
   ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ การด าเนินการ ระยะเวลา 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 

พฤษภาคม 2563 

2 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 
1. อธิการบดีเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 -2566) ต่อคณะกรรมการ 
2. เพ่ือรับทราบ ดังนี้ 
   2.1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
   2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2561 

14 กรกฎาคม 2563 
 

3 อธิการบดีเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 -2566) ต่อสภามหาวิทยาลัย 

26 กรกฎาคม 2563 

4 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 
1. อธิการบดีเสนอแผนบริหารมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 -2566) ต่อคณะกรรมการ (ครั้งที่ 2) หลังจากสภาให้
ข้อเสนอแนะ 
2. เพื่อพิจารณา ดังนี้ 
   2.1 พิจารณา แผนบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ระยะ 4 ปี (ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 -  2566)  

2.2 พิจารณา “ร่าง” แผนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี ในระยะ 4 ปี และแผนการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.3 พิจารณา “ร่าง” ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 

22 กันยายน 2563 

5 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3  
1. เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
   1.1  (ร่าง) ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    1.2 (ร่าง) ปฏิทินการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5 ตุลาคม 2563 

6 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4  
1. เพื่อพิจารณา ดังนี้ 

3 พฤศจิกายน 2563 
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   1.1  (ร่าง) ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   1.2 (ร่าง) แบบสอบถามการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   (อธิการบดีเข้าร่วมให้ข้อมูลการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนฯ) 

7 ประธานคณะกรรมการ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ 
1. แผนบริหารมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 
2566) 
2. (ร่าง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

16 พฤศจิกายน 2563 

8 สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 29 พฤศจิกายน 
2563 พิจารณา ดังนี้ 
1. แผนบริหารมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 
2566) 
2. (ร่าง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

29 พฤศจิกายน 2563 

9 คณะกรรมการ น าข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
มาด าเนินการปรับแก้ไข (ถ้ามี) 

ภายใน  
14 ธันวาคม 2563 

10 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามประกาศใช้หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภายใน   
20 ธันวาคม 2563 

11 คณะกรรมการ ด าเนินการ 
1. ส่งประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้แก่อธิการบดี 

2. แจ้งให้อธิการบดี จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 
-   ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จัดส่งคณะกรรมการ 
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 

-   ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดส่งคณะกรรมการ 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

ภายใน 
15 มกราคม 2564 

12 ฝ่ายเลขานุการน าประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

15 มกราคม 2564 
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13 อธิการบดี จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
ต่อคณะกรรมการ 

ภายใน 
20 พฤษภาคม 2564  

14 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5  
เพ่ือพิจารณา 
1. ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ของอธิการบดี 
2. ก าหนดรูปแบบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี 
3.  ก าหนดประเด็น/ค าถามในการสนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์ 

1 มิถุนายน 2564 

15 คณะกรรมการมีหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงาน ให้ด าเนินการเสนอชื่อ
ผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม และตอบแบบสอบถาม  
ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 

14 มิถุนายน 2564 

16 หัวหน้าส่วนงาน ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม/การสัมภาษณ์/
ตอบแบบสอบถาม ต่อคณะกรรมการ 

ภายใน  
2 กรกฎาคม 2564 

17 คณะกรรมการ มีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม/การ
สัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถาม 

ภายใน 
9 กรกฎาคม 2564 

18 ส่งแบบสอบถามการประเมินภาวะผู้น า การบริหารคณะท างาน และ
สมรรถนะในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก(เป็นเอกสาร) โดยให้ตอบภายในวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2564 

18 ตุลาคม 2564 

19 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6 
- จัดการสนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์สายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 

1 - 2 พฤศจิกายน 2564 

20 อนุกรรมการ ด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล สรุปผล ส่งให้
ฝ่ายเลขานุการเพ่ือเสนอคณะกรรมการ 

ภายใน 
15 พฤศจิกายน 2564 

21 อธิการบดีจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เสนอคณะกรรมการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ) 

ภายใน 
30 พฤศจิกายน 2564 

22 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7 
เพ่ือพิจารณา  
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. สรุปข้อมูลผลการสนทนากลุ่ม/การสัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถาม 

14 ธันวาคม 2564  

23 คณะกรรมการมอบฝ่ายเลขานุการ ยกร่าง รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

15 - 30 ธันวาคม 2564  
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24 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8  
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 7 มกราคม 2565 

25 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9  
เพ่ือพิจารณา สรุป (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

25 มกราคม 2565 

26 ประธานคณะกรรมการ มีบันทึกถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เสนอ (ร่าง) 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ให้ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณา 
(ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อธิการบดีเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ) 

28 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


