการกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับ
ภารกิจและยุทธศาสตรของกองบริการการศึกษา ที่มีความสอดคลองและสามารถสนับสนุนนโยบาย การพัฒนา
มหาวิท ยาลัย เพื่อใหการดําเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามเปาหมาย ภายใตวิสัยทัศนของกองบริการการศึกษา
ที่ กํา หนดไว วา “กองบริ การการศึกษาเปนหน วยงานใหบ ริ การการศึกษา และผู นํา ด านสารสนเทศการศึกษา
การจัดหารงานใหบั ณฑิตตามมาตรฐานสากล โดยคํานึงถึงความตองการของผูรับบริ การเป นสําคัญ” ปจจุบั น
กองบริ การการศึกษา มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม เป นหน วยงานสั งกัดในสํา นั กงานอธิ การบดี เป นหน วยงาน
สนับสนุนทําหนาที่เปนศูนยกลางในการรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีโครงสรางการ
บริหารงาน 5 งาน ไดแก งานจัดการการศึกษา งานโรงเรียนสัมพันธ งานสหกิจศึกษา งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานจัดหางานใหบัณฑิต และงานบริหารงานทั่วไป โดยภายใตกํากับ ดูแลของรองอธิการบดีฝายที่รับผิดชอบ และ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา โดยไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานตามลักษณะงาน ที่ปฏิบัติในดานตางๆ
ในการดําเนินงานภายในกองบริการการศึกษา ใหบรรลุเปาหมาย 4 ดาน ดังนี้
1. ดานวางแผน
2. ดานการบริหารจัดการ
3. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
ซึ่งในการบริหารงานในฐานะหัวหนาสวนราชการระดับกองนั้น บทบาทหนาที่ของผูบริหารจะมีลักษณะ
งานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ การจัดระบบงาน การอํานวยการสั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัด สินใจ แกปญหาในงานของหนวยงานที่รับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย ซึ่งมี
หนาที่ความรับผิดชอบสูงมากเปนพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อใหการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ เปนไปดวยความเรียบรอยและมีรูปแบบ
ที่ชัดเจน จึงไดกําหนดใหมีการติดตามและรายงานผลในที่ประชุมกองบริการการศึกษา
ดานการวางแผน
1. วางแผน โครงการหรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ข องหนวยงาน ให
สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยไดกําหนดนโยบายใน
การปฏิบัติ และมอบหมายงานใหทุกงานดําเนินการ ดังนี้
- จัดทําแผนกลยุทธระยะยาว 5 ป
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
- แผนปฏิบัติการประจําป
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1.1 ทุกงานตองมีแผนงานที่ชัดเจนและมีการเผยแพรใหบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกรับทราบ
1.2 จะตองมีแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล ในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับภารกิจของกองบริการ
การศึกษา และมหาวิทยาลัย
1.3 จะตองมีการประเมินแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล ทุก 6 เดือน และแผนการปฏิบัติงานรายป
ทุก 1 ปงบประมาณ
2. บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ กิจกรรม เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ข อง
หนวยงานที่กําหนด โดยกองบริการการศึกษามีนโยบายในการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 ทุกงานจะตองประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 2
ครั้ง
2.2 ใหเสนอประเด็นปญหาหรือแผนงานที่จะตองนําแผนงานมาบูรณาการใหม เพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมายของหนวยงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง
3. ติดตามเรงรัดการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความหลากหลายและความยุงยากซับซอนมาก ใหเปนไป
ตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลรายงานผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกองบริการการศึกษา
3.1 ใหทุกงานรายงานสรุป ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานตามแผนการการดําเนินงาน 6เดือน/
ครั้ง แจงใหผูบังคับบัญชาทราบหรือรายงานที่ประชุมกอง

ดานการบริหารจัดการ
1. กําหนดกลยุทธ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ
