รายงานผลการประเมินการบริหารคณะ
หลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีการศึกษา 2562

คำนำ
คณะครุศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุ มธานี
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้
เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ คณะครุศาสตร์
มีหน้าที่หลักคือผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานผลการบริหารงานคณะครุศาสตร์ด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน
ลูกค้า กลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะครุศาสตร์ โดยประเมินตามองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จั ดการ ตั วบ่ งชี้ที่ 5.1 การบริ หารของคณะเพื่ อการกากั บติ ดตามผลลั พธ์ ตามพั นธกิ จกลุ่ มสถาบั น และ
เอกลั กษณ์ ของคณะ ข้ อ 4. มี การประเมินการบริหารคณะด้ วยหลั กธรรมาภิ บาลอย่ างครบถ้ วนทั้ ง 10
ประการ โดยผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
และปรับปรุงการดาเนินงานของคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล)
คณบดีคณะครุศาสตร์

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร

1

การบริหารงานคณะตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ

2

ประเมินการบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good govermance)
ทั้ง 10 ประการ ประจาปีการศึกษา 2562
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ จั งหวั ดปทุ มธานี
เป็ นสถาบั นอุ ดมศึ กษาเพื่ อการพั ฒ นาท้ องถิ่ น ที่ เสริมสร้างพลั งปั ญญาของแผ่ นดิ น ฟื้ นฟู พลั งการเรียนรู้
เชิดชูภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่น สร้ างสรรค์ ศิ ลปวิทยา เพื่ อความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่ างมั่ นคงและยั่งยืนของปวงชน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อให้ การศึ กษา ส่ งเสริ มวิ ชาการและวิ ชาชี พ ชั้ นสู ง จั ดการเรี ยนการสอน การวิ จั ย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
คณะครุศาสตร์ มีหน้าที่หลักคือผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ โดยผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล)
คณบดีคณะครุศาสตร์
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การบริหารงานคณะตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ
ของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
หลักธรรมาภิบาล
1.หลักประสิทธิผล
(Effectiveness)

2.หลักประสิทธิภาพ
(Efficiency)

การบริ หารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล
คณะได้ นานโยบาย คณะครุศาสตร์ ส่กู ารปฏิบตั ิ โดยการ
จัดทาแผนปฏิ บตั ิการ มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี ้วัดในการดาเนินโครงการ/
กิ จ กรรม เป้ าหมาย อย่ า งชั ด เจน รวมถึ ง การจั ด สรร
งบประมาณเป็ นไปตามแผนปฏิ บั ติ ก าร คณะมี ก าร
ติดตามและประเมินผลจากการดาเนินงานเป็ นไป ตาม
แผนปฏิบตั ิการ รายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
และรายงานผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน และนาผล
จากการดาเนินงานมาพัฒนา ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง และ
เป็ นระบบ ในเรื่ องของการจัดสรรงบประมาณ ให้ ตรงกับ
ทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
คณะมี น โยบายในการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ ก าร
และมีการจัดทาคู่มือในการปฏิบตั ิงาน ที่ชดั เจน กาหนด
ผู้รับผิดชอบ มอบหมายงานเหมาะสมกับภาระงาน อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นแนวทางเดียวกัน ทาให้
เกิดการคุ้มค่าทางทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
มีการติดตามผลการดาเนินงานการใช้ จ่ายงบประมาณ
สอดคล้ องกับเป้าประสงค์/ ตัวชี ้วัด /เป้าหมาย/โครงการ/
กิ จ กรรม ในการด าเนิ น งานคณะครุ ศาสตร์ เป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั กิ ารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักฐาน/เอกสารอ้ างอิง
1. นโยบายคณะครุศาสตร์
2. แผนปฏิบตั กิ าร
ปี 2562-2563
3. รายงานการใช้
งบประมาณรายไตรมาส

