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ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัตงิานของอธิการบดีฯ  

ในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบตัิงานของอธิการบดี  
วัน เดือน ป ี การด าเนินการ 

12 มิ.ย. 2556 สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีฯ  

14 ส.ค. 2556 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2556 พิจารณา                                                                
     - แนวทางขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  
    - ปฏิทินการท างานของคณะกรรมการ 

11 ก.ย. 2556 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที ่2/2556 พิจารณา 
  - ร่าง คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

9  ต.ค.2556 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที ่3/2556 
1 พิจารณาร่าง คู่มือระบบ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏบิัติงานของ
อธิการบดีฯ  
2.เชิญอธิการบดีประชุม หารือเกี่ยวกับแนวทาง ขั้นตอน การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และ 
ร่าง คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

14-30 ต.ค. 2556 -ปรับแก้ไข ตรวจสอบ ร่าง คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดฯี ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

-เวียนเสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การกลั่นกรองให้คะแนนของคณะกรรมการ 
15 พ.ย. 2556 ประธานคณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา 

    1. ร่าง คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดฯี  

       พร้อมพิจารณาก าหนด  
               - ค่าน้ าหนัก จุดเน้น การประเมินในแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ าแนก
ตามพันธกิจ 5 ด้าน  

         - ค่าน้ าหนัก จุดเน้นการประเมินในมิติของ Balance Scorecard (BSC)  

   2.การแก้ไขข้อบังคับ ข้อที่ 14  
11 ธ.ค. 2556 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 12/2556 วันที่ 11 ธ.ค. 2556 พิจารณา 

1. ร่าง คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  

    พร้อมพิจารณาก าหนด  
               - ค่าน้ าหนัก จุดเน้น การประเมินในแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี จ าแนก
ตามพันธกิจ 5 ด้าน  

         - ค่าน้ าหนัก จุดเน้นการประเมินในมิติของ Balance Scorecard (BSC)  
   2.การแก้ไขข้อบังคับ ข้อที่ 14 
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วัน เดือน ป ี การด าเนินการ 

12 -13 ธ.ค. 2556 คณะกรรมการ น าข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มาด าเนินการ 
16 ธ.ค. 2556 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยประกาศใช้ คู่มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 
18 ธ.ค. 2556 1.คณะกรรมการน าคู่มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดฯี เผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

2.คณะกรรมการ มีหนังสือถึงอธิการบดีแจ้ง 

    - คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ   

    - จัดท าข้อมูล รายงานผลการด าเนินงานรอบ 1 ปีของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13   

       มีนาคม 2556 -วันที่ 12 มีนาคม 2557) ส่งคณะกรรมการตามเวลาที่ก าหนด    
12 มี.ค. 2557 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 พิจารณาวางแผนการส่งแบบสอบถาม รูปแบบ

การสนทนา  สนทนากลุ่ม 
12 มี.ค. 2557 ครบรอบ 1 ป ีของการปฏิบตัิงานของอธิการบดี   
11 เม.ย.2557  อธิการบดีรายงานผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการ                                          

(รายงานผลการด าเนินงานภายใน 30 วนั นับจากวันครบรอบ 1 ป ีของการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี)   

17 เม.ย. 2557 1.คณะกรรมการ เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ 1 ของการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี  (13 มีนาคม 2556 - 12 มีนาคม 2557)   
บนเว็บไซต์ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 2.คณะกรรมการมีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องให้ตอบแบบสอบถาม 
โดยให้ส่งคืนคณะกรรมการ ภายในวันที่ 30 เม.ย.2557 
- คณะกรรมการมีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเชิญมาสนทนา สนทนากลุ่ม 

23 เม.ย. – 2 พ.ค. 
2557 

- คณะกรรมการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสนทนา สนทนากลุ่ม 
  คณะกรรมการ ประชุมประมาณ 2 ครั้ง  
   ประชุมครั้งที่ 2/2557 และสนทนา สนทนากลุ่ม กับผู้เกี่ยวข้องโดยแบ่งกลุ่ม ดังนี ้
       กลุ่มที่ 1 สนทนากับนายกสภาฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
       กลุ่มที่ 2 สนทนากับคณบดี/ผอ.ศูนย์สถาบัน/ส านัก 
       กลุ่มที ่3 สนทนากับผู้แทนอาจารยใ์นคณะกรรมการประจ าคณะวิชา ศูนย์ 
สถาบัน ส านัก คณะกรรมการคณะ หน่วยงาน 
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วัน เดือน ป ี การด าเนินการ 
23 เม.ย. – 2 พ.ค. 
2557 

        ประชุมครั้งที่ 3/2557 และสนทนา สนทนากลุ่ม กับผู้เกี่ยวข้องโดยแบ่งกลุ่ม ดังนี้ 
        กลุ่มที่ 1 สนทนากับประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการส่งเสริมฯ นายกสมาคมนักศกึษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร  ประธานสภา
คณาจารย์   
        กลุ่มที่ 2 สนทนากับเลขานุการคณะ หน่วยงาน ผู้แทนข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ในที่ประชุม ก.บ.พ./คณบดี/กบม. ประธานชมรมข้าราชการ 
        กลุ่มที่ 3 สนทนากับนายกสโมสรนักศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการนกัศึกษาของ
คณะ ผู้แทนนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

6 พ.ค. 2557 คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดและมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ                          
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและยก ร่าง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

7-21 พ.ค. 2557 ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและยก ร่าง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เสนอคณะกรรมการ พิจารณา 

28 พ.ค. 2557 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที ่4/2557 พิจารณา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และร่าง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

4 มิ.ย.2557 คณะกรรมการ ประชุมครั้งที่ 5/2557 พิจารณา 
1.ร่าง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
2.เชิญอธิการบดีและทีมผู้บริหารร่วมประชุมตรวจสอบ สอบทานในประเด็นต่าง  ๆก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

10 มิ.ย.2557 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ                                    
เพื่อพิจารณาน าเข้าที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 (ครบ 60 วัน นับจากวันทีอ่ธิการบดีรายงานผลการด าเนนิงานให้คณะกรรมการ) 

9 ก.ค.2557 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 พิจารณา 
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏบิัติงานของอธิการบดี 

13 ส.ค.2557 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที ่8/2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557 พิจารณา 
รับรองรายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557  

14 ส.ค.2557 นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ                              
ให้อธิการบดีทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

หมายเหต ุก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


