รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ ริหาร
รวมถึงการประเมินดานธรรมาภิบาล (Good Governance)
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
ลําดับ
1
2
3
4
5

ผูบริหารหนวยงาน

คณบดีคณะนิติศาสตร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
คณบดีคณเภสัชศาสตร
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม

แบบประเมินคณบดี........................................
สําหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คําชี้แจง

สแกน QR ode เพือประเมิน
การประเมินเป็ นความลับ

การประเมิ นนี้ เป็ นการประเมินจากด้านความรับรู้ และความคิ ดเห็ นของสมาชิ ก ของประชาคมคณะ ซึ่ งจะใช้เป็ น
ส่ วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดีของท่าน โดยการประเมินของท่านจะเป็ นความลับ
ข้อมูลผูป้ ระเมิน
อาจารย์

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
รายการ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ประเมินไม่ได้

1. ด้านธรรมาธิ บาล ( Good Governance) :
ท่านเห็นว่าคณบดีของท่านบริ หารงานแบบมีธรรมาภิบาล
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ มากหรื อน้อยแค่ไหน

1.1 ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ( Integrity )
1.2 การบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ( Effective )
1.3 ปฏิบตั ิตามกติกาหรื อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และสิ่ งที่ตกลงกัน
ของประชาคม ( Following the Rule of law )
1.4 โปร่ งใส – ไม่ปิดบังข้อมูลสาธารณะ ( Transparent )
1.5 รับผิดชอบต่อผลงานและตรวจสอบได้ ( Accountable )
1.6 ตอบสนองต่อหน้าที่และชี้แจงข้อสงสัย ( Responsive )
1.7 สร้างการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ( Participatory)
1.8 นําข้อคิดเห็นหรื อปัญหาของทุกฝ่ ายมาคํานึงถึง ( Inclusive )
1.9 มุ่งไปสู่การเห็นพ้องต้องกัน เมื่อเกิดความเห็นต่างหรื อความขัดแย้ง
( Consensus Oriented )
2. การพัฒนาคณะและการสร้างสภาพแวดล้อม หรื อเงื่อนไขที่เอื้อต่อ
การบรรลุเป้ าหมายของคณะและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :
ท่านเห็นว่าคณบดีของท่านมีการดําเนินการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
มากหรื อน้อยแค่ไหน
2.1 การจัดการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
2.2 การสนับสนุนการวิจยั และการทําผลงานทางวิชาการ
2.3 การพัฒนาบุคลากรและส่ งเสริ มให้บุคลากรพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
2.4 การพัฒนาด้านกายภาพ / ความสะอาด / ความน่าอยู่
2.5 การสื่ อสารภายในคณะ
2.6 การพัฒนาด้าน IT และการเป็ น Smart Faculty
2.7 การส่ งเสริ มบทบาทคณะในการบริ การสังคมและชุมชน

ข้อเสนอแนะ

.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือ

แบบประเมินผูอ้ าํ นวยการ............................
สําหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คําชี้แจง

สแกน QR Code เพือประเมิน
การประเมินเป็ นความลับ

การประเมินนี้เป็ นการประเมินจากด้านความรับรู ้ และความคิดเห็นของสมาชิ ก ของประชาคมสถาบัน ซึ่ งจะใช้เป็ น
ส่ วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ าํ นวยการของท่าน โดยการประเมินของท่านจะเป็ นความลับ
ข้อมูลผูป้ ระเมิน
อาจารย์

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
รายการ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ประเมินไม่ได้

1. ด้านธรรมาธิ บาล ( Good Governance) :
ท่านเห็นว่าผูอ้ าํ นวยการของท่านบริ หารงานแบบมีธรรมาภิบาล
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ มากหรื อน้อยแค่ไหน