1. นโยบายคณะครุศาสตร์
2. คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
3. คาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการดาเนินงาน
ด้ านต่างๆ
4. รายงานการใช้
งบประมาณรายไตรมาส
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หลักธรรมาภิบาล
การบริ หารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล
3.หลักการ
คณะได้ มีการดาเนินงานเพื่อให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของ
ตอบสนอง
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เช่ น การให้ บริ ก ารนั ก ศึ ก ษ าในการ
(Responsiveness) ลงทะเบียนเพิ่ม -ถอน อย่างรวดเร็ วทันได้ ได้ รับความพึงพอใจ ,
การให้ บริ การคณาจารย์และบุคลากร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการ
จัด โครงการ/กิ จ กรรมต่า งๆ โดยการแนะน าแนวทางในการ
ด าเนิ น งานให้ เป็ นไปตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์
เป้าประสงค์ ตัวชี ้วัดในการดาเนินโครงการ/ กิจกรรม เป้าหมาย
อย่างชัดเจน คณาจารย์และบุคลากรได้ รับความพึงพอใจความรู้
ความเข้ าใจสามารถนาไปปฏิ บัติได้ อย่างมี ป ระสิทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล คณะมีกระบวนการ ระบบ และขันตอน
้
ที่รวดเร็ว มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยการจัด ท าข้ อ มูล ข่าวสารต่างๆ ลงเว็บ ไซต์
คณะประกาศให้ ทราบทัว่ ทังองค์
้ กร เป็ นต้ น
4. หลักภาระความ คณะได้ มี ก ารก าหนดบทบาทหน้ าที่ อ ย่ า งชัด เจนของคณะ
รับผิดชอบ
ผู้บริ หาร ในการดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนดไว้ โดยเน้ น
(Accountability) พันธกิจ แต่ละภารกิจดาเนินการเกิดผลตรงตามความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ

หลักฐาน/เอกสารอ้ างอิง
1. รายงานผลการติดตาม
การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั กิ าร
2. คาสัง่ มอบอานาจให้ ผ้ ทู ี่
สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่แทนได้
ปฏิบตั ริ าชการแทน
3. คาสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการดาเนินงาน
ด้ านต่างๆ
4. มีช่องทางการรับฟั งความ
คิดเห็น
1. การดาเนินงานตาม
นโยบายที่กาหนดไว้ โดยเน้ น
ตามภารกิจของ
คณะครุศาสตร์
2. รายงานการประเมิน
ตนเองคณะครุศาสตร์ ได้
ค่าเฉลี่ย 4.06
3.มีการรายงานผลการ
ดาเนินงาน รายไตรมาส
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หลักธรรมาภิบาล
5. หลักความโปร่งใส
(Transparency)

6.หลักการมีสว่ นร่วม
(Participation)

การบริ หารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล
คณะมี การดาเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ใน
การบริ ห ารจั ด การ มี ก ารจั ด ท า รายงานผลการ
ดาเนิน งานตามรายไตรมาส 4 ไตรมาส โดยแจ้ ง ให้
ห น่ ว ย ง า น ท ร า บ ถึ ง ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น ข อ ง
คณะครุ ศ าสตร์ อย่างชัด เจน สามารถตรวจสอบได้
รวมถึงมีการระบบการจัดซื ้อจัดจ้ าง ตามกฎ สามารถ
ตรวจสอบได้ จากโปรแกรมควบคุมการเบิกจ่าย 3 มิติ
ทุกหน่วยงานงานการเงิน งบประมาณและแผนงาน
ผู้บ ริ ห ารสามารถตรวจสอบการจัด ซื อ้ จัด จ้ า งได้ ทุก
เวลา นาข้ อมูลไปใช้ ในการตัดสินใจในวางแผนได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะได้ มี การบริ หารจัดการโดยให้ บุคลากรทุกระดับ
คณะบริ หารและประธานสาขาวิชาต่างๆ ได้ มีส่วนร่วม
การด าเนิ น งาน การร่ ว มวางแผน ก าหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ดั ในการดาเนินงาน การจัดทาแผน
กลยุ ท ธ์ แผนปฏิ บั ติ ก ารคณ ะครุ ศ าสตร์ และมี
คณะกรรมการในการดาเนินงาน เช่น คณะกรรมการ
บริ ห ารคณะครุ ศ าสตร์ คณะกรรมการบริ ห ารความ
เสี่ ยง คณะกรรมการบริ หารการเงินและงบประมาณ
และคณะกรรมการประกัน คุณ ภาพ เป็ นต้ น โดยมี
บุคคลที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดการศึกษาได้ เข้ ามา
รับรู้ เรื่ องการดาเนินของสถานศึกษาในเรื่ องการผลิต
บัณ ฑิต และเสนอแนวทางในเรื่ องของความต้ องการ
ของผู้ใช้ บณ
ั ฑิต

หลักฐาน/เอกสารอ้ างอิง
1. รายงานการใช้
งบประมาณรายไตรมาส
2. ระบบ 3 มิติ
3. ระบบรายงานการติดตาม
โครงการ Project VRU
4. รายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของคณบดี
5. มีการประชาสัมพันธ์หน้ า
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์
1. แต่งตังคณะกรรมการ
้
ด้ านต่างๆ
2. การมีสว่ นร่วมการผลิต
บัณฑิต
3. มีการประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆหน้ า
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์
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หลักธรรมาภิบาล
7.หลักการกระจายอานาจ
(Decentralization)

