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ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (13 มีนาคม 2558 -12 มีนาคม 2559) 
 

วัน เดือน ป การดําเนินการ 

13 พ.ย. 2558 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2558                                                            

1.พิจารณา ราง แนวทางข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดีฯ ในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (13 มีนาคม 2558-12 

มีนาคม 2559)                                                                                                          

- พิจารณาปฏิทินการทํางานของคณะกรรมการ 

30 พ.ย. 2558 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2558                                                                               

1.เชิญอธิการบดีประชุม หารือเก่ียวกับแนวทาง ข้ันตอน การติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปท่ี 3  และพิจารณาเลือกพิจารณาเลือก

กิจกรรม/โครงการ ในดานท่ี 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและ

เปาหมายของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ และดานท่ี 1.7 ผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายท่ีอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ 

เพ่ือนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ                                                                              

2. พิจารณา ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีฯ    

1 ธ.ค. 2558 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ ราง คูมือระบบการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  เพ่ือนําเขาท่ีสภา

มหาวิทยาลัย 

9 ธ.ค. 2558 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลั ย  ครั้ ง ท่ี  12/2557 วัน ท่ี  9 ธ .ค .  2558 พิจารณา                          

ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  

14-18 ธ.ค. 2558 คณะกรรมการ นําขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย มาปรับคูมือฯ  

ภายใน 22 ธ.ค. 2558 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยประกาศใช คู มือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

ภายใน 25 ธ.ค. 2558 1.คณะกรรมการนําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีฯ เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย                                             

2.คณะกรรมการ มีหนังสือถึงอธิการบดีแจง                                                             
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- คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ                            

- จัดทําขอมูล รายงานผลการดําเนินงานรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงาน (วันท่ี 13         

มีนาคม 2558 -วันท่ี 12 มีนาคม 2559) สงคณะกรรมการตามเวลาท่ีกําหนด    

10 ก.พ. 2559 ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2559 พิจารณาวางแผนการสงแบบสอบถาม                     

รูปแบบการสนทนา  สนทนากลุม 

12 มี.ค. 2559 ครบรอบ 3 ป ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี   

11 เม.ย.2559  อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ                                          

(รายงานผลการดําเนินงานภายใน 30 วัน นับจากวันครบรอบ 1 ป ของการ

ปฏิบัติงานของอธิการบดี คือ วันท่ี 11 เมษายน 2559) 

18 เม.ย. 2559 1.คณะกรรมการ เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ี 3 ของการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี  (13 มีนาคม 2558 - 12 มีนาคม 2559)  บนเว็บไซตของสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัย                                                                                                     

2.คณะกรรมการมีหนังสือถึงผูเก่ียวของใหตอบแบบสอบถาม  โดยใหสงคืนคณะกรรมการ 

ภายในวันท่ี 29 เม.ย.2559                                                                               

3. คณะกรรมการมีหนังสือถึงผูเก่ียวของเชิญมาสนทนา สนทนากลุม 

25-29 เม.ย. 2559 ประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 3 /2559                                                                                                 

- คณะกรรมการเชิญผูเก่ียวของมารวมสนทนา สนทนากลุม 

6 พ.ค. 2559 คณะกรรมการ ตรวจสอบขอมูลท้ังหมดและมอบใหฝายเลขานุการฯ                          

วิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ 

9-20 พ.ค. 2559 ฝายเลขานุการฯ วิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เสนอคณะกรรมการ พิจารณา 

26 พ.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 4/2559                                                                   

พิจารณาผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 

3 มิ.ย.2559 คณะกรรมการ ประชุมครั้งท่ี 5/2559                                                                 

1.พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี                                                                                                           

2.เชิญอธิการบดีและทีมผูบริหารรวมประชุมตรวจสอบ สอบทานในประเด็นตาง  ๆกอนเสนอ
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สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

10 มิ.ย.2559 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอรายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ  เพ่ือพิจารณานําเขาท่ีสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา                                                                                    

(ครบ 60 วัน นับจากวันท่ีอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ) 

13 ก.ค.2559 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2559 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 พิจารณา 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

10 ส.ค.2559 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 8/2559 วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 พิจารณารับรอง

รายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2559 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2559  

ภายในวันท่ี 17                         

ส.ค.2559 

นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ                              

ใหอธิการบดีทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 


