
ขั้นตอนและตัวอยางการดําเนินการในการสนทนากลุม  
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาทีข่องอธิการบดี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. ขั้นตอนการสนทนากลุม 

การดําเนินการ วัน เดือน ป 
1.  อธิการบดีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด และสง
คณะกรรมการฯ 

ภายใน 
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 

2.  สวนงานเสนอช่ือผูเก่ียวของของสวนงานมาเขารวมสนทนากลุมกับคณะ
กรรมการฯ 

ภายใน 
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

3.  คณะกรรมการฯ เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
(ขอ 1) ในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th) 
หัวขอ การติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย และอธิการบดี 

ภายใน 
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

4.  คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจงการเขารวมสนทนากลุม ถึงผูไดรับการ
เสนอช่ือเขารวมสนทนากลุมแตละทาน ทาง E-mail 

ภายใน 
วันที่ 7 มกราคม 2564 

5. ผูไดรับการเสนอช่ือเขารวมสนทนากลุม ศึกษารายงานผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ (ขอ 3) 

กอนมารวมสนทนากลุม 

6. ผูไดรับการเสนอช่ือเขารวมสนทนากลุม เขารวมสนทนากลุมกับคณะ
กรรมการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่กําหนด (ขอ 4) 

วันที่ 11, 12, 13 มกราคม 2564 

 
2. ตัวอยางการเสนอชือ่ และการเขารวมสนทนากลุม (ยกตัวอยาง กลุมสายวิชาการ) 
 2.1 คณะประชุมหารือและเลือกอาจารยเขารวมสนทนากลุมสายวิชาการ จํานวน 5 คน มาจาก  
  - คณะกรรมการประจําคณะ/สวนงาน จํานวน 2 คน 
  - อาจารย จํานวน 3 คน  
 โดยคํานึงถึงวัน เวลา ที่สามารถมาเขารวมสนทนากลุมได (เอกสารแนบ 2) 
 คณะเลือกอาจารยได 5 คน มีรายช่ือดังน้ี 
 (1) อาจารยหวาน 
 (2) อาจารยแดง 
 (3) อาจารยเปรี้ยว 
 (4) อาจารยขม 
 (5) อาจารยขาว 
 2.2 คณะ ประสานแจงอาจารยทั้ง 5 คน ตามขอ 2.1 ใหทราบวัน เวลา สถานที่ และวิธีการเขารวมการ
สนทนากลุม (เอกสารแนบ 2) 
 2.3 กรอกขอมูลในแบบฟอรมเสนอรายช่ือ ตามเอกสารแนบ 4 แบบฟอรมเสนอช่ือ 2 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
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 2.4 ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมเสนอรายช่ือ 
 

กลุมสายวิชาการ 
คณะ …………………………………………… 

 
(1) กําหนดการสนทนากลุม 

วัน จันทร 11 มกราคม 2564 
เวลา 13.30 – 15.30 น. 
วิธีการเขารวม  
(กรุณาทําเคร่ืองหมาย   
ในตารางดานลาง) 

1. หองประชุม 401 ชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  
2. หองประชุม อธ. 1302 ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร (VDO-Conference) 
3. หองประชุมสามพระยา 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
(VDO-Conference) 

 
(2) ผูเขารวมสนทนากลุม 

รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท E-mail 

วิธีการเขารวม 
1. 

ตลิ่ง
ชัน 

2. 
สนาม
จันทร 

3. 
เพชร 
บุรี 

(1) กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ/สวนงาน สวนงานละ 2 คน    
1. อาจารยหวาน 081 123 4567 sweet1234@hotmail.com    
2. อาจารยแดง 082 345 6789 redred55@gmail.com    

(2) บุคลากรสายวิชาการ สวนงานละ 3 คน    
1. อาจารยเปรี้ยว 091 987 6543 teachersour@gmail.com    
2. อาจารยขม 092 654 3210 decolgenxx@hotmail.com    
3. อาจารยขาว 091 345 6789 snowwhite1970@yahoo.com    

 2.5 คณะ สงรายช่ือตามแบบฟอรมในขอ 2.4 ใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
2563 พรอมทั้งจัดสงเปน file word ที่ e-mail: council.su@gmail.com 
 2.6 คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจงการเขารวมสนทนากลุม ถึงผูไดรับการเสนอช่ือเขารวมสนทนากลุม 
แตละทานอีกครั้ง ทาง E-mail ภายในวันที่ 7 มกราคม 2563 
 2.7 อาจารย ศึกษารายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดเผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th) หัวขอ การ
ติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัย และอธิการบดี ต้ังแตวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
 2.8 วันที่ 11 มกราคม 2564 อาจารย เขารวมสนทนากลุมกับคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ  
ตามวัน เวลา และสถานที ่ที่กําหนด 
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