8.หลักนิตธิ รรม (Rule of Law)

9. หลักความเสมอภาค (Equity)

การบริ หารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล
คณะมี ค าสั่ ง แต่ ง ตั ง้ มอบอ านาจให้ รอง
คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ มี อ านาจในการ
ตัด สิ น ใจในการบริ ห ารงานอย่ า งชัด เจน
มีโครงสร้ างหน่วยงานที่ เชื่อมต่อกันในการ
ปฏิบตั ติ ามสายการบังคับบัญชา
คณะได้ มี ก ารน ากฎ ระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ
ในการบริ ห ารจัด การการด าเนิ นงานต่างๆ
โด ย ใช้ ห ลั ก นิ ติ ธ รรม เช่ น ง า น พั ส ดุ
งานการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ งาน
บุค ลากรและงานวิ ช าการ ให้ เป็ นไปตาม
ระเบี ย บข้ อ บัง คับ เป็ นหลัก การในบริ ห าร
จัด การให้ เป็ นไปตาม กฎหมาย ระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทฺ ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลในการ
บริหารงานหลักนิตธิ รรม
คณะมี การกาหนดนโยบาย ในการบริ หาร
อ งค์ ก รอ ย่ างเส ม อ ภ าค มี ก ารจั ด ท า
แผนพัฒ นาบุค ลากรทัง้ สายวิ ช าการและ
สายสนับ สนุน ให้ บุค ลากรในองค์ ก รได้ รับ
การพั ฒ นาอย่ า งเสมอภาค ผู้ บริ ห ารให้
ความสาคัญกับผู้ใต้ บงั คับบัญชาทุกคนโดย
เท่าเทียมกัน

หลักฐาน/เอกสารอ้ างอิง
1.คาสัง่ มอบอานาจให้ รอง
คณบดีคณะครุศาสตร์

1. กฎหมาย กฎระเบียบ
ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

1. นโยบายคณะครุศาสตร์
2. กฎหมาย กฎระเบียบ
ข้ อบังคับๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. แผนพัฒนาบุคลากร
4. มีการกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
อย่างชัดเจน
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หลักธรรมาภิบาล
10. หลักมุง่ เน้ นฉันทามติ
(Consensus Oriented)

การบริ หารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล
คณะได้ เปิ ดโอกาสให้ บุคลากรได้ เข้ ามาร่วม
กาหนดข้ อตกลงในการทางานร่ วมกัน เช่น
การกาหนดโครงการ/กิจกรรม ให้ สอดคล้ อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ การกาแนวทางใน
การจัด สรรงบประมาณ แต่ล ะโครงการ/
กิจกรรม เป็ นต้ น

หลักฐาน/เอกสารอ้ างอิง
1. รายงานการประชุมการ
กาแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณแต่ละโครงการ/
กิจกรรม เป็ นต้ น
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ประเมินการบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ทั้ง 10 ประการ ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลผลการประเมิ นการบริ หารงานคณะครุ ศาสตร์ ตามหลั กธรรมาภิ บาล (Good
governance) ทั้ ง 10 ประการ ประจาปี การศึ กษา 2562 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ใช้เกณฑ์การประเมิน ระดับการบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐาน แบ่งออกเป็น
5 ระดับดังนี้
ช่วงคะแนน
ระดับการบริหารงาน
4.21-5.00
ดีมาก
3.41-4.20
ดี
2.61-3.40
ปานกลาง
1.81-2.60
น้อย
1.00-1.80
น้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 การแสดงจานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ข้อมูลทั่วไป
1. สถานะผู้ประเมิน
ผู้เรียน
ลูกค้ ากลุม่ อื่น (บุคคลภายนอก)

ผู้ส่งมอบ (บริษัท/ห้างร้าน)
คู่ความร่วมมือ (โรงเรียนเครือข่าย)
ผู้มีส่วนได้เสีย (อาจารย์และบุคลากร)
รวม
2. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

N = 114
จานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
41
36.00
4
3.50
3
2.60
23
20.20
43
37.70
114
100.00
11
68
22
13
114

