
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
รวมถึงการประเมินดานธรรมาภิบาล (Good Governance) 

(1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

ลําดับ ผูบริหารหนวยงาน 
1 คณบดีคณะนิติศาสตร 
2 คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
3 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
4 คณบดีคณเภสัชศาสตร 
5 คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 

                            แบบประเมินคณบดี........................................ 

สาํหรับอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ  
 

คาํช้ีแจง 

 การประเมินน้ีเป็นการประเมินจากดา้นความรับรู้ และความคิดเห็นของสมาชิก ของประชาคมคณะ ซ่ึงจะใช้เป็น  

ส่วนหน่ึงในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดีของท่าน โดยการประเมินของท่านจะเป็นความลบั 
 

ขอ้มูลผูป้ระเมิน 

   อาจารย ์           บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 
 

รายการ ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ประเมินไม่ได ้

1. ดา้นธรรมาธิบาล  ( Good Governance) :  

    ท่านเห็นวา่คณบดีของท่านบริหารงานแบบมีธรรมาภิบาล  

    ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี มากหรือนอ้ยแค่ไหน 

      

1.1  ความซ่ือสตัยสุ์จริต ( Integrity )       

1.2  การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( Effective )       

1.3  ปฏิบติัตามกติกาหรือกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และส่ิงท่ีตกลงกนั 

       ของประชาคม ( Following the Rule of law ) 

      

1.4  โปร่งใส – ไม่ปิดบงัขอ้มูลสาธารณะ ( Transparent )       

1.5  รับผิดชอบต่อผลงานและตรวจสอบได ้ ( Accountable )       

1.6  ตอบสนองต่อหนา้ท่ีและช้ีแจงขอ้สงสยั ( Responsive )       

1.7  สร้างการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ( Participatory)       

1.8  นาํขอ้คิดเห็นหรือปัญหาของทุกฝ่ายมาคาํนึงถึง ( Inclusive )       

1.9  มุ่งไปสู่การเห็นพอ้งตอ้งกนั เม่ือเกิดความเห็นต่างหรือความขดัแยง้ 

 ( Consensus Oriented ) 

      

2.  การพฒันาคณะและการสร้างสภาพแวดลอ้ม หรือเง่ือนไขท่ีเอ้ือต่อ 

     การบรรลุเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ :        

     ท่านเห็นวา่คณบดีของท่านมีการดาํเนินการในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี              

     มากหรือนอ้ยแค่ไหน 

      

2.1 การจดัการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษา       

2.2 การสนบัสนุนการวิจยัและการทาํผลงานทางวิชาการ       

2.3 การพฒันาบุคลากรและส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ       

2.4 การพฒันาดา้นกายภาพ / ความสะอาด / ความน่าอยู ่       

2.5 การส่ือสารภายในคณะ       

2.6 การพฒันาดา้น IT และการเป็น Smart Faculty       

2.7 การส่งเสริมบทบาทคณะในการบริการสงัคมและชุมชน       

ขอ้เสนอแนะ 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

สแกน QR ode เพือประเมิน 
การประเมินเป็นความลบั 

 



ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 

                               แบบประเมินผูอ้าํนวยการ............................ 

สาํหรับอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ  
 

คาํช้ีแจง 

 การประเมินน้ีเป็นการประเมินจากดา้นความรับรู้ และความคิดเห็นของสมาชิก ของประชาคมสถาบนั ซ่ึงจะใชเ้ป็น  

ส่วนหน่ึงในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้าํนวยการของท่าน โดยการประเมินของท่านจะเป็นความลบั 
 

ขอ้มูลผูป้ระเมิน 

   อาจารย ์           บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 
 

รายการ ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ประเมินไม่ได ้

1. ดา้นธรรมาธิบาล  ( Good Governance) :  

    ท่านเห็นวา่ผูอ้าํนวยการของท่านบริหารงานแบบมีธรรมาภิบาล  

    ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี มากหรือนอ้ยแค่ไหน 

      

1.1  ความซ่ือสตัยสุ์จริต ( Integrity )       

1.2  การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( Effective )       

1.3  ปฏิบติัตามกติกาหรือกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และส่ิงท่ีตกลงกนั 

       ของประชาคม ( Following the Rule of law ) 

      

1.4  โปร่งใส – ไม่ปิดบงัขอ้มูลสาธารณะ ( Transparent )       

1.5  รับผิดชอบต่อผลงานและตรวจสอบได ้ ( Accountable )       

1.6  ตอบสนองต่อหนา้ท่ีและช้ีแจงขอ้สงสยั ( Responsive )       

1.7  สร้างการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ( Participatory)       

