แบบฟอรมเสนอขออนุมัติโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรและอบรมแลกเปลียนเรียนรู (KM) ของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
2. ความสอดคลอง กับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรใหมีคุณภาพ
2.2 เปาประสงค ที่ 1 คณาจารย และบุคลากรมีคุณภาพมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพและมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
2.3 กลยุทธที่สอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย
2.3.1 กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
2.3.2 กลยุทธที่ 5 สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพื่อความสมดุลยของชีวิตและการทํางาน
2.3.3 กลยุทธที่ 8 สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมองคกรใหเอื้อตอการทํางานรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตร
2.4 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสูการกํากับดูแลตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
2.4.1 เปาประสงค มีระบบบริหารจัดการภายในองคกรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
2.4.2 กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาในอาชีพและมีความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนา
องคกรแหงการเรียนรู
2.4.3 กลยุทธที่ 7 สงเสริมและสนับสนุนการใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารจัดการ
2.5 ความสอดคลองของโครงการกับการประกันคุณภาพ
2.5.1 องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ตัวบงชี้ที่ 1.4 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรการเรียนรู
2.6 ตัวชี้วัด
2.6.1 ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ชื่อตัวชี้วัด*
1.รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการไดรับการ
สงเสริมและการพัฒนา

หนวยนับ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

รอยละ

75

*หมายเหตุ ใหระบุตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

2.6.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ชื่อตัวชี้วัด*
1.รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการไดรับการ
สงเสริมและการพัฒนา

หนวยนับ

คาเปาหมายตัวชี้วัด

รอยละ

75

**หมายเหตุ ใหระบุตวั ชี้วัดตามบริบทของโครงการ (เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ,เชิงตนทุน,เชิงระยะเวลาฯ)

3. หลักการและเหตุผล

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีภารกิจหลักในการสนับสนุน
การเรียนการสอน โดยมีบุคลากรทําหนาที่ใหบริการขอมูลแก ผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก ซึ่งในปจจุบันรูปแบบของบริการอยูในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกสอันจะบังเกิดองคความรูตางๆขึ้น
มากมาย ทําหนาที่บริการทางการศึกษาดานตางๆแกผูรับบริการที่หลากหลายทั้งบุคคลภายในและภายนอก ซึ่งเอื้อ
ตอการอํานวยความสะดวกและสรางความพึงพอใจสูงสุดตอผูมารับบริการ
หนวยงานจึงเล็งเห็นวาการพัฒนาศักยภาพการใหบริการของบุคลากรตองมีการเรียนรูจากหนวยงานหรือ
องคกรภายนอกที่ทํางานเกี่ยวกับการใหบริการที่หลากหลายและแตกตางออกไป เพื่อนําเอาประสบการณที่ไดรับมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม อีกทั้งบุคลากรไดมีโอกาสเปดโลกทัศน และมีโอกาสไดแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติงานตอกัน ไดประเด็นความรูที่เกิดจากตัวบุคคล ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคลากรใน
หนวยงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นดานประสบการณตรงและปญหาที่พบจาการปฏิบัติงานตลอดปการศึกษาที่ผาน
มาและรวมหาทางแกปญหา และปลูกฝงทัศนคติ อุดมการณที่ดีตอ องคกร สรางความสมัคคีในหมูคณะเพื่อเปาหมาย
ในการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีความสูข เปนการพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันจะบังเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูใชบริการ หนวยงาน และมหาวิทยาลัยตอไป
4. วัตถุประสงคของโครงการ
4.1 เพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยและหนวยงานดานการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
4.2 เพื่อใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและความคิดเห็นในการทํางาน
4.3 เพื่อใหเกิดความสามัคคีในการทํางานเปนทีมและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
4.4 เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน
4.5 เพื่อใหบุคลากรซึ่งอยูในวัยใกลเกษียณไดเรียนรูและเตรียมความพรอมในดานการดูแลสุขภาพกาย-จิตใจ

5. วิธีดําเนินการ
ลําดับ

กิจกรรมดําเนินงาน

1.

