
ก ำหนดวัน เวลำ และวิธีกำรเสนอชื่อเข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่ม  
กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอธิกำรบดี  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
 

คณะ และส่วนงำนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 

กลุ่ม 
จ ำนวน 
(คน) 

วัน/เวลำ วิธีกำรเสนอชื่อ 

1. คณบดี ผู้อ ำนวยกำร ศูนย์ ส ำนัก 1 พ. 19 มกราคม 2565 
09.30 – 12.00 น. 

ตามต าแหน่ง 

2. ผู้แทนบุคลำกรสำยวิชำกำร 
2.1 กรรมการในคณะกรรมการประจ าคณะ/

ส่วนงาน  
2.2 บุคลากรสายวิชาการ (ยกเว้นศูนย์ ส านัก) 

 
2 
 
3 

 
จ. 17 มกราคม 2565 
09.30 – 12.00 น. 

 
ให้ด าเนินการ
ประชุมหารือ
ภายในคณะ/ 
ส่วนงาน 

3. เลขำนุกำรคณะ/ส่วนงำน 1 
 

จ. 17 มกราคม 2565 
09.00 – 10.30 น. 

ตามต าแหน่ง 

4. ผู้แทนบุคลำกรสำยสนับสนุน 3 จ. 17 มกราคม 2565 
10.30 – 12.00 น.  

ให้ด าเนินการ
ประชุมหารือ
ภายในคณะ/ 
ส่วนงาน 

5. ผู้แทนนักศึกษำ 
5.1 คณะกรรมการนักศึกษาคณะ  
 (ยกเว้นศูนย์ ส านัก) 

 
4 
 

 
อ. 18 มกราคม 2565 
09.30 – 11.30 น. 

 
ให้คณะส่ง 
รายชื่อมา 

5.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 (ยกเว้นศูนย์ ส านัก) 

3 จ. 17 มกราคม 2565 
13.30 – 15.30 น. 

ให้คณะส่ง 
รายชื่อมา 

6. ผู้แทนศิษย์เก่ำ 
(ยกเว้นศูนย์ ส านัก)  
 

3 พ. 19 มกราคม 2565 
13.30 – 15.00 น. 

ให้คณะ และ
สมาคมนักศึกษา
เก่าส่งรายชื่อมา 

7. ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต 
(ยกเว้นศูนย์ ส านัก) 
 

3 พ. 19 มกราคม 2565 
13.30 – 15.00 น. 

ให้คณะส่ง 
รายชื่อมา 

หมำยเหตุ  1. ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

  2. ศูนย์ ส านัก ไม่ต้องส่งรายชื่อในข้อ 2.2, 5.1, 5.2 , 6 และ 7 

  3. การสนทนากลุ่มผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) 
  

เอกสำรแนบ 1 



ก ำหนดวัน เวลำ และวิธีกำรเสนอชื่อเข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่ม  
กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอธิกำรบดี  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

กลุ่ม 
จ ำนวน 
(คน) 

วัน/เวลำ วิธีกำรเสนอชื่อ 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 1 พ. 19 มกราคม 2565 
09.30 – 12.00 น. 

ตามต าแหน่ง 

2. ผู้อ ำนวยกำรกองในส ำนักงำนอธิกำรบดี 10 จ. 17 มกราคม 2565 
09.00 – 10.30 น. 

ตามต าแหน่ง 

3. ผู้แทนบุคลำกรสำยสนับสนุน (กองภำยใต้
ส ำนักงำนอธิกำรบดี) 

10 จ. 17 มกราคม 2565 
09.00 – 10.30 น. 

ให้ด าเนินการ
ประชุมหารือ
ภายในกอง 

4. ผู้แทนหน่วยงำนย่อยท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำงำน
ในส ำนักงำนอธิกำรบดี งำนละ 1 คน 

4 จ. 17 มกราคม 2565 
09.00 – 10.30 น. 

ให้ด าเนินการ
ประชุมหารือ
ภายในหน่วยงาน 

หมำยเหตุ  1. ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

  2. การสนทนากลุ่มผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) 
 
  

เอกสำรแนบ 1 



ก ำหนดวัน เวลำ และวิธีกำรเสนอชื่อเข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่ม  
กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอธิกำรบดี  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
 

ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนที่ข้ึนตรงต่ออธิกำรบดี 

กลุ่ม 
จ ำนวน 
(คน) 

วัน/เวลำ วิธีกำรเสนอชื่อ 

1. ผู้อ ำนวยกำรหน่วยงำนที่ขึ้นตรงต่ออธิกำรบดี 1 จ. 17 มกราคม 2565 
13.30 – 15.30 น. 

ตามต าแหน่ง 

2. ผู้แทนบุคลำกรสำยสนับสนุน (หน่วยงำนที่
ขึ้นตรงต่ออธิกำรบดี) 

1 จ. 17 มกราคม 2565 
09.00 – 10.30 น. 

ให้ด าเนินการ
ประชุมหารือ
ภายในหน่วยงาน 

หมำยเหตุ  1. ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

  2. การสนทนากลุ่มผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) 
 
  

เอกสำรแนบ 1 



ก ำหนดวัน เวลำ และวิธีกำรเสนอชื่อเข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่ม  
กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอธิกำรบดี  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
 

สภำคณำจำรย์และพนักงำน 

กลุ่ม 
จ ำนวน 
(คน) 

วัน/เวลำ วิธีกำรเสนอชื่อ 

1. ประธำนสภำคณำจำรย์และพนักงำน 1 พ. 19 มกราคม 2565 
10.00 – 12.00 น. 

ตามต าแหน่ง 

2. รองประธำนสภำคณำจำรย์และพนักงำน  
สำยวิชำกำร หรือผู้แทน 

1 จ. 17 มกราคม 2565 
09.30 – 12.00 น. 

ตามต าแหน่ง 
หรือประธานสภา
คณาจารย์ฯ  
ส่งรายชื่อมา 

3. รองประธำนสภำคณำจำรย์และพนักงำน  
สำยสนับสนุน หรือผู้แทน 

1 จ. 17 มกราคม 2565 
09.00 – 10.30 น. 

หมำยเหตุ  1. ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

  2. การสนทนากลุ่มผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) 
 
 
 

เอกสำรแนบ 1 