1.1 มีคูมือในการปฏิบัติงานทุกภารกิจ (งานจัดการศึกษา งานสหกิจศึกษา งานโรงเรียนสัมพันธ งาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ งานจัดหางานใหบัณฑิต และงานบริหารงานทั่วไป) เพื่อเปนการปองกันความเสียงในการ
ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได
1.2 ใหใชระบบ EDS ในการติดตอสื่อสารภายในองคกร
1.3 ใหพัฒนาการใหบริการดวยระบบคุณภาพกองบริการการศึกษา
1.4 ใหบุ ค ลากรทุ กคนร วมกั นกํ า หนด ปรั ช ญา วิ สั ย ทัศ น พั นธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค และเป าหมาย
ให ส อดคลองกับ มหาวิ ท ยาลัย และตามภารกิ จที่ มหาวิ ท ยาลั ยมอบหมายเผยแพร ป รั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิจ
วัตถุประสงค และเปาหมายโดยการแจงเวียนเพื่อทราบ ปายประชาสัมพันธ ระเบียบการรับสมัครและเว็บไซตกอง
บริการการศึกษาใหบุคลากรและบุคคลภายนอกทราบ จะประเมินผลและติดตามการเผยแพรเพื่อปรับปรุงวิ ธีก าร
เผยแพรจากมติที่ประชุมกองบริการการศึกษารวมกันเพื่อนําไปดําเนินการเปนระยะ
2. มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
2.1 ใหจัดทําคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรกองบริการการศึกษา
2.2 ใหคําแนะนําและขอแสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
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3. วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหา ซึ่งตอง
พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด
3.1 ใหหัวหนาหนางานวินิจฉัย และใหความเห็นในเรื่องตาง ๆ ที่บุคลากรกองตามสายการบังคับ
บัญชาเสนอ และนําเสนอผูอํานวยการ และรองอธิการบดีตามลําดับ
4. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุค คลที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความ
รวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และเปนประโยชนตอผูรับบริการการติดตอประสานงานทั้งหนวยงาน
ภายและภายนอก
5. ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะ ในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตาง
ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตาง ๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรทั้งในประเทศ และตางประเทศในฐานะเปนผู
มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชนทางราชการของสถาบันอุดมศึกษา และประเทศชาติ
ดานการเผยแพร ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
เพื่อใหบุคลากรมีทิศทางในการปฏิบัติหนาที่ใหส อดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย ดังนี้
กําหนด ปรัช ญา วิสัย ทัศน พันธกิจ วัต ถุประสงค และเปาหมายใหส อดคลองกับมหาวิทยาลัยและ
ตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเผยแพรปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายโดยการแจง
เวีย นเพื่อทราบ ปายประชาสัมพันธ ระเบียบการรับสมัคร และเว็บไซตกองบริการการศึกษา ใหบุคลากรและ
บุคคลภายนอกทราบ จะประเมินผลและติดตามการเผยแพรเพื่อปรับปรุงวิธีการเผยแพร จากมติที่ประชุมกอง
บริการการศึกษารวมกันเพื่อนําไปดําเนินการเปนระยะ
ดานการสื่อสารและการมีสวนรวม
1. การสื่อสารติดตอระหวางหนวยงานภายในใหใชโทรศัพทภายใน
2. การติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายนอกใชเทาที่จําเปนและใหลงบันทึกการใชทุกครั้ง
3. เผยแพรขาวสารในที่ประชุมเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้จะตองรายงานรองอธิการบดีจะดวยวา
วาจาหรือลายลักษณอักษร
4. สื่อสารโดยวาจาและเอกสารเผยแพร
5. ใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะรวมกันเพื่อเปนมติรวมกันปฏิบัติ
ดานการใหบริการ
1. บุคลากรทุกคนจะตองมีจิตบริการ
2. ลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการในการใหบริการ
3. ประเมินผลการโดยการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของกองบริการการศึกษา เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงงานบริการตอไปใหดียิ่งขึ้น
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ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ใหบุคลากรกองบริการการศึกษาทุกคน แตงกายดวยผาไทยทุกวันอังคาร และตามโอกาส เทศกาล
