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นโยบายการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๖o – ๒๕๖๔ 
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ค าน า 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕o 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดท านโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ .ศ. ๒๕๖o-๒๕๖๔ 
รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับ
อ่ืนๆ อย่างทั่วถึง 

 
ว่าที่ร้อยตรี 

               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อภิเดช มงคลปัญญา) 
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                                                             ๑ ตุลาคม ๒๕๖o 
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สารบัญ 
  หน้า 

หมวดที่ ๑ บททั่วไป  
 ๑. ข้อมูลองค์การ   
         วิสัยทัศน์ ๑ 
         พันธกิจ ๑ 
         โครงสร้างองค์การ ๒ 
         คณะผู้บริหาร  ๓ 
         คณะท างาน  ๓ 
 ๒. วัตถุประสงค์เก่ียวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ๔ 

หมวดที่ ๒   นโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  ๕ 
หมวดที่ ๓ แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารงาน 
๑o 

ภาคผนวก การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖o-๒๕๖๔  
ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖o 

๑๑ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

หมวดที ่๑ บททั่วไป 
๑. ข้อมูลองค์การ 

- วิสัยทัศน์ 
บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์

การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
- พันธกิจ 

๑. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
๒. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย 

ชุมชน และองค์กรอื่น 
๓. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน 
๕. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้บริการแก่ชุมชน 
๖. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

- โครงสร้างองค์การ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ ๑. คณะกรรมการประจ าคณะ  ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี  หัวหน้าส านักงานคณะ หัวหน้าภาควิชา และผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
              ๒. คณะกรรมการบริหารภาควิชา ประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชา ผู้แทนสาขาวิชา 

   คณบดี 

   คณะกรรมการประจ าคณะ
คณะ   รองคณบดี 

               ส านักงานคณบดี 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

- งานธุรการ 

- งานการเงินและพัสด ุ

- งานนโยบายและแผน 

กลุ่มงานส่งเสรมิวิชาการ 

- งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- งานวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 

- งานกิจการนักศึกษา 

- งานศิลปวัฒนธรรม 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

- สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

- สาขาวิชาเคม ี

- สาขาวิชาชีววิทยาและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถติ ิ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์                                                                   
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี

  สารสนเทศ 
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- สาชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มงานบริหารศูนย์วิทยาศาสตร ์

กลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย 

  - งานบริการและพัฒนา มผช. 
  - งานพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

  - งานเครือข่าย (สควค.,สสวท.,สวทช.) 
  - งานบริการและวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   

คณะกรรมการบรหิารภาควิชา คณะกรรมการบรหิารภาควิชา คณะกรรมการบรหิารศูนย์วิทยาศาสตร ์



๓ 
 

 
- คณะผู้บริหาร 
คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

คณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช มงคลปัญญา 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
นายวิฑูร  สนธิปักษ์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 นายอนุวัตน์ แสงอ่อน 
  หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 นางนิภาพร ค าตัน 

หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
ผศ.ดร.ศศิโสพติ บัวดา 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ผศ.ภคินี คงสิบ 

- คณะท างาน 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป : ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ 
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี : ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ: ผศ.ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา 
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต ิ: นายชม ปานตา 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย 
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายคณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา 
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ : นางสาวสิรภัทร สิริบรรสพ 
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : นางชยภรณ์ ดีเอม 
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : นายอนุวัตน์  แสงอ่อน 
 
 

          นายวิฑูร  สนธิปักษ ์

 (รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา) 

       นางสาววรชนันท์ ชู
ทอง 

(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
นักศึกษา) 

          นายวิฑูร  สนธิปักษ ์

 (รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา) 

       นางสาววรชนันท์ ชู
ทอง 

(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
นักศึกษา) 



๔ 
 

๒. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับนโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะ มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การ
จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

๑) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงาน และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของคณะ ทั้งนี้ เพ่ือมิ
ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดการสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 
องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในคณะ 

๓) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

๔) เพ่ือเป็นแนวทางขององค์การส าหรับยึดถือเป็นหลักการ และแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน 
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หมวดที ่๒ นโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

นโยบายการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์ 

เพ่ือใหการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ การใชหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางบริหารจัดการ จะท าใหทุกคน ในคณะสามารถท างานอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายรวมกัน ท างานรวมกันอยางอบอุน และมีความสุข อีกทั้งยังเปนกลไกในการ
ควบคุมติดตามและตรวจสอบประเมินผลการท างาน โดยคณาจารย หรือผูแทนคณาจารยและบุคคลภายนอก
มีสวนรวม ใหขอเสนอแนะติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้เพ่ือเปนการสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เปนการปฏิบัติที่จะสรางส านึกท่ีดีในการบริหาร สรางวัฒนธรรมที่ดีในการท างานของผูรวมงาน 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ผลการผลิตบัณฑิตไดคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาผานตามเกณฑ
มาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงก าหนดนโยบายการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล ๑o 
หลัก คือ  

๑) หลักประสิทธิผล  

๒) หลักประสิทธิภาพ  

๓) หลักการตอบสนอง  

๔) หลักภาระรับผิดชอบ  

๕) หลักความโปรงใส  

๖) หลักการมีสวนรวม  

๗) หลักการกระจายอ านาจ  

๘) หลักนิติธรรม  

๙) หลักความเสมอภาค  

๑o) หลักมุงเนนฉันทามติ  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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๑. หลักประสิทธิผล  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖o-๒๕๖๔ แผน   
กลยุทธ์ทางการเงินทุกปีงบประมาณให้ทันสมัย และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับปรัชญาของ
คณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ไดผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับคณะอ่ืนๆ ใน
มหาวิทยาลัยหรือตาง มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดประโยชน์สุขตอบุคลากร นักศึกษา ประชาชน โดยการปฏิบัติ
ราชการมีทิศทาง ยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน ได้แก่ นโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖o-๒๕๖๔ 

ระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเป็น
ระบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพรอมรับการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ จากทั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายในและภายนอก   

๒. หลักประสิทธิภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของคณาจารย บุคลากร นักศึกษา ประชาชนและผูมี
ส่วนไดสวนเสียที่ขอรับบริการ  

๓. หลักการตอบสนอง  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการใหบริการที่สามารถด าเนินการไดภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยมีการจัดตารางเรียน ตารางคุมสอบ การวัดผล ประเมินผล การปฏิบัติตามแผนงานโครงการตางๆ เป็นไป
ตามปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียน และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ ตอคณาจารยผูปฏิบัติงาน 
รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของนักศึกษาผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย  

๔. หลักภาระรับผิดชอบ  

คณบดี ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับตางๆ มีความตระหนักในหนาที่และความ
รับผิดชอบ มีการก าหนดหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน มีการท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ เปนการแสดง
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่ก าหนดไว ในระดับที่สนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ มีการหมอบหมายงาน มีขอบขายอ านาจหนาที่การท างานชัดเจน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของคณบดีโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  



๗ 
 

คณาจารยมีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดานตางๆ ตามภารกิจหลักของคณะไมต่ ากวาภาระงานขั้นต่ า
ตามมหาวิทยาลัยก าหนด มีการท าค ารับรองการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามค า
รับรอง และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการที่คณบดีแตงตั้ง  

และมีการก าหนดใหมีผูรับผิดชอบกิจกรรมโครงการตางๆ ในคณะ และก าหนดให้แต่ละกิจกรรม
โครงการมีกระบวนการประเมินกิจกรรมโครงการตางๆ วาบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม และใชผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแกไขเพ่ือการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑภาระงานของคณาจารย และตรวจสอบ
การท างานตามค ารับรอง โดยน าผลการประเมินมาเปนสวนหนึ่งของการเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหรางวัล ลงโทษ 
และใหขอมูลย้อนกลับแกผูปฏิบัติงานเพ่ือการปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อันเปนการน าไปสูการ
ปรับปรุงการท างานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

๕. หลักความโปรงใส  

การตัดสินใจและการด าเนินการตางๆ ของคณะอยูบนกฎระเบียบชัดเจน การตัดสินใจที่ส าคัญจะอยู่
ในรูปคณะกรรมการที่มีองคประกอบที่สมดุลและเปนกลาง คณาจารย บุคลากรของคณะสามารถรับทราบ 
และมีความมั่นใจไดวา การด าเนินงานของคณะนั้นมาจากความตั้งใจในการด าเนินงานเพ่ือใหบรรลุผลตาม
เป้าหมาย  

จัดใหมีกลไกการท างานของคณะใหมีความโปรงใส เปดเผย ขอมูล ขาวสารและมีกระบวนการให  
คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร ที่สะดวกเปนจริงรวดเร็วทันเหตุการณ
ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเทาเทียมและตรวจสอบความถูกตองได  

