
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน 

ตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
--------------------------- 

 
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานทุกสวนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย เห็นควร

กําหนดมาตรการ กลไกและระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

ผูปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนระบบ มีมาตรฐาน และบริการคุมคาอยางโปรงใส 

ตรวจสอบได และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ในประกาศนี้  

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 “ผูบังคับบัญชา” หมายความวา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีหรือผูอํานวยการสํานักหรือ

เทียบเทา และผูซ่ึงดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงกวาและไดรับมอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชาหรือควบคุมดูแล

สั่งการดวย 

 “สวนงาน” หมายความวา สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย 

วิทยาลัย หรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานเทียบเทากอง 

 “ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา เจาหนาท่ีประจําหรือลูกจางชั่วคราว หรือผูปฏิบัติงานท่ีเรียกชื่ออยาง

อ่ืนท่ีปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 “คูมือการปฏิบัติงาน” หมายความวา เอกสารท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือแสดงถึงข้ันตอนและมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และนโยบายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน รวมท้ังเพ่ือใหผูบริหารและผูรับบริการติดตามการปฏิบัติงานไดทุกข้ันตอน 

 “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความวา เกณฑท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชในการวัดผลการปฏิบัติงาน โดย

อาจพิจารณากําหนดมาตรฐานหลากหลายรูปแบบ หรือหลาย ๆ ดาน เชน ในเชิงปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา 

คาใชจาย หรือทักษะ พฤติกรรมของผูปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับลักษณะของงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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