9.80
59.60
19.30
11.40
100.00
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จากตารางที่ 1 สรุ ปได้ว่า ผู้ตอบแบบประเมินการบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
(Good governance) ทั้ ง 10 ประการ จานวน 114 คน ส่ วนใหญ่ เป็นผู้ มีส่ วนได้เสี ย (อาจารย์และบุคลากร)
จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70 รองลงมา ผู้เรียน จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ,คู่ความร่วมมือ
(โรงเรียนเครือข่าย)จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 , ลูกค้ากลุ่มอื่น (บุคคลภายนอก) จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.50 และ ผู้ส่งมอบ (บริษัท/ห้างร้าน) จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามลาดับ ระดับการศึกษา
มากที่สุ ด คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.60 รองลงมา ปริญญาโท จานวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.30 , ปริญญาเอก จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.40 และต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.80
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ตอนที่ 2 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ทั้ง 10 ประการ
ตารางที่ 2 สรุปภาพรวมการบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ทั้ง 10 ประการ รายด้าน
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวม
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.36
4.23
3.92
3.99
4.21
4.03
4.08
4.06
4.00
4.05
4.09

0.49
0.58
0.89
0.90
0.69
0.84
0.82
0.85
0.88
0.85
0.68

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ทั้ง
10 ประการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.09 , S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ระดับดีมาก คือ ด้านหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ( X = 4.36 , S.D. = 0.49) รองลงมา ด้านหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ( X = 4.23 , S.D. = 0.58) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านหลักการตอบสนอง
(Responsiveness) ( X = 3.92 , S.D. = 0.89)
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ตารางที่ 3 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) ด้านหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) รายข้อ
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักประสิทธิผล (Effectiveness)
1. มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และมีการบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้
2. มีกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็นระบบและชัดเจน
3. .มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
รวม

X

S.D.

4.28

0.64

4.45
4.35
4.36

0.62
0.69
0.49

ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็ นว่าการบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักประสิทธิผล (Effectiveness) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.36 , S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณา
รายข้ อ พบว่า ข้ อที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ข้ อ 2 มี กระบวนการในการปฏิ บั ติ งานอย่ างเป็ นระบบและชั ดเจน
( X = 4.45 , S.D. = 0.62) รองลงมา ข้อ 3 มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็ นระบบ ( X = 4.35 , S.D. = 0.69) และข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ ข้ อ 1. มี ผลการปฏิ บั ติ งานที่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และมีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้ ( X = 4.28 ,
S.D. = 0.64)
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ตารางที่ 4 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) รายข้อ
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
1. มีการบริหารจัดการงบประมาณที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
2. สามารถแนะแนวทาง/แก้ไขปัญหาการทางาน หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่
เกิดขึ้นจากการทางาน
3. มีการบริหารกาลังคน โดยการกระจายงานแก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสามตามความรู้ ความสามารถ มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมอบหมายงานและแผนงานที่กาหนด
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.57
4.06

0.70
0.81

ดีมาก
ดีมาก

4.07

0.74

ดีมาก

4.23

0.58

ดีมาก

จากตารางที่ 4 แสดงให้ เห็ น ว่ า การบริ ห ารงานคณะครุ ศาสตร์ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
governance) ด้านหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.23 , S.D. = 0.58)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1. มีการบริหารจัดการงบประมาณที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์
สูงสุด ( X = 4.57 , S.D. = 0.70) รองลงมา ข้อ 3. มีการบริหารกาลังคน โดยการกระจายงานแก่บุคลากรและ
ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องได้ อย่ างเหมาะสามตามความรู้ ความสามารถ มี การควบคุ มดู แลการปฏิ บั ติ งานให้ เป็ นไปตาม
มอบหมายงานและแผนงานที่กาหนด ( X = 4.07 , S.D. = 0.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 2. สามารถ
แนะแนวทาง/แก้ไขปัญหาการทางาน หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากการทางาน ( X = 4.06 , S.D. =
0.81)
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ตารางที่ 5 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักการตอบสนอง (Responsiveness) รายข้อ

การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักการตอบสนอง (Responsiveness)
1. สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้และให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
2. สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
3. สามารถตอบสนองความคาดหวัง /ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้
รวม

X

S.D.

