ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (13 มีนาคม 2558 -12 มีนาคม 2559)
วัน เดือน ป

การดําเนินการ

13 พ.ย. 2558

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558
1.พิจารณา ราง แนวทางขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีฯ ในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงานของอธิการบดี (13 มีนาคม 2558-12
มีนาคม 2559)
- พิจารณาปฏิทินการทํางานของคณะกรรมการ

30 พ.ย. 2558

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558
1.เชิญอธิการบดีประชุม หารือเกี่ยวกับแนวทาง ขั้นตอน การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบปที่ 3 และพิจารณาเลือกพิจารณาเลือก
กิจกรรม/โครงการ ในดานที่ 1.6 ผลการดําเนินงานตามแนวทาง ทิศทาง จุดเนนและ
เปาหมายของสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ และดานที่ 1.7 ผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายที่อธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5-10 โครงการ
เพื่อนํามาใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
2. พิจารณา ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ

1 ธ.ค. 2558

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ ราง คูมือระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เพื่อนําเขาที่สภา
มหาวิทยาลัย

9 ธ.ค. 2558

ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 12/2557 วั น ที่ 9 ธ.ค. 2558 พิ จ ารณา
ราง คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ

14-18 ธ.ค. 2558

คณะกรรมการ นําขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มาปรับคูมือฯ

ภายใน 22 ธ.ค. 2558 เสนอนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ประกาศใช คู มื อ ระบบการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
ภายใน 25 ธ.ค. 2558 1.คณะกรรมการนําคูมือ ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีฯ เผยแพรในเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
2.คณะกรรมการ มีหนังสือถึงอธิการบดีแจง
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- คูมือระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
- จัดทําขอมูล รายงานผลการดําเนินงานรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงาน (วันที่ 13
มีนาคม 2558 -วันที่ 12 มีนาคม 2559) สงคณะกรรมการตามเวลาที่กําหนด
10 ก.พ. 2559

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 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 วันที่ 11 เมษายน 2559)

18 เม.ย. 2559

1.คณะกรรมการ เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่ 3 ของการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี (13 มีนาคม 2558 - 12 มีนาคม 2559) บนเว็บไซตของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
2.คณะกรรมการมีหนังสือถึงผูเกี่ยวของใหตอบแบบสอบถาม โดยใหสงคืนคณะกรรมการ
ภายในวันที่ 29 เม.ย.2559
3. คณะกรรมการมีหนังสือถึงผูเกี่ยวของเชิญมาสนทนา สนทนากลุม

25-29 เม.ย. 2559

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 /2559
- คณะกรรมการเชิญผูเกี่ยวของมารวมสนทนา สนทนากลุม

6 พ.ค. 2559

คณะกรรมการ ตรวจสอบขอมูลทั้งหมดและมอบใหฝายเลขานุการฯ
วิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ

9-20 พ.ค. 2559

ฝายเลขานุการฯ วิเคราะหขอมูล สรุปผลและยก ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เสนอคณะกรรมการ พิจารณา

26 พ.ค. 2559

ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559
พิจารณาผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ

3 มิ.ย.2559

คณะกรรมการ ประชุมครั้งที่ 5/2559
1.พิจารณา ราง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี
2.เชิญอธิการบดีและทีมผูบริหารรวมประชุมตรวจสอบ สอบทานในประเด็นตางๆ กอนเสนอ
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สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
10 มิ.ย.2559

ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ เพื่อพิจารณานําเขาที่สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา
(ครบ 60 วัน นับจากวันที่อธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ)

13 ก.ค.2559

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 พิจารณา
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

10 ส.ค.2559

สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 พิจารณารับรอง
รายการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

ภายในวันที่ 17
ส.ค.2559

นายกสภามหาวิทยาลัยแจงผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ
ใหอธิการบดีทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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