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ระบบธรรมาภิบาลของสํานักทะเบียนและประมวลผล
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล ใช ห ลั ก การบริ ห ารจั ด การแบบมี สว นรว ม โปรง ใส
ตรวจสอบได เพื่อใหเปนหนวยงานที่มีสมรรถนะสูง มีบริการที่เปนเลิศ และมีการพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มาตรฐานอยางตอเนื่อง โดยจัดเปนแนวทาง 3 แนวทาง ดังนี้
1. แนวทางการบริหารงาน
1. การจัดรูปแบบการทํางาน
1.1 จัดรูปแบบการทํางานใหมีความยืดหยุน คลองตัว ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานที่ไม
จําเปน โดยพิจารณาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ และตรงกับความตองการของผูใชบริการและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในการทํางานเปนทีม
1.2 ทบทวนบทบาท ภารกิจ และหนาที่ของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายตาง ๆ เพื่อกําหนด
บทบาท ภารกิจของสํานักทะเบียนและประมวลผล ที่สามารถปฏิบัติและประเมินผลได
1.3 มอบอํานาจและกระจายอํานาจ ในการบริหารและการตัดสินใจแกผูชวยผูอาํ นวยการ หัวหนา
แผนก โดยเฉพาะอยางยิ่งงานบริการตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนใหหนวยงานที่ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ
2. การกําหนดกลยุทธและแผนงานโครงการ
2.1 กําหนดกลยุทธ แผนงาน เปาหมาย ดัชนี/ตัวบงชี้ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานที่สอดคลอง
ตอภารกิจของสํานักทะเบียนและประมวลผล ที่กําหนดไว รวมทั้งใหมีการเชื่อมโยงกลยุทธแผนงาน เปาหมาย
และดัชนี/ตัวบงชี้ ใหสอดคลองกับฝายวิชาการและมหาวิทยาลัย
2.2 จัดทําแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองเหมาะสม กับภารกิจของสํานักทะเบียนและประมวลผล
เพื่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน
2.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับ เขามามีสวนรวมกําหนดกลยุทธ แผนงาน
เปาหมาย ดัชนี/ตัวบงชี้ และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดใหมีการชี้แจงและทําความเขาใจแกเจาหนาที่ของ
สํานักทะเบียนและประมวลผล
3. การปฏิบตั ิงานตามบทบาท หนาทีแ่ ละภารกิจ
3.1 เนนการปฏิบัติงานทีม่ ุงผลสัมฤทธิข์ องงาน โดยมีผูใชบริการเปนศูนยกลางในการดําเนินการ
3.2 มีการทํางานเชิงระบบ ใหจัดทําระบบงานตาง ๆ ใหชัดเจน และปฏิบัติตามระบบโดยเครงครัด
ทั้งนี้ ระบบตองมีความยืดหยุนและเพื่อตอการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งกําหนดใหมีการปรับลดความซ้ําซอนใน
การสั่งการ โดยคํานึงถึงภารกิจของสํานักทะเบียนและประมวลผลเปนสําคัญ
3.3 จัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหลัก หรือ “เจาภาพ” ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานทุกเรื่อง เนนการ
ทํางานในลักษณะทีมงาน และระบบเครือขาย เพื่อใหเกิดการบูรณาการในสํานักทะเบียนและประมวลผล
และกับหนวยงานภายนอก โดยใหทีมงานมีอิสระในการกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยขึ้นอยูกับพื้นฐาน
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
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3.4 นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชปฏิบตั ิงาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตอง
แมนยํา และความเขาใจตรงกัน
4. การควบคุมกํากับการปฏิบัติงาน
4.1 ใชดัชนี/ตัวบงชี้ ในระบบประกันคุณภาพภายในเปนตัวกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน
4.2 ปฏิบัติตามระบบควบคุมคุณภาพภายในอยางเครงครัด และมีการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในตามสถานการณความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดประชุมผูบริหารในสํานักทะเบียนและประมวลผล เปนประจําทุกเดือน ในวันอังคารแรก