ระดับ

3.92

0.91

3.95

0.94

ดี

3.89

0.95

ดี

3.92

0.89

ดี

ดี

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็ นว่าการบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้ านหลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ ดี ( X = 3.92 , S.D. = 0.89)
เมื่อพิ จารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสูงสุ ด คือ ข้อ 2. สามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้ แก่
ผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ ส่ วนเสี ย ( X = 3.95 , S.D. = 0.94) รองลงมา ข้อ 1. สามารถให้ บริการได้อย่าง
รวดเร็วภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้และให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม
( X = 3.92 , S.D. = 0.91) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 3. สามารถตอบสนองความคาดหวัง /ความต้องการของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างได้ ( X = 3.89 , S.D. = 0.95)
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ตารางที่ 6 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) รายข้อ

การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability)
1. มีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้
2. มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ ใช้ข้อมูลต่างๆที่จาเป็นใช้ประสบการณ์
ความรู้และเทคนิควิธีที่ทันสมัยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและหน้าที่ต่อ
สังคม รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบได้
รวม

X

S.D.

ระดับ

3.97

0.94

4.02

0.93

ดี

3.97

0.95

ดี

3.99

0.90

ดี

ดี

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็ นว่าการบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้ านหลั กภาระความรั บ ผิ ดชอบ (Accountability) โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บดี ( X = 3.99 , S.D. = 0.90)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2. มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบคอบ ใช้ข้อมูลต่างๆ
ที่จาเป็นใช้ประสบการณ์ ความรู้และเทคนิควิธีที่ทันสมัยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
( X = 4.02, S.D. = 0.93) และข้อที่มี ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ 3. มี ระบบให้ บุ คลากรตระหนั กในความรับผิ ดชอบ
ในหน้าที่ของตนและหน้าที่ต่อสังคม รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบได้ และข้อ 1. มีการแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ( X = 3.97 , S.D. = 0.95, 0.94)
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ตารางที่ 7 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักความโปร่งใส (Transparency) รายข้อ
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักความโปร่งใส (Transparency)
1. มีการเผยแพร่ สื่อสาร และทาความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของคณะให้แก่บุคลากรและสาธารณชนโดยทัว่ ไป
2. มีระบบ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติเพื่อตรวจสอบการทางานที่มีความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพสูง
3. มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับหรือแต่งตั้งด้วยความโปร่งใส
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.23

0.73

ดีมาก

4.24

0.78

ดีมาก

4.17
4.21

0.73
0.69

ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักความโปร่งใส (Transparency) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.21 , S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2. มีระบบ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติเพื่อตรวจสอบการทางานที่มีความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูง ( X = 4.24 , S.D. = 0.78) รองลงมา ข้อ 1. มีการเผยแพร่ สื่อสาร และทาความ
เข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของคณะให้แก่บุคลากรและสาธารณชนโดยทั่วไป ( X = 4.23 , S.D. =
0.73) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 3. มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเลื่อนระดับหรือแต่งตั้งด้วยความโปร่งใส
( X = 4.17 , S.D. = 0.73)

15

ตารางที่ 8 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักการมีส่วนร่วม (Participation) รายข้อ

การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักการมีส่วนร่วม (Participation)
1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและวางแผน
งานการดาเนินการของหน่วยงานในการบริหารจัดการโดยยึดหลักเป้าหมายของ
หน่วยงานเป็นหลัก
2. มีการประสานสัมพันธ์ ทางานเป็นทีม และสร้างเครือข่ายในการทางาน
3. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงการทางานเมื่อได
รับข้อเสนอแนะ
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.01

0.88

ดี

4.03
4.05

0.84
0.95

ดี
ดี

4.03

0.84

ดี

จากตารางที่ 8 แสดงให้ เห็ นว่ าการบริ หารงานคณะครุ ศาสตร์ตามหลั กธรรมาภิ บาล (Good governance)
ด้านหลักการมีส่วนร่วม (Participation) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.03 , S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปรับปรุงการทางาน
เมื่อไดรับข้อเสนอแนะ ( X = 4.05 , S.D. = 0.95) รองลงมา 2. มีการประสานสัมพันธ์ ทางานเป็นทีม และสร้าง
เครือข่ายในการทางาน ( X = 4.03 , S.D. = 0.84) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
ระดับมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและวางแผนงานการดาเนินการของหน่วยงานในการบริหารจัดการโดยยึด
หลักเป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลัก ( X = 4.01 , S.D. = 0.88)
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ตารางที่ 9 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักการกระจายอานาจ (Decentralization) รายข้อ
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักการกระจายอานาจ (Decentralization)

1. มีโครงสร้างในการปฏิบัตงิ านตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
2. มีการถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจให้แก่ผู้ร่วมงาน
อย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร
3. มีการสื่อสารและทาความเข้าใจในเรื่องของแผนงานให้ทุกคนได้รับรู้และ
รับผิดชอบ
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.11
4.09