เตรียมการจัดโครงการ

2.
3.
4.

ดําเนินการจัดโครงการ
สรุปผลการจัดโครงการ
ประเมินผลสําเร็จโครงการ

ระยะเวลา
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม 2561

งบประมาณ
154,190

6. กลุมเปาหมาย
6.1 สถานะกลุมเปาหมาย บุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและผูสนใจรวมโครงการ
6.2 ปริมาณกลุมเปาหมาย 24 คน
6.3 พื้นที่กลุมเปาหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7. ระยะเวลาในการดําเนินงาน (วัน) 4 วัน เริ่มตน 22 เมษายน 2561 สิ้นสุด 25 เมษายน 2561
8. สถานที่ในการจัดโครงการ จังหวัดตราด

9. หนวยงานดําเนินการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผูรบั ผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
โทรศัพท 08-1662-0680
10. งบประมาณ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก  งบแผนดิน งบรายได จํานวน........ 154,190................บาท
(รายละเอียดการใชจายงบประมาณแนบทายโครงการ...)
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
11.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการดําเนินการโครงการสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว
11.2 บุคลากรและคณาจารยไดมโี อกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
11.3 พบแนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
11.4 ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.5 บุ คลากรในหนว ยงานมี ค วามรัก และผูก พั น เกิ ด ความสามั คคีกั น ในหน วยงานมี ข วั ญ กํ าลั งใจในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหเกิดผลดีตอองคกร
11.6 การเตรียมความพรอมในวัยใกลเกษียณอายุราชการของบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
11.7 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนสามารถพัฒนาบุคลากรในสังกัดไดบรรลุตามวัตถุประสงค
12. วิธีการติดตามและประเมินผล
12.1 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมโครงการ
(ลงชื่อ) ………………………….......……………….. ผูเสนอโครงการ
(นางสาวอภิรัตน รัตนกรีฑากุล)
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันที่........./...................../...............
(ลงชื่อ) ………………………..........……………….….. ผูเห็นชอบโครงการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ)
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันที่........./...................../...............
(ลงชื่อ) ……………………………….........………….. ผูอนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันที่........./...................../...............

แนบทายโครงการ รายละเอียดการใชจายงบประมาณ
ลําดับที่
รายการ
1
คาที่พัก
คาที่พักวันที่ 22 – 24 เมษายน 2561 ( 4 คน X 1,450 บ.X 3 วัน)
คาที่พักวันที่ 22 – 24 เมษายน 2561 ( 20 คน X 900 บ.X 3 วัน)
2

3

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหารวันที่ 22 เมษายน 2561 (24 คน X500 บ.)
คาอาหารวันที่ 23 เมษายน 2561 (23 คน X700 บ.)
คาอาหารวางและเครื่องดื่มวันที่ 23 เมษายน 2561 (23 คน X 50 บ. X 2 มื้อ)
คาอาหารวันที่ 24 เมษายน 2561 (23 คน X 500 บ.)
คาอาหารวางและเครื่องดื่มวันที่ 24 เมษายน 2561 (23 คน X 50 บ. X 1 มื้อ)
คาเชาหองประชุม
คาเชาหองประชุมวันที่ 23 เมษายน 2561 ( 1 วัน X 5,000 บ.)
คาเชาหองประชุมวันที่ 24 เมษายน 2561 (1 วัน X 2,500)

4

คาเชาเหมารถ
คาเชาเหมารถวันที่ 24 เมษายน 2561 (1วัน X 1,500 บ.X2คัน)
คาเชาเหมารถวันที่ 25 เมษายน 2561 (1วัน X 1,500 บ.X2คัน)

5

คาเบี้ยเลี้ยง
คาเบี้ยเลี้ยงวันที่ 23 เมษายน 2561(1คนX240 บ.)
คาเบี้ยเลี้ยงวันที่ 24 เมษายน 2561(1คนX240 บ.)
คาเบี้ยเลี้ยงวันที่ 25 เมษายน 2561(24คนX240 บ.)