จัดใหมีกระบวนการหรือชองทางรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูรวมงานระดับตางๆ 
รวมทั้งของผูที่มีสวนไดสวนเสีย เพ่ือการปรับปรุงแกไขการด าเนินงาน ผานชองทางตางๆ มีรายงานผลการ
ด าเนินงานเปดเผยตอผูเกี่ยวของ หรือเปดเผยตอสาธารณะ 

๖. หลักการมีสวนรวม  

มีกระบวนการที่ เปดโอกาสใหคณาจารย บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
ประชาชนในทองถิ่น มีสวนรับรูหรือรวมเสนอความเห็นในการพัฒนาหรือบริหารจัดการคณะ ร่วมเสนอ 
แนวทางแกปัญหา รวมไปถงึการร่วมตรวจสอบ และรวมรับผิดชอบตอผลของการด าเนินการ  

คณาจารย บุคลากร ทุกคนเปนสวนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตองช่วยกัน 
รับผิดชอบรวมกัน วางแผนงาน ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน ก าหนดเปาหมาย ท าแผนกลยุทธ ท าแผน
งบประมาณ โครงการ ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไวใหสัมฤทธิ์ผล  



๘ 
 

มีการประชุมระดับตางๆ ของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผูบริหาร ผูแทนคณาจารย
บุคลากร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา ทุกคนมีสวนรวมกันในการบริหาร
คณะ สามารถตัดสินใจด าเนินการไดในงานที่รับผิดชอบ งานที่ส าคัญด าเนินการในรูปคณะกรรมการ ซึ่งอาจมี 
ผู้มีสวนไดสวนเสียรวมดวย เชน ผูแทนคณาจารย หรือบุคคลภายนอก มิใชคณบดีบริหารเพียงคนเดียว  

๗. หลักการกระจายอ านาจ  

บริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด การกระจายภารกิจหนาที่ความ
รับผิดชอบแกผูบริหารระดับรองลงมา และใหคณาจารยมีสวนรวมรับผิดชอบในภารกิจที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ  

การกระจายอ านาจตัดสินใจ มอบหมายใหผูบริหารระดับรองคณบดี สามารถตัดสินใจ สั่งการในการ
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีในขอบเขตสายงานที่รับผิดชอบ  

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรใหเรียนรูงาน เรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อปรับตัวให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ใหสามารถท างานไดหลายหนาที่ สามารถท างาน แทนกันได ซึ่งจะชวยใหงาน
คลองตัวและรวดเร็วขึ้น การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยในการบริหารจัดการ เพ่ือใหท างานไดรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และประหยัดบุคลากร  

การรณรงคใหมีความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา ประหยัดพลังงาน มีการปรับปรุงอาคาร
สถานที่เพ่ือใหเกิดบรรยากาศในการท างาน รวมถึงการน าทรัพยากร อุปกรณใหมๆ มาใชในคณะอยาง
เหมาะสม  

มีการแสวงหาความรวมมือท าความตกลง (MOU) กับหนวยงานอ่ืนภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
เพ่ือความรวมมือวิชาการและการใชทรัพยากรรวมกัน  

มีการประเมินความความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือน าผล
การประเมินมาใชในการปรับปรุงกระบวนการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๘. หลักนิติธรรม  

การบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย ภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  

ก าหนดโครงสราง การแบงสวนงาน และการจัดสายงานเพ่ือปฏิบัติงานเปนไปตามภารกิจ โดย
คณาจารย์ บุคลากร ผูปฏิบัติงานไดทราบถึงขอบเขตหนาที่การท างานที่ชัดเจน คณาจารยมีเสรีภาพในทาง
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วิชาการในขอบเขตของกฎหมายอยางเต็มที่ ทั้งนี้ยังมีการด าเนินงานใหคณาจารย บุคลากร ผูปฏิบัติงาน
ตระหนักในจรรยาบรรณ คุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 

๙. หลักความเสมอภาค  

บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งคณาจารย เจาหนาที่ ไดรับการปฏิบัติและไดรับ
บริการอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ไมมีการแบงแยกกีดกัน ใหทุกคนมีสิทธิในการลา มีสิทธิ
ในการขออนุญาตไปราชการเพ่ืออบรมสัมมนาพัฒนาตนเอง มีสิทธิในการท าวิจัย ไดรับโอกาสและไดรับการ
ส่งเสริมในการท าผลงานทางวิชาการ ตลอดจนมีสิทธิในการขอต าแหนงทางวิชาการอยางเทาเทียมกัน  