2. สนับสนุนสินคาภูมิปญญาไทย โดยการจัดทําโครงการ และรายงานมหาวิทยาลัย
ดานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กองบริการการศึกษามีการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ 6 โดยมีการบริหารปจจัยและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ
ดํ า เนิ น งานต า งๆ เพื่ อ ลดมู ล เหตุ ข องแตล ะโอกาสที่ ห น วยงานจะเกิ ด ความเสี ย หายหรื อ ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิท ธิผล ใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยูในระดับที่องคกรยอมรับได โดยคํานึง ถึง
การบรรลุเปาหมายหนวยงานตามยุทธศาสตรของหนวยงานและสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
กองบริการการศึกษาจึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจะตองคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน ตามแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงานและสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
2. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเปนการดําเนินงานที่สําคัญของหนวยงานโดยครอบคลุม
พันธกิจของหนวยงานทุกดาน
3. การบริ ห ารความเสี่ยงตองมีก ารดําเนิ นงานอยา งเปนระบบตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มีการติดตามและประเมินผลดวยวิธีที่เหมาะสม โดยมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. การบริหารความเสี่ยงจะตองมีการบูรณาการความเสี่ยงควบคูไปกับการควบคุมภายในเพื่อปองกัน
ความเสียหายในดานตางๆ
5. ผู บ ริห ารและบุ ค ลากรกองบริ ก ารการศึ กษาต องตระหนั ก ให ค วามสํ า คั ญ และมีส วนร วมในกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โดยใหมีกรรมการการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริห ารความเสี่ยง เปนผูรับ ผิดชอบจัดทํา
แผนปฏิบัติงานการจัด วางระบบ และรายงานความคืบ หนาในการจัด วางระบบการควบคุมภายใน และบริห าร
ความเสี่ยงของกองบริการการศึกษา ตลอดจนติดตามการดําเนินงานตอผูบังคับบัญชา โดยกําหนดใหการติดตาม
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอยางนอยปละ 2 ครั้ง
การบริหารความเสี่ยงกําหนดใหทุกงานดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
รายงานผลการดําเนินงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง และกําหนดใหความเสี่ยงที่มีระดับ สูงขึ้นมาทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยง
ดานมาตรการประหยัดพลังงาน
เพื่อใหการปฏิบัติการลดการใชพลังงานของมหาวิทยาลัยมหาลัยมหาสารคาม โดยใหบุคลากรทุกคน
กําหนดใหใชงานแอรเวลา 10.00 น. และปด 16.00 น. และปดน้ําไฟ ทุกครั้งเมื่อเลิกใชและอื่น ๆ ใหเปนไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
ดานการจัดทําแผนงานตามภารกิจ
1. ทุกงานตองมีแผนงานที่ชัดเจนและมีการเผยแพรใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
2. จะตองมีภาระงานและผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
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3. จะตองมีการรายงานผลการดําเนินงานแจงใหผูบังคับบัญชาทราบเปนระยะ
4. จะตองมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลมาปรับปรุงในครั้งตอไป
5. จะตองดําเนินงานตามแผนงานใหได 100 % หากไมสามารถปฏิบัติไดตามแผนตองรายงานปญหา
อุปสรรค
ดานกิจกรรม 5 ส และระบบบริหารคุณภาพกองบริการการศึกษา
เพื่อใหการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษาจึงดําเนินการกิจกรรม 5 ส ระบบ
บริหารคุณภาพกองบริการการศึกษา ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหการทํางานของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว โดยดําเนินการ ดังนี้
1. แตงตัง้ คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส ระบบบริหารคุณภาพกองบริการการศึกษา
2. ใหมีแผนการประเมินกิจกรรม 5 ส ระบบบริหารคุณภาพกองบริการการศึกษา และแผนการ
ดําเนินกิจกรรม 5 ส ใหสอดคลองกับกิจกรรม 5 ส ระบบบริหารคุณภาพกองบริการการศึกษา
ดานประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ใหไดรับการรับรองวิทยฐานะ จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษารวมทั้งเผยแพรขอมูล
ขาวสารตอสาธารณชน ดําเนินการประกันคุ ณภาพอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาจะตองไดรับ การ
ประเมิ นคุ ณภาพภายในอยู ในระดับ ดี ไม นอยกว าร อยละ 75 ส ง เสริ มและพั ฒ นาระบบการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา โดยใหบุคลากรเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหครบทุกคน ในป 2556
- 2559 และบุ ค ลากรทุ กคนมีส วนร วม
ในกิ จกรรมประกั นคุณภาพการศึ กษาตามภารกิ จสง เสริมใหมี
การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ทางเว็บไซต เอกสารเผยแพร ฯลฯ ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากองบริการการศึกษาเพื่อรวมกันวางแผน
การดําเนินงาน ปรับปรุง
ตัวบงชี้
ดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
1. ใหคําปรึกษาแนะนําในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อใหเกิดความสามารถ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติโดยมีวิธีการถายทอดความรูใน
การพัฒนาบุคลากร และการเก็บขอมูลเพื่อนําไปประเมินผลไนปตอไป ดังนี้
1.1 ให มีผ ลงานที่ เ ป นรู ป ธรรมจากการนํ า ความรู ที่ ได รับ จากการอบรม/สั มมนา/ศึกษาดูง านมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางนอย 1 ผลงาน/ 6 เดือน
1.2 ใหมีคูมือใชในการปฏิบัติงานอยางนอย 1 เลม/1 คน
2. ปรั บ ปรุ ง หรื อหาแนวทางวิ ธีก ารใหม ๆ หรื อกลยุ ท ธ ในการบริ ห ารทรั พยากรบุ ค คลเพื่ อ พั ฒ นา
เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านในหน วยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ ในการผลิ ต ผลงาน การบริ ก าร หรื อ ผลการดํ า เนิ น งาน
ที่คุณภาพที่ดีขึ้น
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2.1 เพื่อใหบุคลากรของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
นั่นคือ
- มีคุณภาพมีความรักองคกรมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด
- ไดรับมอบหมายงานตามศักยภาพความถนัดความสนใจของแตละบุคคล
- มีความพึงพอใจในการทํางาน
- มีความรูและทักษะในงานที่ปฏิบัติ
- มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหนาที่ใหมีคุณภาพสูงสุด
- มีจิตบริการ
2.2 เพื่ อสอดรั บ กับ การดํา เนิน การจั ด การความรู ของหน วยงานตา ง ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย และนํา
องคความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางกวางขวาง และ
คุมคา
2.3 สงเสริมใหบุคลากรกองบริการการศึกษาใหเขารับการฝกอบรมประชุมสัมมนา และดูงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.4 ดําเนินการอยางตอเนื่องในดานการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
2.5 ดําเนินการจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู จากการ
ปฏิบัติจริงจากการฝกฝน และจากประสบการณที่แอบแฝงอยูในตัวบุคคลมาใชใหเปนประโยชนเพื่อการพัฒนา
บุคลากร และการพัฒนางาน
2.6 สงเสริมเสริมการพัฒนาศักยภาพดานการบริหาร และภาวะผูนําสําหรับผูบริหารทุกระดับของ
กองบริการการศึกษา
2.7 พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถทําการวิ จัย เรื่องที่เกี่ยวของกับงานในหน าที่ไดอย า งมี
คุณภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษาจะตองเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.9 กองบริการการศึกษาจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยจัดอยางนอยปละ 2 ครั้ง
2.10 ใชหลักการมอบหมายงานควบคูกับการมอบอํานาจในการปฏิบัติงาน (Empowerment) เพื่อ
พัฒนาบุคลากรใหสามารถพัฒนาศักยภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น
2.11 นําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มาใชในการพัฒนาบุคลากรโดยเนนการประเมิน
สมรรถนะเพื่อการพัฒนาเปนรายบุคคล และสงเสริมการพัฒนาผูบังคับบัญชาระดับตนและระดับกลางใหสามารถ
กําหนดความจําเปนที่จะรับการพัฒนา (Training Needs) ของผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลได
2.12 พั ฒ นาบุ ค ลากรใหส ามารถปฏิบัติง านแทนกันไดโดยสงเสริ มการจั ดทํ าคูมือการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure)