6

คาพาหนะ
คาน้ํามันรถไป 22 – 25 เมษายน 2561 ( 4 วัน X 5,000)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งรอยเกาสิบบาทถวน)

จํานวนเงิน
17,400
54,000

12,000
16,100
2,300
11,500
1,150
5,000
2,500

3,000
3,000

240
240
5,760

หมายเหตุ
รวมเปนเงิน
71,400

รวมเปนเงิน
43,050

รวมเปนเงิน
7,500

รวมเปนเงิน
6,000

รวมเปนเงิน
6,240

20,000
154,190

หมายเหตุ 1. แสดงรายละเอียดการคํานวณใหชัดเจน
2. รายละเอียดการใชจายใหใชยึดระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑของกระทรวงการคลัง
3. คาใชจายถัวเฉลี่ยทุกรายการ

บันทึกผลสรุปเรื่องเลารายบุคคล

บันทึกผลสรุปเรื่องเลารายบุคคล
ชื่อผูเลา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรกฤษณ จันทรศิริ
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประเด็นเรื่องเลา

ขอแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณราชการคุณแมปรียา ชนินทรานุกูล
และคุณภาคิน แกวพิพรม ขอบคุณที่ทุมเทกับการทํางาน ทั้งกายและ
ใจ ขอใหมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บทั้งหลายทั้งปวง
ถึงแมจะปลดเกษียณแลวแตเรายังคิดถึง และการอําลาของหัวหนา
สํานักงานเพื่อไปประกอบธุรกิจสวนตัว ขอบคุณที่ทํางานหนักเพื่อ
องคกรแหงนี้ และกลาวใหขวัญกําลังใจ และกระตุนการทํางานของ
พนักงานในหนวยงานใหมีความสามัคคี และทุมเทกับการทํางาน และ
ขอบคุณทุกๆคนที่ชวยกันทํางานใหหนวยงานของเราสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี ฝากถึงการบริหารงาน

สิ่งที่ผูเลาภูมิใจ

ภูมิใจการการไดมาบริหารงานในองคกรนี้ เปนงานที่ทาทายและหนัก
มากมีกิจกรรมในรอบปตลอด แตทุกๆคนก็รวมมือกันใหแตละงาน
สําเร็จและผานไปไดดวยดี

ใชวิธีสูความสําเร็จอยางไร

บริหารงานดวยกัลยาณมิตร และสรางความรวมมือในการทํางาน

ใชเทคนิค/กลยุทธอะไร

เทคนิคที่นํามาใชในการบริหารงานคือ การบริหารงานโดยใชหลักธรร
มาภิบาล

ใครมีสวนรวมในความสําเร็จ

ครอบครัวและผูใตบังคับบัญชา

ผลลัพธของความสําเร็จ

ประสบความสําเร็จในการบริหารงานและการดําเนินงาน

การเรียนรูของผูเลา

เรียนรูการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล

ปจจัย/เงื่อนไขความสําเร็จ

ยึดหลักธรรมาภิบาลเปนที่ต้งั ในการทํางาน

ชื่อผูเลา

นางปรียา ชนินทรานุกูล
ตําแหนง พนักงานธุรการ ส.4

ประเด็นเรื่องเลา

ประสบการณทํางานและการเตรียมตัวเกษียณอายุราชการ
ประสบการณทํางานในหนวยงานสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนรวม 30 กวาป ทํางานตั้งแตการเปนพนักงานพิมพดีด ทํา
แผนการรับนักศึกษา งานบริการใหคําปรึกษา งานเทียบโอนรายวิชา
จนถึงงานบริการในปจจุบัน เห็นการเปลี่ยนแปลงอยางมากจากการที่
ตองพิมพงานกระดาษ จนถึงการใชระบบที่ทันสมัยอยางปจจุบัน ตอง
เปดใจรับและเรียนรูงาน ทําใหไดเรียนรูอะไรหลายอยาง ทําใหรัก
องคกรเปรียบเหมือนเปนบานหลังที่สองเพราะชีวิตสวนใหญตองอยูที่
ทํางาน การทํางานตองมีความอดทน มีความรับผิดชอบ การทํางาน
ตองรูจักเรียนรูงานหลากหลายดาน เรียนรูที่จะพัฒนาตน และรูจัก
ปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่นใหได จนถึงตอนนี้รูสึกผูกพันและภูมิใจที่ได
ทํางานที่หนวยงานแหงนี้ ปนี้เตรียมเกษียณอายุราชการก็รูสึกใจหาย
และขออวยพรใหนองๆและผูบริหารทุกๆทานจงปฏิบัติตนใหอยูใน
องคกรอยางมีความสุข สามัคคี และรวมกันพัฒนาองคกรสูองคกรที่
แหงความสําเร็จทุกๆดาน

