นโยบายการบริหารงาน แนวทางในการดาเนินงาน
มาตรการในการป้องกันการทุจริตของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นโยบายการบริหารงาน
เพื ่อ ให้ก ารด าเนิน งานเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ยและมีป ระสิท ธิภ าพ
คณะกรรมการบริห ารส านัก ส่ง เสริม วิช าการและงานทะเบีย นจึง ได้กาหนดนโยบายการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
 จัด ระบบการบริห ารงานและบริก ารการศึก ษา ให้ส อดคล้อ งกับ
ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ตามภารกิจของสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
 การจัด สรรงบประมาณเหมาะสม เพียงต่อ เรียงลาดับตามความสาคัญ
และทั่วถึงทุกฝ่ายงาน โดยยึดหลักการจัดตั้งงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณให้ ถูกต้องตาม
ระเบียบ และก่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร
 บุคลกรต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มความสามารถและศักยภาพ
 ให้บุค ลากรปฏิบัติงานโดยคานึงถึง คุณ ภาพการให้บ ริการที่ไ ด้มาตรฐาน
เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
 มีก ารตรวจสอบและประเมิน ผลในการด าเนิน งานต่า งๆ ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 พัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพภายใน จัด ทาเอกสารระบบ
ประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของส านัก ส่ง เสริม วิช าการและงานทะเบีย น ให้ส อดคล้อ งกับ
องค์ประกอบที่กาหนดไว้ใน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้กากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการของมหาวิทยาลัย
 เน้นการปฏิบัติงานที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้ก ารดาเนิน งานของบุค ลการเป็น ไปอย่างมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
คณะกรรมการบริห ารส านัก ส่ง เสริม วิช าการและงานทะเบีย นจึง ได้ กาหนดนโยบายการ
ดาเนินงาน ดังนี้
 จัด สรรคนให้เ หมาะกับ งานที่ไ ด้รับ มอบหมาย โดยค านึง ถึง ภาระงานที่
เหมาะสม ความก้าวหน้าในสายงาน และประสิทธิผลจากการปฏิบัติงาน
 นโยบายด้า นบริห ารผลการปฏิบ ัต ิง าน โดยการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติง านอย่า งเป็น ธรรม ผลของการปฏิบัติง านเป็น ส่ว นส าคัญ ในการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี และการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อ ตัวชี้วัดผลแผนปฏิบัติการของกลุ่มงาน
รวมถึงประเมินผลขีดความสามารถและสมรรถนะต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานมาใช้ในสานัก
เพื่อสามารถตรวจสอบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้บริหารเพื่อนาไปสู่การ
บรรลุพันธกิจของสานักอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
 มีฐ านข้อมูล บุค ลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถนาศักยภาพของบุค ลากร
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
 การส่งเสริมให้บุคลากรให้เ ป็น ผู้มีค วามสามารถ มีค วามคล่อ งตัวในการ
ทางาน โดยการพัฒนาตนเองตามสายงานโดยในแต่ละปีบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทั้งหมดต้องได้รับการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติงาน
 ในทุกปีสานักดาเนินการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกคนของสานัก

นโยบายด้านจรรยาบรรณและวัฒนธรรมองค์กร
สานักส่งเสริมมุ่งเน้นให้บุคลากรปฏิบัติตนตาม อัตลักษณ์ ของส่วนงาน จึงได้
กาหนดให้บุคลากรต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสานัก คือ
 บุค ลากรต้อ งเป็น ผู ้ย ึด ถือ ในความซื ่อ สัต ย์ สุจ ริต มีค ุณ ธรรมและ
จริยธรรม รักษาวินัย
 ส่งเสริมให้บุคลากรไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริต และต่อต้านการทุจริต
 บุคลากรต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการทางาน
 บุค ลากรต้อ งปฏิบัติง านภายใต้ก ฎ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ เพื่อให้ไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
 ยึด หลักความรับผิด ชอบ เมื่อ ดาเนิน งานผิด พลาดและส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต้องยอมรับการเข้าสู่กระบวนการลงโทษตามบทบัญญัติ ทางวินัย
ของมหาวิทยาลัย

แนวทางการดาเนินงานตามจุดเน้นที่สาคัญ
ด้านการบริหารและการจัดการ


ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก มาใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการให้บริการการศึกษา และการบริหารงานของสานัก รวมถึง
สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อการบริหารหลักสูตร และ
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองการเข้าสู่สังคมดิจิทัล
 สนับ สนุน พัฒ นาหลัก สูต ร การบริห ารงานหลัก สูต ร การพัฒ นาด้า น
การจัด การเรีย นการสอนให้แ ก่อ าจารย์ บุค ลากรทางการศึก ษาระดับ คณะ และพัฒ นา
บุค คลากรของส านัก อย่า งต่อ เนื ่อ งให้ม ีค ุณ ภาพ เป็น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา



จัดกระบวนการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการรับนักศึกษาใหม่ที่มี
คุณสมบัติถูกต้อง เหมาะสม และบรรลุตามเป้าหมายการรับนักศึกษา
 นาเทคโนโลยีมาใช้ เ พื่อการจัด เก็บข้อมูล ของบุค ลากรอย่างเป็น ระบบเพื่อ
นาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนางานของสานัก
 จัด สรรให้บุค ลากรของสานัก ได้รับ การพัฒ นาตนเองตามภาระงานและ
ศักยภาพด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยมีการจัดระบบคือ
ให้ทุกปีงบประมาณสานักต้องมีการดาเนิน การจัดอบรม/พัฒนา
ศัก ยภาพบุค ลากรที่มุ่ง เน้น การพัฒ นาศัก ยภาพในการปฏิบัติง าน อย่างน้อ ยปีล ะ 1 เรื่อ ง
และจัดการศึกษาดู งาน อย่างน้อย 1 เรื่อง
ให้บ ุค ลากรมีโ อกาสเข้า อบรมพัฒ นาตนเองในเรื ่อ งต่า ง ๆ ที่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการจัดตามความเหมาะสม
การจัด สรรงบประมาณในแต่ล ะปีง บประมาณสาหรับ การพัฒ นา
ตนเองนอกสถานที่เ พิ่มขึ้น ตามความเหมาะสม และเนื่องจากสานักมีบุค ลากรหลายท่านและ
มีงบประมาณจากัด ให้จัดระบบการหมุนเวียนการได้รับอนุญาตให้ไปพัฒนาตนเอง
 จัดให้มีหัวหน้างานเพื่อการดูแล กากับ และควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ภายใต้การใช้ค วามรู้ค วามสามารถที่ถูกหลักวิช าการ ด้วยความรอบคอบ ระมัด ระวัง และ
ยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยคานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสานัก และความซื่อสัตย์สุจริตในการดาเนินงาน
 ด าเนิน งานของส านัก ให้เ ป็น ไปตามแผนและบริห ารโครงการให้เ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยคานึงถึงคุณภาพ ความสาเร็จและประโยชน์ขององค์กร
เป็นหลัก
 ดาเนิน งานตามเกณฑ์ก ารประกัน คุณ ภาพการศึก ษาโดยประสานความ
ร่วมมือภายในสานักและหน่วยงานระดับคณะ สาขาวิชา

ด้านการเงินและงบประมาณ พัสดุ


วิเ คราะห์ สัง เคราะห์แ ละจัด สรรงบประมาณให้เ หมาะสมสอดคล้อ งกับ
ภารกิจ มุ่งเน้นความถูกต้องสมเหตุสมผลเป็นธรรม และเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นไปตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
 วิเ คราะห์ก ารจัด ท าโครงการ และการจัด ท าค าของบประมาณของ
หน่วยงานโดยดาเนินการบนพื้นฐานของหลักการเหตุผลและขั้นตอนการวางแผนและบริหาร
โครงการโดยผลของงานต้องสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของสานัก มหาวิทยาลัยและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
 การใช้จ่ายงบประมาณต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ และคานึงถึงความคุ้มค่าและผลประโยชน์ของรัฐ และมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง
 มีการติดตาม กระตุ้น ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
งบประมาณ
 รายงานสถานการณ์ท างการเงิน เสนอต่อ ผู ้บ ริห ารอย่า งสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
 รายงานผลการด าเนิน งานให้ม หาวิท ยาลัย ทราบทั้ง รายเดือ นและราย
ไตรมาส
 สรุป ผลการดาเนิน งาน วิเ คราะห์ผ ลการดาเนิน งานตามแผนเมื่อ สิ้น สุด
ปีงบประมาณเพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลสาหรับการบริหารงานต่อไป

มาตรการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน
สานัก ส่ง เสริม วิช าการและงานทะเบีย นเป็น หน่ว ยงานที่มุ่ง เน้น ปฏิบัติง านภายใต้
ความ ซื่อ สัต ย์ สุจ ริต รัก ษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติง าน และต่อ ต้า นการทุจ ริต ทุก
ประเภท จึง ได้ม ีน โยบาย ในการก ากับ และมีม าตรการในการป้อ งกัน การทุจ ริต และ
ผลประโยชน์ทับ ซ้อ นต่า ง ๆ ที่จะเกิด ขึ้น ในการ ปฏิบัติง าน เพื่อ ให้เ กิด การปฏิบัติง านไปใน
แนวทางเดียวกันและถูกต้องอันเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ดั งนี้
 มาตรการการป้องกันด้านการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อ
o กาหนดประเภท วิธีก ารและขั้น ตอนในการรับ สมัค รนัก ศึก ษาที่ชัด เจน
ประชาสัมพัน ธ์ให้รับทราบโดยทั่วไป และตรวจสอบได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการรับสมัค ร
หลายประเภท
o ให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส มัครตามเอกสารการรับสมัครหรือแผน
รับสมัครที่ สาขาวิชาจัดส่งมาให้เท่านั้น
o นักเรียนที่ได้รับการรับเข้าศึกษาโดยกรณีพิเศษหรือทุนพิเศษ เช่น โควตา
นักกีฬา จะต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการรับหรือให้ทุนนั้นมีหนังสือรับรองเป็นหลักฐาน
ก่อนการดาเนินงาน
o แสดงประกาศหรือระเบียบในการจัดเก็บค่ารับสมัคร ค่าใบสมัครที่จัดเจน
o ในการรับ สมัค รนัก ศึก ษาห้า มมิใ ห้ไ ม่ม ีก ารเรีย กร้อ งทรัพ ย์ส ิน หรือ
ผลประโยชน์ ตอบแทนใด ๆ นอกเหนือจากประกาศการจัดเก็บค่าสมัคร ค่าใบสมัค รในการ
สมัครเข้าศึกษาต่อ
o จัดให้หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ร่วมในการประมวลผล และการตรวจสอบ
ความ ถูกต้องของรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อก่อนการดาเนินการประกาศผล
o การขยายจานวนหรือลดจานวนของแผนรับสมัค รนักศึกษาจะต้องได้รับ
การอนุมัติ จากสาขา คณะโดยสอดคล้องกับการประชุมของกรรมการบริหารวิชาการหรือ
สภามหาวิทยาลัยเท่านั้น
o ในการตรวจสอบผลการสอบเปิด โอกาสในผู ้ส มัค รหรื อ ผู ้เ กี่ย วข้อ งกับ
นักศึกษา สามารถตรวจสอบและสอบถามได้

 มาตรการป้อ งกัน ด้า นการเบิก จ่า ยในการจัด ทาโครงการฝึก อบรม ศึก ษา
ดูงาน ประชุม และสัมมนา
o การเบิกจ่ายงบประมาณต้องเบิกจ่ายตามความเป็นจริง ทั้งจานวนผู้เข้า
อบรม ระยะเวลา และรายละเอีย ดการด าเนิน งาน และเป็น ไปตามระเบี ย บทางการเงิน ที่
เกี่ยวข้อง
o เป้าหมายของดาเนินงานโครงการ ทั้งฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมหรือ
สัมมนา ต่าง ๆ ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสานัก และมหาวิทยาลัยอัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอย่างชัดเจน
o ให้ม ีเ จ้า หน้า ที ่ด าเนิน งานโครงการร่ว มกัน และจัด ท าสรุป ผลการ
ดาเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้อานวยการสานักทุกครั้งที่จัดโครงการ
 มาตรการป้องกันด้านการจัดหาพัสดุ
o มีก ารตรวจสอบการมีผ ลประโยชน์ทับ ซ้อ นหรือ การเอื้อ ประโยชน์ข อง
บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ / ผู้รับจ้าง / ผู้ขายต่าง ๆ
o ในการจัดหาพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์ จะต้องมีการสารวจความต้องการจาก
บุคลากรและได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้าสานักงานในความเหมาะสมในการจัดหา และต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้อานวยการสานักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน
o ในการจัด หา หรือ จัด ซื ้อ จะต้อ งเป็น การด าเนิน การตามโครงการ
แผนงานที่ไ ด้ วางไว้ กรณีเ ร่ง ด่ว นอื่น ๆ ให้เ ป็น ไปตามการอนุมัติข องผู้อานวยการหรือ
มหาวิทยาลัยตามลาดับความเหมาะสม
o ต้อ งมีก ระบวนการประชาสัม พัน ธ์ หรือการประกาศการจัด ซื้อ -จัด จ้า ง
รวมถึง การ จัด หาต้อ งเป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติก ารจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
o มีการตรวจรับ ตรวจนับ และส่งมอบพัสดุ ให้เป็นไปตามจานวน ปริมาณ
คุณภาพ คุณสมบัติ ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการหรือแผนงาน

ในการดาเนินงานต่าง ๆ ให้มีหัวหน้างานหรือผู้ที่ไ ด้รับมอบหมายในการกากับ
ดูแล และตรวจสอบ หากเมื่อตรวจสอบพบการดาเนิน การผิด พลาดอัน ก่อให้เ กิด ความ
เสีย หายต่อ หน่ว ยงาน หรือ มีก ารร้อ งเรีย นเรื ่อ งทุจ ริต จะต้อ งได้ร ับ การสืบ สวนหา
ข้อเท็จจริง และเมื่อพบว่าเป็นการกระทาที่ผิดจริงจะได้รับบทลงโทษตามกระบวนการทาง
วินัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตามลาดับชั้นความผิด