2.13 สงเสริมใหหนวยงานปรับปรุงกระบวนงานใหบ ริการที่สําคัญใหสั้นกระชับโดยเนนการผลิตผล
งานที่รวดเร็วและถูกตอง
2.14 จัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูสรางทักษะดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานโดย
หนวยงานจัดขึ้นเองอยางตอเนื่องและทั่วถึง และสงเสริมใหแตละงานจัดใหแกบุคลากรในสังกัดเพื่อใหสอดคลอง
กับความจําเปนในการพัฒนา (Training Needs) เฉพาะของแตละงานภายในกองบริการการศึกษา
2.15 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ไวในหลักสูตรการสัมมนา
และฝกอบรมในการจัดประชุมสัมมนาของหนวยงาน
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2.16 กระตุนใหเกิด จิตสํานึกโดยจัด กิจกรรมที่เนนความเปนเอกลักษณข องกองบริการการศึ กษา
อาจเปนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมการแตงกาย หรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนหรือสังคม
2.17 การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การสรรหาคัดเลือกบุคลการและอัตรากําลังโดยการประกาศรับ
สมัค ร ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ สอบคัดเลือกภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ ประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัว
คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ตองการบรรจุเปนพนักงานจางตามภารกิจ และหรือ คัดเลือกจางตามภารกิจบรรจุ
เปนนักงานปฏิบัติการ (ประจํา)
2.18 การลาการลากิจ ลาพั กผ อ น ต องยื่น ขออนุ มัติ ก อนวั นลา 1 สั ป ดาห ใบลานั้ น ต องอนุ มั ติ
เรีย บรอยแลวจึงจะสามารถลาได การลาปวยใหผูที่ลาเขียนใบลาทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงานในวันแรกตาม
ระเบียบวาดวยการลากรณีอื่น ๆ ใหอยูดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาการขออนุญาต
2.19 การออกนอกสถานที่ใหยื่นแบบฟอรมการขออนุญาตออกนอกสถานที่ โดยใหบังคับบัญชา
อนุมัติเรียบรอยกอน จึงจะสามารถออกนอกสถานที่ไดกรณีที่ออกนอกสถานทีโ่ ดยไมไดรับอนุญาต ใหถือวาขาด
งานกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน ใหโทรศัพทแจงผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ หากขออนุญาตออกนอกสถานที่เกินกวา 3
ชั่วโมงใหเขียนใบลาครึ่งวัน
2.20 กรณีอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา
2.21 การลงเวลาปฏิบัติงาน ใหบุคลากรทุกคนลงเวลาปฏิบัติงานที่สมุดลงเวลาที่กองบริการ
การศึกษาขีดเสนแดง เวลา 08.30 น. กรณีที่มาสายใหชี้แจงเหตุผลตอผูบังคับบัญชา
2.22 การพิจารณาความดีความชอบพิจารณานับจํานวนวันลา และพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในหน า ที่ ห ลัก และงานที่ ไดรับ มอบหมาย ความเสี ย สละตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามสายงาน และ
พฤติกรรมตามสัดสวนที่ ก.บ.ม. กําหนดการทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานได ความคิดสรางสรรคงาน
2.23 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาทางวิชาชีพ
ดานการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
1. ใหแจงงบประมาณแผนดินและเงินรายไดที่ไดรับจัดสรรใหแตละงานทราบ
2. ใหการจัดทําแผนการบริหารงบประมาณ/โครงการที่ชัดเจน
3. ใหแตงตั้งกรรมการบริหารงบประมาณ
4.ใหหัวหนางานควบคุมกํากับติดตามการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และนโยบายของมหาวิทยาลัยกําหนด
5. ใหรายงานผลการบริหารงบประมาณทุกเดือนในการประชุมกองบริการการศึกษาประจําเดือน เพื่อจะ
ไดปรับแผนหรือวางแผนการบริหารงบประมาณในเดือนตอไป เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ดานวัสดุและครุภัณฑในการปฏิบัติงาน
1. จัดหาคอมพิวเตอรใหเพียงพอ สัดสวน 1:1
2. กําหนดผูรับผิดชอบคอมพิวเตอรอยางชัดเจน
3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อใชในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักประหยัด เกิดประโยชนสูงสุด
4. ซอมบํารุงใหสามารถใชงานไดตลอด
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5. จัดทําทะเบียนคุมและเบิกจายตามระเบียบพัสดุ และประเมินผล
6. ทรัพยากรที่ใชรวมกันภายในและภายนอกหนวยงาน

