
กำหนดการ ขั้นตอน และกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ  
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 
2563 

แจ้งครบวาระการดำรงตำแหน่งของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ            
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2563 
 

ห้องสรัสจันทร ชั้น 2 
อาคาร 10 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

วันอังคารที่ 21 เมษายน 
2563 

อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. 2563  
 

- กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 
2563   
เวลา 10.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการประสานงานการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2563 (ร่าง) กำหนดการ ขั้นตอน 
และกระบวนการเลือกตั้งฯ และ (ร่าง) แบบฟอร์มการดำเนินการที่เก่ียวข้อง 

ห้องพุทธชาด ชั้น 3 
อาคาร 10 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
 

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 
2563 

คณะกรรมการประสานงานการเลือกตั้งฯ แจ้งเวียนประกาศ และกระบวนการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการไปยังส่วนราชการ (คณะ สถาบัน สำนัก) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการสภา

คณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2563 
1) กรรมการสภาฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ (คณะละ 1 คน) 
2) กรรมการสภาฯ ประเภทผู้แทนข้าราชการ               (จำนวน 3 คน) 
3) กรรมการสภาฯ ประเภทผู้แทนท่ัวไป                     (จำนวน 4 คน) 

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และ    
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
(กรณีรายชื่อตกหล่นหรือมีการแก้ไข ขอให้ส่วนราชการทำบันทกึแจ้งไปที่งานบริหาร
ทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ก่อนเวลา 16.00 น.) 
 

ติดประกาศทุกคณะ สำนัก 
สถาบัน และห้องโถง      
ชั้น 1 อาคาร 10 
 

คณะกรรมการประสานงานการ
เลือกตั้งฯ  

 

ไม่น้อยกว่า 

5 คน 



-๒- 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ  
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 
2563  เวลา 10.00 น. 
 

คณะกรรมการประสานงานการเลือกตั้งฯ เชิญประชุมผู้แทนคณะ สำนัก สถาบัน     
เพ่ือชี้แจงกระบวนการเลือกตั้งฯ 
 

ห้องสรัสจันทร ชั้น 2 
อาคาร 10 

คณะกรรมการประสานงานการ
เลือกตั้งฯ 

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 
2563 

- อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนข้าราชการ และประเภททั่วไป 

- คณบดีออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ 

(จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน) 
 

- - กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
 
- คณะ  
  
  

วันพฤหัสบดีที่ 21 
พฤษภาคม 2563 
 

วันสุดท้ายของการแจ้งแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งฯ  
 

- กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

คณะกรรมการประสานงานการเลือกตั้งฯ แจ้งเวียนกรณีรายชื่อตกหล่นหรือแก้ไข 
เพ่ิมเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งฯ 
 

ติดประกาศทุกคณะ สำนัก 
สถาบัน และห้องโถง      
ชั้น 1 อาคาร 10 
 

คณะกรรมการประสานงานการ
เลือกตั้งฯ 

วันอังคารที่ 26 – วันพฤหัสบดี
ที ่28 พฤษภาคม 2563 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

กำหนดรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แต่ละประเภท 
- ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่คณะตนเอง 
  สังกัด 
- ประเภทผู้แทนข้าราชการ และประเภทผู้แทนทั่วไป ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ 
  คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภท  
  ผู้แทนข้าราชการ และประเภททั่วไป ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงาน 
  อธิการบดี  
 

 
- คณะ  
 
- งานบริหารทั่วไป   
  กองกลาง สำนักงาน 
  อธิการบดี 

 
- คณะ  
 
- คณะกรรมการดำเนินการ 
  เลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทน 
  ข้าราชการ และประเภท 
  ผู้แทนทั่วไป 

 
 
 



-๓- 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ  
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 
2563  

- คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ     
  ประกาศรายชื่อและประวัติผู้สมัคร ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ 
 
- คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทนข้าราชการ และประเภท 
  ผู้แทนทั่วไป ประกาศรายชื่อและประวัติผู้สมัคร ประเภทผู้แทนข้าราชการ และ 

  ประเภทผู้แทนทั่วไป 
 

- คณะ 6 คณะ  
 
 
- สำนัก สถาบัน และ 
  หอ้งโถง ชั้น 1 อาคาร 10 
 

- คณะกรรมการดำเนินการ   
  เลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทน  
  คณาจารย์ประจำคณะ     
- คณะกรรมการดำเนินการ 
  เลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทน 
  ข้าราชการ และประเภท 
  ผู้แทนทั่วไป 
 

วันจันทร์ที่ 8 – วันพุธที่ 10 
มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00 – 15.00 น.  

ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมกันทั้ง 3 ประเภท 
 

- คณะ 6 คณะ  
- งานบริหารทั่วไป    
  กองกลาง สำนักงาน 
  อธิการบดี ชั้น 1  
  อาคาร 10  

- คณะกรรมการดำเนินการ   
  เลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทน  
  คณาจารย์ประจำคณะ     
- คณะกรรมการดำเนินการ 
  เลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทน 
  ข้าราชการ และประเภท 
  ผู้แทนทั่วไป 
 

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 
2563 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 
เวลา 15.01 น. เป็นต้นไป 

 
 
- ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พร้อมกันทั้ง 3 ประเภท 
- นับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนน 
 

 
 
- คณะ 6 คณะ  
- ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 10 

 
 
- คณะกรรมการดำเนินการ   
  เลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทน  
  คณาจารย์ประจำคณะ     
- คณะกรรมการดำเนินการ 
  เลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทน 
  ข้าราชการ และประเภท 
  ผู้แทนทั่วไป 

 

- คณะกรรมการดำเนินการเลือกต้ังฯ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ นำเสนอ
รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งต่อคณบดีเพ่ือนำเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 



-4- 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ  
วันพฤหัสบดีที่ 18 
มิถุนายน 2563 

คณบดี และคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทนข้าราชการ และ
ประเภทผู้แทนทั่วไป นำเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเสนออธิการบดี 
 

งานบริหารทั่วไป 
กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี 

- คณบดี 
- คณะกรรมการดำเนินการ 
  เลือกตั้งฯ ประเภทผู้แทน 
  ข้าราชการ และประเภท 
  ผู้แทนทั่วไป 

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 
2563 

มหาวิทยาลัยประกาศจำนวนกรรมการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ 
ประเภทผู้แทนข้าราชการ และประเภทผู้แทนทั่วไป 
 

ติดประกาศทุกคณะ สำนัก 
สถาบัน และห้องโถง      
ชั้น 1 อาคาร 10 
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

อธิการบดีเรียกประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการเพ่ือเลือกตั้งประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ และรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

ห้องสรัสจันทร ชั้น 2 
อาคาร 10 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563 
 

คณะ สำนัก สถาบัน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 
2563 

อธิการบดีแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 
 

ห้องสรัสจันทร ชั้น 2 
อาคาร 10 

สำนักงานเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 