1.8  นาํขอ้คิดเห็นหรือปัญหาของทุกฝ่ายมาคาํนึงถึง ( Inclusive )       

1.9  มุ่งไปสู่การเห็นพอ้งตอ้งกนั เม่ือเกิดความเห็นต่างหรือความขดัแยง้ 

 ( Consensus Oriented ) 

      

2.  การพฒันาสถาบนัและการสร้างสภาพแวดลอ้ม หรือเง่ือนไขท่ีเอ้ือต่อ 

     การบรรลุเป้าหมายของสถาบนัและมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ :        

     ท่านเห็นวา่ผูอ้าํนวยการของท่านมีการดาํเนินการในดา้นต่างๆ       

ดงัต่อไปน้ี  มากหรือนอ้ยแค่ไหน 

      

2.1 การจดัการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษา       

2.2 การสนบัสนุนการวิจยัและการทาํผลงานทางวิชาการ       

2.3 การพฒันาบุคลากรและส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ       

2.4 การพฒันาดา้นกายภาพ / ความสะอาด / ความน่าอยู ่       

2.5 การส่ือสารภายในผูอ้าํนวยการ       

2.6 การพฒันาดา้น IT และการเป็น Smart Faculty       

2.7 การส่งเสริมบทบาทผูอ้าํนวยการในการบริการสงัคมและชุมชน       

ขอ้เสนอแนะ 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

สแกน QR Code เพือประเมิน 
การประเมินเป็นความลบั 

 



 

                         แบบประเมินคณบดี................................... 

 สาํหรับนกัศึกษา 

คาํช้ีแจง 

 การประเมินน้ีเป็นการประเมินจากด้านความรับรู้ และความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการดาํเนินการของคณะ

ภายใตก้ารบริหารของคณบดีท่านปัจจุบนั ซ่ึงจะใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณบดี โดยการ

ประเมินของนกัศึกษาจะเป็นความลบั 

 

นกัศึกษาคิดวา่คณะของนกัศึกษาภายใตก้ารบริหารของ

คณบดีท่านปัจจุบนัดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

ไดดี้เพียงใด 

ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ประเมิน 

ไม่ได ้

1.  การจดัการเรียนการสอนท่ีทาํใหน้กัศึกษาไดท้ั้งความรู้ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใชค้วามรู้เป็น 

      

2.  การส่งเสริม/สนบัสนุน การเรียนรู้ของนกัศึกษา       

3.  การใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ ใหก้บันกัศึกษา       

4.  การไม่เลือกปฏิบติัและลดความเหล่ือมลํ้า       

5.  การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ี                     

     กระทบต่อนกัศึกษา 

      

6.  การตอบขอ้ร้องเรียนและช้ีแจงขอ้สงสยั       

7.  การบริการดา้น IT และการเป็น Smart University       

8.  ส่ิงแวดลอ้มและความสะอาด       

9.  การบริการสงัคมและชุมชน       

 

ขอ้เสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 

 

สแกน QR Code เพือประเมิน 
การประเมินเป็นความลบั 

 



 

                             แบบประเมินผูอ้าํนวยการ.........................  

 สาํหรับนกัศึกษา 

คาํช้ีแจง 

 การประเมินน้ีเป็นการประเมินจากดา้นความรับรู้ และความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการดาํเนินการของสถาบนั

ภายใตก้ารบริหารของสถาบนัท่านปัจจุบนั ซ่ึงจะใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้าํนวยการ 

โดยการประเมินของนกัศึกษาจะเป็นความลบั 

 

นกัศึกษาคิดวา่สถาบนัของนกัศึกษาภายใตก้ารบริหารของ

ผูอ้าํนวยการท่านปัจจุบนัดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ 

ดงัต่อไปน้ี  ไดดี้เพียงใด 

ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ประเมิน 

ไม่ได ้

1.  การจดัการเรียนการสอนท่ีทาํใหน้กัศึกษาไดท้ั้งความรู้ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใชค้วามรู้เป็น 

      

2.  การส่งเสริม/สนบัสนุน การเรียนรู้ของนกัศึกษา       

3.  การใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ ใหก้บันกัศึกษา       

4.  การไม่เลือกปฏิบติัและลดความเหล่ือมลํ้า       

5.  การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ี                     

     กระทบต่อนกัศึกษา 

      

6.  การตอบขอ้ร้องเรียนและช้ีแจงขอ้สงสยั       

7.  การบริการดา้น IT และการเป็น Smart University       

8.  ส่ิงแวดลอ้มและความสะอาด       

9.  การบริการสงัคมและชุมชน       

 

ขอ้เสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 

 

 

 

 

สแกน QR Code เพือประเมิน 
การประเมินเป็นความลบั 

 














