
 
กำหนดการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติกระบวนการสรรหาคณบดี 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
  วันจันทร์ที ่8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64  เวลา 14.00 น.  เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร  ๑๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

วัน เดือน ปี ขั้นตอนการดำเนินการ 
 

สถานที ่
 

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.
2564 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/๒๕๖4 
  - เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เรื่องการครบวาระ     
    การดำรงตำแหน่งคณบดี วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 
  - เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกรรมการสภา 
    มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นประธานคณะกรรมการ 
    สรรหาคณบดี 

ณ ห้องสรัสจันทร  
ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ 

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี - 
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564 เวลา 14.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่  ๑/2564     
   - พิจารณาจัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และกระบวน    
     สรรหาคณบดี พ.ศ. 2564 
   - พิจารณาจัดทำกำหนดการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ 
     กระบวนการสรรหาคณบดี และแบบฟอร์มต่าง ๆ 

ณ ห้องสรัสจันทร 
ชั้น 2 อาคาร 10  

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564  

คณะกรรมการสรรหาคณบดี แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์
และกระบวนสรรหาคณบดี ไปยังส่วนราชการ (คณะ สำนัก 
สถาบัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
     และกระบวนสรรหาคณบดี พ.ศ. 2564 
   - กำหนดการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติกระบวนการสรรหา 
     คณบดี 
   - ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง รายชื่อ        
     ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อและลงคะแนนเสียง ผู้สมควรได้รับการ 
     สรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
     สกลนคร 

- ติดประกาศ 
  ณ ห้องโถง ชั้น 1  
  อาคาร ๑๐ 
- คณะที่มีการสรรหา 
  คณบดี 

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564 ก่อนเวลา 15.00 น. 

วันสุดท้ายของการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อและลงคะแนน
เสียง ผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี กรณี
รายชื่อตกหล่นหรือแก้ไขเพ่ิมเติม 

งานบริหารทั่วไป 
กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี 

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อและลงคะแนนเสียง ผู้สมควร
ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี กรณีรายชื่อตกหล่น
หรือแก้ไขเพ่ิมเติม 

- ติดประกาศ 
  ณ ห้องโถง ชั้น 1  
  อาคาร ๑๐ 
- คณะที่มีการสรรหา 
  คณบดี 

 

 วัน เดือน ปี... 

 



- ๒ - 

วัน เดือน ปี ขั้นตอนการดำเนินการ 
 

สถานที ่
 

วันที่ 1 – 10  มีนาคม พ.ศ. 
2564 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 
(เว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ผู้สมัคร / ผู้เสนอชื่อ รับแบบสมัคร / แบบเสนอชื่อผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งคณบดี และกรอกแบบประวัติและผลงาน 
  - ผู้สมัครส่งแบบสมัคร / แบบกรอกประวัติและผลงาน  
  - ผู้เสนอชื่อ ส่งแบบเสนอชื่อ / แบบตอบรับการทาบทาม / 
     แบบกรอกประวัติและผลงาน 

งานบริหารทั่วไป  
กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 2/2564 
  - พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
    ตามคุณสมบัติที่กำหนดใน พ.ร.บ.ฯ และข้อบังคับฯ 

- ณ ห้องสรัสจันทร 
  ชั้น 2 อาคาร 10 

  - ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรง 
ตำแหน่งคณบดีแต่ละคณะ 

- คณะที่มีการสรรหา 
  คณบดี 

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 
2564 
เวลา 09.00 เป็นต้นไป 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 3/2564 
และการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และตอบคำถามของผู้สมควร
ได้รับการสรรหาเป็นคณบดี     

ณ ห้องสร้อยสุวรรณา 
ชั้น 3 อาคาร 10 

วันที่ 16 – 18  มีนาคม พ.ศ. 
2564 
เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ข้าราชการ พนักงาน อาจารย์พิเศษ และผู้ปฏิบัติงานรายเดือน 
ที่มีเวลาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่สังกัด
มหาวิทยาลัย ที่ติดภารกิจสำคัญ หรือจำเป็นต้องไปราชการ
ต่างจังหวัดสามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้าได้  

ณ ห้องโถง ชั้น 1 
อาคาร 10  

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 
2564  
เวลา 09.00 – 15.00 น. 
 
เวลา 15.01 น. เป็นต้นไป 

 
 
- ลงคะแนนสรรหาคณบด ี
  
- นับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนน 

 
 
ณ ห้องโถง ชั้น 1 
อาคาร 10 
 

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 
2564 เวลา 10.00 น.  

ประชมุคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 4/2564 
  - คัดเลือกผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นคณบดีให้เหลือจำนวน 
    ไม่เกิน 3 คน  
  - จัดทำบัญชีรายชื่อ เรียงตามลำดับอักษร พร้อมประวัติและ 
    ผลงาน 
  - เสนอบัญชีรายชื่อ พร้อมประวัติและผลงานต่อสภา 
    มหาวิทยาลัย 

ณ ห้องสรัสจันทร 
ชั้น 2 อาคาร 10 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564 

ประธานกรรมการสรรหาคณบดี เสนอประวัติและผลงานผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลือก 
และดำเนินการแต่งตั้ง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ ห้องสรัสจันทร      
ชั้น 2 อาคาร 10 

 

 

 