ของเดือน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และแผนการดําเนินงานในเดือนปจจุบัน รวมถึงปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะตาง ๆ ตลอดจนรวมกันพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล
4.4 จัดทํารายงานประจําปของหนวยงานทุกสิน้ ปงบประมาณ
4.5 จัดระบบการติดตามงานที่สามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดทนั สถานการณ และมี
ประสิทธิภาพ
4.6 ใหมีการรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมทัง้ การสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อ
นํามาปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของสํานักทะบียนและประมวลผล
4.7 รวมกับสวนกลางในการกําหนด ดัชนีชี้วัดคุณภาพ และการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
ภายใน และจั ด ทํา ระบบประเมิ น เพื่ อ วั ด ผลการปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ ใช ป ระโยชน ใ นการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการ
บริหารงาน
2. แนวทางการบริหารบุคคล
1. การจัดสรรบุคคล
1.1 แตงตั้งบุคคลใหตรงกับความรู ความสามารถ และหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
1.2 การพิจารณาความดีความชอบ ใหดําเนินการในรูปคณะกรรมการทีม่ ีองคประกอบตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
1.3 ใหพิจารณานําระบบการหมุนเวียนและเกลี่ยบุคคลในหนวยงานมาใช เพื่อใหเกิดความ
ยืดหยุน และความเหมาะสมกับสถานการณการปฏิบัติงานของสํานักงาน
1.4 จัดทําแฟมประวัติของบุคลากรในสํานักทะเบียนและประมวลผล ใหเปนปจจุบนั เพือ่ ใช
ประโยชนในการปรับระดับ ตําแหนง และการพัฒนาบุคลากร
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2. การพัฒนาบุคลากร
2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามกรอบภารกิจที่ไดรับผิดชอบในตําแหนงหนาที่ และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
2.2 จัดทํามาตรฐานการเขารับการอบรมของบุคลากรในหนวยงานอยางนอย 1 เรื่อง ตอคนตอป
เพื่อเพิม่ ความสามารถและสมรรถนะในการทํางาน
2.3 ใหมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงความสามารถในการ
ทดแทนบุคลากรที่ตองยายหรือปรับระดับไปจากตําแหนงเดิม โดยการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
2.4 สงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีผลงานดีเดนใหมโี อกาสเผยแพรผลงานตอสาธารณะ
2.5 สงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่ประสบผลสําเร็จหรือมีผลงานดีเดนใหมโี อกาสศึกษาตอและ/
หรือดูงานทัง้ ในประเทศ และตางประเทศ
3. การประเมินผลงาน
3.1 เนนความโปรงใส เปนธรรม และการดําเนินการเปนไปตามขอตกลงรวมกัน ในสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ใชการดําเนินการแบบประเมินรวมกัน
3.3 ผูบริหารในสํานักทะเบียนและประมวลผล รวมกันกําหนดมาตรฐาน เกณฑ กติกาที่จะใช
ประเมินและแจงใหเจาหนาที่ไดรับทราบ
3. แนวทางการบริหารงบประมาณ
1. การวางแผนงบประมาณ
1.1 ใชงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เปนแนวทางหลักในการจัดทําแผนบริหารจัดการ
งบประมาณประจําป โดยพิจารณาใหสอดคลองกับแผนงานประจําป
1.2 ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนบริหารจัดการงบประมาณประจําปตลอดจนการติดตาม
และประเมินแผน
2. การใชจา ยงบประมาณ
2.1 ใชงบประมาณใหตรงตามวัตถุประสงค มุง เนนความประหยัดและมีประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลของงาน จัดลําดับความสําคัญของงาน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงภารกิจหลัก ความเรงดวนของกิจกรรม
2.2 ในการเรงปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณและการเงินใหยึด กฎ ระเบียบ อยางเครงครัด
2.3 บริหารทรัพยสนิ โดยนําระบบควบคุมภายในมาใชในการบริหารทรัพยสิน รวมทั้งการจัดหา
การควบคุม การใช การเก็บรักษา การซอมแซม และบํารุงรักษา และการจําหนายทรัพยสนิ อยางเครงครัด
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