0.86
0.87

ดี
ดี

4.04

0.88

ดี

4.08

0.82

ดี

จากตารางที่ 9 แสดงให้ เห็ นว่ าการบริ หารงานคณะครุ ศาสตร์ตามหลั กธรรมาภิ บาล (Good governance)
ด้านหลักการกระจายอานาจ (Decentralization) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.08 , S.D. = 0.82) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1. มีโครงสร้างในการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน ( X = 4.11 , S.D. = 0.86) รองลงมา 2. มีการถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจให้แก่
ผู้ ร่ วมงานอย่ างเหมาะสมเป็ นลายลั กษณ์ อั กษร ( X = 4.09 , S.D. = 0.87) และข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ
3. มีการสื่อสารและทาความเข้าใจในเรื่องของแผนงานให้ทุกคนได้รับรู้และรับผิดชอบ ( X = 4.04 , S.D. = 0.88)
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ตารางที่ 10 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักนิตธิ รรม (Rule of Law) รายข้อ

การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Law)
1. มีการใช้อานาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารด้วยความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. บุคลากรทุกระดับมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้อง
3. มีการกาหนดขั้นตอนในการดาเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร
รวม

X

S.D.

ระดับ

4.00

0.91

ดี

4.05
4.12
4.06

0.87
0.89
0.85

ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 10 แสดงให้ เห็ นว่าการบริ หารงานคณะครุศาสตร์ ตามหลั กธรรมาภิ บาล (Good governance)
ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Law) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.06 , S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3. มีการกาหนดขั้นตอนในการดาเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร ( X = 4.12 ,
S.D. = 0.89) รองลงมา ข้อ 2. บุคลากรทุกระดับมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้อง ( X = 4.05
, S.D. = 0.87) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ 1. มีการใช้อานาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
บริหารด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( X = 4.00 , S.D. =
0.91)
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ตารางที่ 11 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักความเสมอภาค (Equity) รายข้อ
การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักความเสมอภาค (Equity)
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยเท่าเทียมกัน
2. ผู้บริหารให้ความเป็นธรรมในการมอหมายงาน
3. ผู้บริหารมีการสนับสนุนบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
รวม

X

S.D.

ระดับ

3.97
4.02
4.00
4.00

0.94
0.89
0.90
0.88

ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 11 แสดงให้ เห็ นว่าการบริ หารงานคณะครุศาสตร์ ตามหลั กธรรมาภิ บาล (Good governance)
ด้านหลักความเสมอภาค (Equity) โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.00 , S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2. ผู้บริหารให้ความเป็นธรรมในการมอหมายงาน ( X = 4.02 , S.D. = 0.89)
รองลงมา ข้อ 3. ผู้บริหารมีการสนับสนุนบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ( X = 4.00 , S.D. = 0.90) และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยเท่าเทียมกัน ( X = 3.97 ,
S.D. = 0.94)
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ตารางที่ 12 การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) รายข้อ

การบริหารงานคณะครุศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

X

S.D.

1. มีการตัดสินใจเรื่องสาคัญโดยใช้ฉันทามติ(ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติ) โดยให้ถือปฏิบัติทุกคนเท่าเทียมกัน

4.03

0.85

2. ผู้ที่จะดารงตาแหน่งทุกระดับ มีกระบวนการสรรหาหรือเลือกสรร โดยให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
3. มีการรับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับในการดาเนินงานร่วมกัน

4.06

0.92

ดี

4.07
405

0.91
0.85

ดี
ดี

รวม

ระดับ
ดี

จากตารางที่ 12 แสดงให้ เห็ นว่าการบริ หารงานคณะครุศาสตร์ ตามหลั กธรรมาภิ บาล (Good governance)
ด้ านหลั กมุ่ งเน้ นฉั นทามติ (Consensus Oriented) โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บดี ( X = 4.05 , S.D. = 0.85)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3. มีการรับฟังข้อคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับในการ
ดาเนินงานร่วมกัน ( X = 4.07 , S.D. = 0.91) รองลงมา ข้อ 2. ผู้ที่จะดารงตาแหน่งทุกระดับ มีกระบวนการสรร
หาหรือเลือกสรร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดาเนินการ ( X = 4.06 , S.D. = 0.92) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ 1. มีการตัดสินใจเรื่องสาคัญโดยใช้ฉันทามติ(ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ) โดยให้ถือปฏิบัติ
ทุกคนเท่าเทียมกัน ( X = 4.03 , S.D. = 0.85)
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