สิ่งที่ผูเลาภูมิใจ

ภูมิใจที่ไดมาปฏิบัติงานในหนวยงานและมหาวิทยาลัยแหงนี้ มีเพื่อนๆ
นองๆ ที่คอยใหกําลังในวันที่แย มีที่ปรึกษาไมวาจะเรื่องที่ทํางานหรือ
เรื่องสวนตัว จึงเปรียบเหมือนไดอยูกับครอบครัว ไดอยูบานหลังที่สอง
ไดดูแลลูกๆนักศึกษาที่มาเรียนมาใชบริการงานทะเบียนจึงภูมิใจที่ไดมี
โอกาสเขามาทํางานในองคกรนี้ และภูมิใจมากที่สุดคือการไดทํางาน
งานบริการนักศึกษา ไดชวยใหคําปรึกษาแกลูกๆนักศึกษาแกปญหา
ตางๆในการลงทะเบียนเรียน ชวยแกปญหาเกี่ยวกับการเทียบโอน
รายวิชา ตลอดจนในหคําแนะนําปรึกษาจนสิ้นสุดกระบวนการทําให
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดอยางภาคภูมิใจ

ใชวิธีสูความสําเร็จอยางไร

ยึดหลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวันและประยุกตใชในการทํางาน แม
ยึดหลักปฏิบัติในธรรมอริยสัจ 4 ซึ่งทราบกันดีในหลักทุกข สมุทัย
นิโรธ มรรค

ใชเทคนิค/กลยุทธอะไร

เทคนิคที่นํามาใชใหงานราบรื่นคือ ความอดทน

ใครมีสวนรวมในความสําเร็จ

เพื่อนๆรวมงาน

ผลลัพธของความสําเร็จ

การดําเนินงานลุลวงไปดวยดี ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน

การเรียนรูของผูเลา

เรียนรูการใชชีวิตและประสบการณจากที่ทํางาน รวมถึงการเอา
หลักธรรมมาประยุกตใชในการดําเนินงานและชีวิต

ปจจัย/เงื่อนไขความสําเร็จ

ความเอาชนะจิตใจตนเองรูจักอดทนตอความยากลําบากในการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

เกษียณราชการป 2560

ชื่อผูเลา
ประเด็นเรื่องเลา

นายภาคิน แกวพิพรม
ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
ตําแหนงบริหาร หัวหนาสํานักงาน
ประสบการณทํางาน 20 กวาป ไดเรียนรูอะไรหลายอยาง ทั้ง
ประสบการณที่ดี ประสบการณที่ยากลําบาก ปนี้ขอเกษียณราชการ
กอนกําหนด เพราะตองการเติบโตไปขางหนามีกิจการที่ตองรับผิดชอบ
มากมาย จึงยากที่จะตองดําเนินงานควบคูกันจึงเลือกตัดสินใจไปทํา
ธุรกิจสวนตัว รักหนวยงานแหงนี้มาก ไดเรียนรูถึงการทํางานรอบดาน
ตองใชความอดทน รูจักแกไขปญหา ศึกษาระเบียบ ตองจัดทําระบบ
จัดเก็บเอกสารเพื่อความสะดวกในการทํางาน ตองมีความรอบคอบมี
ความรับผิดชอบสูง และที่สําคัญตองดําเนินงานใหไดภายใตระยะเวลา
ที่เปนตัวควบคุม เหนื่อย หนัก แตตองผานไปใหไดมันคือการเรียนรู
ถึงความอดทน เรียนรูโปรแกรมการคํานวณ เรียนรูโปรแกรมการ
ประมวลผล ตั้งแตรุนทําประมวลผลจบดวยมือคือใชกระดาษรายงาน
เปนหลัก คนจบเปนหลายๆพันคนตอป สิ่งที่ไดรับคือความรูจักอดทน
กับงานที่หนัก ความรับผิดชอบตอหนาที่ๆสูง และตองรวดเร็ว
ขอบคุณพี่ๆนองๆที่คอยชวยเหลืองานเรงรีบ รายเฉพาะกิจ งาน
ประจําป เชน งานรับนักศึกษา งานรับปริญญา เปนงานตองมีความ
รับผิดชอบสูงและทุกๆงานเราก็ผานไปไดดวยดี จึงอยากฝากนองๆให
ทํางานดวยความรอบรอบ อยาประมาทและจงรวมมือกันทํางานดวย
ความรักและสามัคคี รูจักเสียสละและมีน้ําใจเพื่อผูอื่นเสมอ