1.1 ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ( Integrity )
1.2 การบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ( Effective )
1.3 ปฏิบตั ิตามกติกาหรื อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และสิ่ งที่ตกลงกัน
ของประชาคม ( Following the Rule of law )
1.4 โปร่ งใส – ไม่ปิดบังข้อมูลสาธารณะ ( Transparent )
1.5 รับผิดชอบต่อผลงานและตรวจสอบได้ ( Accountable )
1.6 ตอบสนองต่อหน้าที่และชี้แจงข้อสงสัย ( Responsive )
1.7 สร้างการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ( Participatory)
1.8 นําข้อคิดเห็นหรื อปัญหาของทุกฝ่ ายมาคํานึงถึง ( Inclusive )
1.9 มุ่งไปสู่การเห็นพ้องต้องกัน เมื่อเกิดความเห็นต่างหรื อความขัดแย้ง
( Consensus Oriented )
2. การพัฒนาสถาบันและการสร้างสภาพแวดล้อม หรื อเงื่อนไขที่เอื้อต่อ
การบรรลุเป้ าหมายของสถาบันและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :
ท่านเห็นว่าผูอ้ าํ นวยการของท่านมีการดําเนินการในด้านต่างๆ
ดังต่อไปนี้ มากหรื อน้อยแค่ไหน
2.1 การจัดการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
2.2 การสนับสนุนการวิจยั และการทําผลงานทางวิชาการ
2.3 การพัฒนาบุคลากรและส่ งเสริ มให้บุคลากรพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
2.4 การพัฒนาด้านกายภาพ / ความสะอาด / ความน่าอยู่
2.5 การสื่ อสารภายในผูอ้ าํ นวยการ
2.6 การพัฒนาด้าน IT และการเป็ น Smart Faculty
2.7 การส่ งเสริ มบทบาทผูอ้ าํ นวยการในการบริ การสังคมและชุมชน

ข้อเสนอแนะ

.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือ

แบบประเมินคณบดี...................................
สําหรับนักศึกษา

สแกน QR Code เพือประเมิน
การประเมินเป็ นความลับ

คําชี้แจง
การประเมิ นนี้ เป็ นการประเมิ นจากด้านความรั บรู ้ และความคิ ดเห็ นของนักศึ กษาต่ อการดําเนิ นการของคณะ
ภายใต้การบริ หารของคณบดีท่านปั จจุบนั ซึ่ งจะใช้เป็ นส่ วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณบดี โดยการ
ประเมินของนักศึกษาจะเป็ นความลับ
นักศึกษาคิดว่าคณะของนักศึกษาภายใต้การบริ หารของ
คณบดีท่านปั จจุบนั ดําเนิ นการในเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ได้ดีเพียงใด

มากที่สุด

มาก

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ประเมิน
ไม่ได้

1. การจัดการเรี ยนการสอนที่ทาํ ให้นกั ศึกษาได้ท้ งั ความรู ้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใช้ความรู ้เป็ น
2. การส่ งเสริ ม/สนับสนุน การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3. การให้บริ การในด้านต่าง ๆ ให้กบั นักศึกษา
4. การไม่เลือกปฏิบตั ิและลดความเหลื่อมลํ้า
5. การให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่
กระทบต่อนักศึกษา
6. การตอบข้อร้องเรี ยนและชี้แจงข้อสงสัย
7. การบริ การด้าน IT และการเป็ น Smart University
8. สิ่ งแวดล้อมและความสะอาด
9. การบริ การสังคมและชุมชน

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือ

แบบประเมินผูอ้ าํ นวยการ.........................
สําหรับนักศึกษา

สแกน QR Code เพือประเมิน

คําชี้แจง
การประเมินเป็ นความลับ
การประเมิ นนี้ เป็ นการประเมินจากด้านความรับรู ้ และความคิดเห็ นของนักศึ กษาต่อการดําเนิ นการของสถาบัน
ภายใต้การบริ หารของสถาบันท่านปั จจุบนั ซึ่ งจะใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูอ้ าํ นวยการ
โดยการประเมินของนักศึกษาจะเป็ นความลับ
นักศึกษาคิดว่าสถาบันของนักศึกษาภายใต้การบริ หารของ
มากที่สุด
ผูอ้ าํ นวยการท่านปั จจุบนั ดําเนิ นการในเรื่ องต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้ ได้ดีเพียงใด

มาก

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ประเมิน
ไม่ได้

1. การจัดการเรี ยนการสอนที่ทาํ ให้นกั ศึกษาได้ท้ งั ความรู ้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใช้ความรู ้เป็ น
2. การส่ งเสริ ม/สนับสนุน การเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
3. การให้บริ การในด้านต่าง ๆ ให้กบั นักศึกษา
4. การไม่เลือกปฏิบตั ิและลดความเหลื่อมลํ้า
5. การให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องที่
กระทบต่อนักศึกษา
6. การตอบข้อร้องเรี ยนและชี้แจงข้อสงสัย
7. การบริ การด้าน IT และการเป็ น Smart University
8. สิ่ งแวดล้อมและความสะอาด
9. การบริ การสังคมและชุมชน

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือ

