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4 

 

 

ข้อมูลองค์การ 
 
 คณะครุศาสตร์ ตั้งอยู่ เลขที่  อาคาร 11 เลขที่  1  ถนนอู่ทองนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  
คณะมีประวัติความเป็นมาในการบริหารการเรียนการสอนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2480 จนถึงปีพุทธศักราช 2557 
รวมเวลา 77 ปี โดยเริ่มจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย พัฒนามาเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สถาบันราชภัิ
สวนสุนันทา และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัิสวนสุนันทา ปัจจุบันคณะครุศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
7 สาขาวิชา คือ หลักสูตร 4 ปี ประกอบด้วย สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและหลักสูตร 5 ปี 
ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 สร้างและยกระดับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเึียน 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปิิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเึียน 
2. บริการวิชาการคุณภาพเพ่ือพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากร 

ทางการศึกษา 
3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ เผยแพร่ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ 

 
ค่านิยมหลัก (Core Value) 

1. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ 
2. มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 
4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 
5. บุคลากรทุกคนมีคุณค่าต่อองค์กร 
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หลักการและแนวคิด 
 

 การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของคณะครุศาสตร์ นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิด 
ธรรมาภิบาล โดยภาพรวมดังนี้  

1. การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน า
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากิอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ึึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการให้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปิิบัติราชการ 
กล่าวคือ  

 “การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปิิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใน การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยผู้รับผิดชอบต่อผลงาน  

 การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปิิบัติหน้าที่ต้อง
ค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง  

 ในการปิิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปิิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินผลการปิิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ  

 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรานี้  จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปิิบัติราชการและสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปิิบัติก็ได้” 

2. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ส่วนราชการต่าง ๆ น าไปใช้ในการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปิิบัติงานสูง และ
มีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ึึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 น า
องค์การนั้น ส่วนหนึ่งได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์กร (ข้อ 1.1) เพ่ือให้ส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองที่
ดีโดยด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกปอองผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ
ด าเนินการอย่างมจีริยธรรม (หัวข้อ 1.2) รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรใน
องค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้
เกียรติึึ่งกันและกัน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากรในองค์การต้องมี
การด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ผู้บริหารควรมีการ
ก าหนดกรอบในการตรวจสอบการปิิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปตามถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  
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หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การ
จัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี 
ึึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หา
ได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง
ชอบธรรมทั้งปวง ึึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปิิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจาก
การแทรกแึงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 
 เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการก าหนดความหมายส าคัญของหลักธรรมาภิ
บาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีทั้ง 10 องค์ประกอบ ไว้ดังนี้ 
 

หลักธรรมาภิบาล ความหมาย 
1. หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)  

• ผลการปิิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปอาหมายของแผนการ
ปิิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ โดยการปิิบัติราชการ
จะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเปอาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปิิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล 
และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  

• การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบ
กระบวนการปิิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่
เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปิิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness)   
 

• การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้าง
ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจรวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลาย และมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability)  
 

• การแสดงความรับผิดชอบในการปิิบัติหน้าที่และผลงานต่อเปอาหมายที่
ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ 
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หลักธรรมาภิบาล ความหมาย 
5. หลักความโปร่งใส 
(Transparency)  
 
 

• กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ 
และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) 
 

• กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาส
ได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา 
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการ
พัฒนา 

7. หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization)  
 

• การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ   จากส่วนราชการ
ส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และ
ภาคประชาชน ด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบ
อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพื่อผล
การด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of 
Law)  
 

• การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการ
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปิิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค 
(Equity)  
 

• การได้รับการปิิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย ไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) 
 

• การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ึึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
ึึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่
จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 

(ท่ีมา : คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
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วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
 
 เพ่ือให้การปิิบัติงานของคณะครุศาสตร์ มีผลในทางปิิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย 
การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การทีด่ีจึงยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

1. เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางการปิิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถน าไปปิิบัติและติดตามอย่างเป็นรูปธรรม  

2. เพ่ือให้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปิิบัติงานด้านต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ 
เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม 
สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปิิบัติงานภายในคณะครุศาสตร์ 

3. เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใน ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิด ขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ  
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นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี
 

เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล คณะครุศาสตร์ ได้ก าหนดนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปิิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลัก คือ 
1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้าน
ผู้ปิิบัติงาน  
 
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายหลัก 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานตามพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความเข้มเข็งและยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ 
 แนวปฏิบัติ 

1.1.1 จัดให้มีกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

1.1.2 จัดให้มีงานวิจัยและบริการวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับ
ชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.1.3 จัดให้มีกิจกรรมการอนุรักษพัฒนาและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 นโยบายหลัก 

1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการด าเนินงาน  
 แนวปฏิบัติ 

1.2.1 พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม  
 
2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 นโยบายหลัก 
 2.1 มุ่งมั่นให้มหาวิทยาลัยมีระบบการปิิบัติงาน และบริการที่สร้างคุณค่า เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 แนวปฏิบัติ 

2.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
2.1.2 พัฒนากระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1.3 จัดให้มีการรับข้อร้องเรียนหรือรับฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการส าหรับผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น  
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3. นโยบายด้านองค์การ 
 นโยบายหลัก 
 3.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารผลการปิิบัติงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 แนวปฏิบัติ 

3.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการบริการจัดการและการตัดสินใจ  
3.1.2 จัดท าแนวทางส่งเสริมการปิิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือกระตุ้น

และส่งเสริมให้เกิดการปิิบัติในวงกว้าง 
3.1.3 จัดให้มีกระบวนการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการทาง

การเงิน ให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 
 นโยบายหลัก 
 3.2 ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนปิิบัติการ (Action Plan) ที่ชัดเจนสอดคล้องตามตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แนวปฏิบัติ 

3.2.1 จัดให้มีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปิิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี 
ตลอดจนการสื่อสารสู่การปิิบัติ 

นโยบายหลัก 
 3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการจัดการและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 แนวปฏิบัติ 

3.3.1 จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปิิบัติงาน 
3.3.2 น าระบบคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการของมหาวิทยาลัย  

 
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 นโยบายหลัก 
 4.1 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความผาสุก และมีความก้าวหน้าในการปิิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อ
องค์กร  
 แนวปฏิบัติ 

4.1.1 จัดให้มีการทบทวนแผนและอัตราก าลัง  
4.1.2 จัดให้มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกสายงานเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและ

มั่นคงในอาชีพ  
4.1.3 จัดท าแผนพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสู่การปิิบัติงานอย่างมืออาชีพ  
4.1.4 จัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร  
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แนวทางส่งเสรมิและผลักดัน 
การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 
 เพื่อให้การปิิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของคณะครุศาสตร์ จึงก าหนดหลักปิิบัติ 
ที่ส าคัญดังนี้  
 

แนวทางส่งเสริมและผลักดัน วิธีการ 
1. สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมี

ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับการก ากับ
องคก์ารที่ดีอย่างทั่วถึง 

เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  ใน
ช่องทางต่อไปนี้  

1) เว็บไึต์คณะครุศาสตร์ 
2) ปอายประกาศ 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนและทุกระดับ
ปิิบัติตามนโยบายการก ากับองค์การที่ดี ต้องท า
ความเข้าใจ ยึดมั่นและปิิบัติให้ถูกต้องในการ
ท างานประจ าวันโดยสุจริต  

มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ในการสอดส่อง
ดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
ให้ปิิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

3. ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการ
ปิิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการ
ประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ  

1) ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  
2) ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
3) สรุปประเมินผลความส าเร็จ 
4) รายงานเสนอต่อคณะครุศาสตร์รับทราบ  

4. ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  จัดประชุมทบทวนนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 
 หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปิิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คณะครุศาสตร์ โทร. 0 2160 1061-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