สิ่งที่ผูเลาภูมิใจ

ภูมิใจที่ไดมีโอกาสรวมงานในองคกรแหงนี้ ไดเรียนรูงานระบบงาน
ทะเบียน ไดทําประมวลผลจบใหนักศึกษาไดสําเร็จการศึกษา ไดเปน
สวนหนึ่งของความสําเร็จของนองๆนักศึกษา เพื่อกาวออกสูการเรียนรู
การและการเริ่มชีวิตใหมนอกรั้วมหาวิทยาลัยไดอยางภาคภูมิใจ รูสึก
เปนเกียรติที่ไดมีโอกาสมายืนถึงจุดนี้ การเปนหัวหนาสํานักงานเปน
งานที่ตองมีความรับผิดชอบสูง จึงเปนโอกาสที่ดีของนองๆที่ตองเรียนรู
และพัฒนาตนเองทุกคนมีโอกาส ขอใหตั้งใจทํางานและพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ

ใชวิธีสูความสําเร็จอยางไร

การรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ

ใชเทคนิค/กลยุทธอะไร

เทคนิคที่นํามาใชคือการพัฒนาตนเองและเรียนรูงานอยากหลากหลาย
ดาน

ใครมีสวนรวมในความสําเร็จ

ครอบครัวและเพื่อนๆรวมงาน

ผลลัพธของความสําเร็จ

การเปนหัวหนาสํานักงานที่เปนที่รักของนองๆและเพื่อนรวมงาน การ
ดําเนินงานไดสําเร็จดวยดี

การเรียนรูของผูเลา

เรียนรูการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ และรูจักมีน้ําใจตองเพื่อน
รวมงาน

ปจจัย/เงื่อนไขความสําเร็จ

การรูจักเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

หมายเหตุ

-

รายงานผลการดําเนินโครงการ
สนับสนุนโครงการเพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยและหนวยงานดานการบริหารจัดการที่ดแี ละมีประสิทธิภาพ
ทําบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและความคิดเห็นในการทํางานระหวางการจัดกิจกรรม มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การดําเนินงานที่ไดรับผิดชอบ บุคลากรผูเกษียณถายทอดความรู ประสบการณทํางานยาวนานกวา 30 ป สูนองๆรุน
หลัง ทําใหมีสติ เกิดแนวคิดที่ดีในการดําเนินงาน รูจักวางตนใหเหมาะสม และรูจักความอดทนตอความยากลําบากที่
ชีวิตในการทํางาน และครอบครัว มีกําลังกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน เกิดความสามัคคีในการ

ทํางานเปนทีมและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และรับฟงทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานจากหัวหนาสํานักงาน
ประสบการณในการบริหารงาน และดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหความรูสอนการปฏิบัติงานใหผูรับงานตอเนื่องไดเขาใจ
และสามารถดําเนินงานตอไปไดโดยไมติดขัด และจบทายดวยคําแนะนําและคําอวยพรจากผูบริหารที่จะนําพา
ผูใตบังคับบัญชาเดินกาวไปขางหนาเพื่อพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้นไป

