
 
กำหนดการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน  

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 
 

วัน เดือน ปี ขั้นตอนการดำเนินการ 
 

สถานที ่
 

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม         
พ.ศ. 2563 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/๒๕๖4 
  - แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เรื่อง แจ้งการครบวาระ 
    การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน วันที่ 3 เมษายน 
    พ.ศ. 2564  
  - เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกรรมการ 
    สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นประธาน 
    คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และพิจารณา 
    แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน 

ณ ห้องสรัสจันทร  
ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ 

วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2564 

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน - 

วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน  
ครั้งที่ ๑/2564 
 -  พิจารณาจัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และกระบวน 
    การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕64 
 -  พิจารณาจัดทำกำหนดการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ 
    กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และแบบฟอร์ม 
    ต่างๆ 

ณ ห้องสรัสจันทร 
ชั้น 3 อาคาร ๑๐ 

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2564 

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน แจ้งเวียนประกาศ
หลักเกณฑ ์และกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันไปยัง
ส่วนราชการ (คณะ สถาบัน สำนัก) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน  
     เรื่อง หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ 
     สถาบัน พ.ศ. 2564 
   - กำหนดการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติกระบวนการสรรหา 
     ผู้อำนวยการสถาบัน 
   - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน  
     เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหา 
     ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน  
   - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน 
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการ 
    สถาบัน 

- ติดประกาศ 
  ณ ห้องโถง ชั้น 1  
  อาคาร ๑๐ 
- คณะ สำนัก สถาบัน 

วันพุธที่ 1๗ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2564 
ก่อนเวลา 15.00 น. 

การแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา  ให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กรณีรายชื่อตกหล่นหรือแก้ไข
เพ่ิมเติม 

งานบริหารทั่วไป 
กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี 

 

วัน เดือน ปี... 

เอกสารแนบ ๔ 



- ๒ - 

วัน เดือน ปี ขั้นตอนการดำเนินการ สถานที ่
 

วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์     
พ.ศ. 2564  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ (เพ่ิมเติม) กรณีรายชื่อ 
ตกหล่นหรือมีการแก้ไข ไปยังส่วนราชการ (คณะ สำนัก สถาบัน) 
   - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน  
     เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง 
     ผู้อำนวยการสถาบัน  
   - ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน 
     เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการ 
     สถาบัน 

-  ติดประกาศ 
   ณ ห้องโถง ชั้น ๑ 
   อาคาร ๑๐  
- คณะ สำนัก สถาบัน 

วันที่ 1 – 1๐ มีนาคม        
พ.ศ. 2564 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.๐๐ น. 
(เว้นวันหยุดราชการ         
และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

ผู้เสนอชื่อ / ผู้สมัคร รับแบบสมัคร / เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา  
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน และกรอกแบบประวัติและ
ผลงานให้กับคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน 
     -  ผู้เสนอชื่อ ส่งแบบเสนอชื่อ / แบบตอบรับการทาบทาม / 
        แบบกรอกประวัติและผลงาน 
     -  ผู้สมัครส่งแบบสมัคร / แบบกรอกประวัติและผลงาน  

งานบริหารทั่วไป  
กองกลาง  สำนักงาน
อธิการบดี 

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2564 เวลา 10.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 2/2564 
- พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเข้า    
  รับการสรรหา 
- กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในการแสดงวิสัยทัศน์ 

ณ ห้องพุทธชาด 
ชั้น 3 อาคาร ๑๐ 

- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง 
      ผู้อำนวยการสถาบัน 

ติดประกาศ 
ณ ห้องโถง ชั้น ๑ 
อาคาร ๑๐ 

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม       
พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
ผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน แสดง
วิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน หรือผู้ที่มี
ความสนใจทั่วไป คนละไม่เกิน 20 นาท ี

ณ ห้องสร้อยสุวรรณา  
ชั้น 3 อาคาร ๑๐ 
 

วันที่ 1๖ – 18 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ลงคะแนนหย่ังเสียงล่วงหน้า กรณทีี่ติดราชการหรือติดภารกิจ
สามารถลงคะแนนล่วงหน้าได้ โดยขอรับแบบบันทึกและบัตร
ลงคะแนน เพ่ือใช้สิทธิและหย่อนบัตรลงหีบหย่อนบัตรสถาบันนั้น ๆ 
ต่อกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันที่ได้รับมอบหมาย 
 

ณ งานบริหารทั่วไป 
กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี ชั้น 1 
อาคาร 10 

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม  
พ.ศ. 2564  
เวลา 09.00 – 15.00 น. 
 

เวลา 15.01 น. เป็นต้นไป 

 
 
 
 

  -  ลงคะแนนหย่ังเสียงสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน 
 

   - นับคะแนนผลการหยั่งเสียงสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน 

 
 
ณ ห้องโถง ชั้น 1 
อาคาร 10 
 

 

วัน เดือน... 



-๓- 

วัน เดือน ปี ขั้นตอนการดำเนินการ สถานที ่
 

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม   
พ.ศ. 2564 เวลา 0๙.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 4/2564 
   - พิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมผลการเสนอชื่อ 
     ผลการหยั่งเสียง รายละเอียดการนำเสนอวิสัยทัศน์ ประวัติ 
     และผลงานของทุกรายเรียงลำดับตามผลการหยั่งเสียงเสนอ 
     ต่อสภามหาวิทยาลัยพจิารณาเลือก ในการประชุมสภา 
     มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำเดือน 
     มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องสรัสจันทร 
ชั้น ๒ อาคาร 10 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันนำเสนอรายชื่อ 
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมผลการเสนอชื่อผลการหยั่งเสียง 
รายละเอียดการนำเสนอวิสัยทัศน์ ประวัติและผลงานของทุกราย
เรียงลำดับตามผลการหยั่งเสียงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เลือก ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-  ติดประกาศ 
   ณ ห้องโถง ชั้น ๑ 
   อาคาร ๑๐  
- คณะ สำนัก สถาบัน 

 

 