การใหบริการแกนักศึกษา ศิษยเกา ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย ไมมีการแบงแยกดานเพศชายหรือ
หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา ทุกคนมีสิทธิได้รับการบริการ โดยเปนไปตามเกณฑและกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย  
๑o. หลักมุงเนนฉันทามติ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมคณาจารย บุคลากร นักศึกษา ผู
มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ หรือตัวแทนของคณาจารย มีสวนเสนอแนะหรือรวมด าเนินการ อันเปนขอตกลงที่
เกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน ตองเห็นชอบ
ร่วมกันไมมีขอคัดคาน หากมีตองมีท่ียุติ โดยไมมีการคางคาใจ  
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หมวดที่ ๓ 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. คณะจะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีอย่างทั่วถึง และให้ถือว่าผู้บริหารทุกระดับ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี ้

๒. คณะจะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การ
จะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้อง
ท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน 

๓. คณะจะสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและชุมชนตระหนักถึงความส าคัญ
ในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

๔. คณะคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ
หลักการต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่ อาจรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง โดยข้อมูลที่ให้นั้น ให้ถือปฏิบัติเป็น
ข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแลและให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการการใช้หลักธรรมา    
ภิบาลในการบริหารงานฉบับนี้ 

๕. นโยบายการการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันทุกปีโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดี 

๖. มหาวิทยาลัยจะก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖o-๒๕๖๔ 

ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖o 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. หลักประสิทธิผล     
มีผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีในทุกพันธกิจ 

 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
มากกว่า ๘o 

  

มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และมีการประกาศให้บุคลากรรับรู้
โดยทั่วกัน  

แผนยุทธศาสตร์มีการทบทวนให้
ทันสมัยทุกปี 

แผนยุทธศาสตร์มีการทบทวนปีละ 
๑ ครั้ง 

  

มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานได้รับการติดตาม
ประเมินโดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

   

มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะปีละ ๒ ครั้ง 

  

๒. หลักประสิทธิภาพ     
มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเท่ากับ ร้อยละ ๖๕ 

  

จ านวนหลักสูตรที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยในการผลิตบัณฑิต 

 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต
บัณฑิตเท่ากับร้อยละ ๑oo 
 

  



๑๒ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ บรรลุ ไม่บรรลุ 

๓. หลักการตอบสนอง     
มีการด าเนินการวัดผลความพึงพอใจของ
บุคลากร 

 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่า 
๓.๕o คะแนน (คะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน 

  

มีการด าเนินการวัดผลความพึงพอใจของ
นักศึกษา 

 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่า 
๓.๕o คะแนน (คะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน 

  

๔. หลักภาระรับผิดชอบ     
มีการจัดท าค ารับรองการปฎิบัติราชการของ
คณบดีต่อมหาวิทยาลัย 

 มีการจัดท าค ารับรองการปฎิบัติ
ราชการของคณบดีต่อมหาวิทยาลัย
ปีละ ๑ ครั้ง 

  

การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

   

การประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
คณบดีโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของคณบดีโดย
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง 

   

๕. หลักความโปร่งใส     
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   

ระบบตรวจสอบภายใน ที่สามารถท าให้ มีระบบตรวจสอบภายใน ที่    



๑๓ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารสามารถร่วมตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ 

สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร
สามารถร่วมตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบ 

๖. หลักการมีส่วนร่วม     
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะอย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง 

  

มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  มีการประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ 
ครั้ง 

  

มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ แนะน า พัฒนาปรับปรุงการบริการ
และการจัดการศึกษาของคณะให้ดีขึ้น 

 มีการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 

  

๗. หลักการกระจายอ านาจ     
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ มอบหมายให้
ผู้บริหารระดับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
ส านักงานคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์
วิทยาศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชา  

มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
ส านักงานคณบดี หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ และ
หัวหน้าสาขาวิชา 
 

   



๑๔ 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การบรรลุเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ บรรลุ ไม่บรรลุ 

๘. หลักนิติธรรม     
การชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจในบทบาทและหน้าที่
ของตนตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

มีการชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ของตนตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

   

การประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้บุคลากรทราบ 

มีการประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย/
คณะ/หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้
บุคลากรทราบ 

   

๙. หลักความเสมอภาค     
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้รับการตอบสนองความต้องการด้วยความเป็น
ธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน เช่น การลา 
การไปราชการ การท าวิจัย เป็นต้น 

 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่า 
๓.๕o คะแนน (คะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน 

  

๑o. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ     
มีการประชุมบุคลากรทั้งคณะ  มีการประชุมบุคลากรทั้งคณะอย่าง

น้อยปีละ ๒ ครั้ง 
  

 

 

 


