
๑ 

 

ปฏิทินการด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ แทนต าแหน่งท่ีว่างลง ๑ ต าแหน่ง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ประเภทอาจารย์ พ.ศ.๒๕๖๑ 

วัน/เดือน/ปี เวลา การด าเนนิการ หมายเหตุ 

ก.การเลือกตัวแทนของส่วนงาน   

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓  มหาวิทยาลยัด าเนินการ ดงันี้ 

๑. ประกาศ ก าหนด วันเวลา และสถานที่ในการ

เสนอชื่ออาจารย์ทีม่ีคุณสมบตัิเป็นตัวแทนของ

ส่วนงาน และก าหนดวัน เวลา และสถานทีใ่น

การเลือกตัวแทนของส่วนงาน ณ ส านักงาน

เลขานุการคณะ วิทยาลัย ยกเว้น บัณฑติ

วทิยาลยั 

๒. ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ

รับสมัครอาจารย์ทีม่ีคุณสมบตัิเป็นตัวแทนของ

ส่วนงาน  ณ ส านักงานเลขานกุารคณะ วิทยาลัย 

ยกเว้น บัณฑติวิทยาลยั 

๓. ประกาศรายชื่ออาจารย์ผูม้ีสิทธิ์เสนอชื่อ  

และผู้มสีิทธิ์เลอืกตัวแทนของส่วนงาน  

๔. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ เพือ่ท า

หน้าที่ตามทีม่หาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๘(๑)-(๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๘(๔) 

วันศุกรท์ี่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ภายในเวลา 

๑๖.๓๐ น. 

สิน้สดุการโต้แย้งรายชื่ออาจารย์ผูม้ีสิทธิ์เสนอชื่อ 

และผู้มสีิทธิ์เลอืกตัวแทนของส่วนงาน 

 

วันจันทร์ท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อซักซอ้ม

ความเข้าใจกระบวนการเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ 

 

วันอังคารที่ ๑๕ ถงึ วันพธุที ่

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 

 รับสมัครอาจารย์ทีม่ีคุณสมบตัิเป็นตัวแทนของ

ส่วนงาน  ณ ส านักงานเลขานกุารคณะ วิทยาลัย 

 

 

 



๒ 

 

วนั/เดือน/ปี เวลา การด าเนนิการ หมายเหตุ 

วันอังคารที่ ๑๕ ถงึ วันพธุที ่

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 

ตั้งแต่เวลา 

๐๘.๓๐-

๑๖.๓๐ น. 

เสนอชื่ออาจารย์ทีม่ีคุณสมบตัิเป็นตัวแทนของ

ส่วนงานล่วงหน้า 

ตามมติสภามหาวิทยาลยั 

คร้ังที่ ๒๗๒(๔/๒๕๖๓) 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ วาระที่ ๖.๑๕ 

วันจันทร์ท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓  อนุกรรมการฝ่ายประจ าหน่วยเสนอชื่อ รับบัตร

เสนอชื่อและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเสนอชื่อตัวแทน

ของส่วนงาน ณ งานกจิการสภามหาวิทยาลยั  

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ชั้น๑ โทร ๒๓๙๒ 

 

วันอังคารท่ี ๒๒ กันยายน๒๕๖๓ ๑. ๐๘.๓๐ถึง 

๑๖.๓๐ น. 

๒. ๑๖.๓๐น. 

เป็นต้นไป 

๑. เสนอชื่ออาจารย์ทีม่ีคุณสมบัติเป็นตัวแทนของ

ส่วนงาน ณ ส านักงานเลขานกุารคณะ วิทยาลัย 

๒. อนุกรรมการฝ่ายประจ าหน่วยเสนอชื่อ  

ขานรายชื่อผูไ้ด้รับการเสนอชือ่  

 

วันพุธท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓  ส่วนงานสง่รายชื่อตัวแทนของส่วนงานให้

มหาวิทยาลยัเพื่อด าเนนิการตอ่ไป 

 

วันพฤหัสบดีที ่๒๔ กันยายน

๒๕๖๓ 

 มหาวิทยาลยัประกาศรายชื่ออาจารย์ทีส่มัคร 

และอาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนของ

ส่วนงาน 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๘(๓) 

วันอังคารท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓  อนุกรรมการฝ่ายประจ าหน่วยเสนอชื่อรับบัตร

เลือกตัวแทนของส่วนงานและอุปกรณเ์ก่ียวกับ

การเลือกตัวแทนของส่วนงาน  ณ งานกจิการ 

สภามหาวิทยาลัย  กองกลาง ส านักงาน

อธิการบด ีช้ัน ๑ โทร ๒๓๙๒ 

 

วันพุธท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑. ๐๘.๓๐ถึง 

๑๖.๓๐ น. 

๒. ๑๖.๓๐น. 

เป็นต้นไป 

๑. ออกเสียงลงคะแนนเลอืกตัวแทนของส่วนงาน  

 

๒.ให้ส่วนงานด าเนินการนับคะแนนเสยีงโดย

เปิดเผย 

๓ ใหส้่วนงานสง่รายชื่อตัวแทนของส่วนงาน 

จ านวน ๒ คน ให้แกม่หาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา

ด าเนินการต่อไป ภายในวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๗ 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑ (๑) 

 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑ (๒) 

 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑ (๓)

และ (๔) 

 



๓ 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา การด าเนนิการ หมายเหตุ 

วันศุกรท์ี่ ๒ ตลุาคม ๒๕๖๓  มหาวิทยาลยัประกาศรายชื่อตัวแทนของส่วนงาน

เพื่อท าหนา้ที่เลือกผูส้มควรด ารงต าแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลยั ประเภทอาจารย์ 

ต่อไป 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๒ 

 

ข.การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์  

วันศุกรท์ี่ ๒ ตลุาคม ๒๕๖๓  มหาวิทยาลยัด าเนินการดังนี ้

๑.ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่มคีุณสมบัติเป็นผู้

สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ประเภทอาจารย ์

๒.ประกาศรายชื่ออาจารย์ผูม้สีิทธิ์เสนอชื่อผู้

สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ประเภทอาจารย ์

๓.อนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบรายชื่อ มหีนา้ที่ดังนี ้

    ๓.๑ ตรวจสอบคุณสมบัตอิาจารย์ที่เปน็ผู้

สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ประเภทอาจารย์     

    ๓.๒ ตรวจสอบรายชื่อผู้มสีิทธิ์เสนอชื่อผู้

สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลยั

ประเภทอาจารย ์

๔. ประกาศ ก าหนด วนั เวลา สถานทีใ่นการ

เสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลยั ประเภทอาจารย์ ได้คนละไม่เกนิ 

๑* ชื่อ 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔(๑) 

 

 

 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔(๒) 

 

 

อนุกรรมการฝ่าย

ตรวจสอบรายชื่อ ได้

แต่งตั้งแล้ว ตามขอ้ ๘ 

(๔) โดยมีหน้าที่ ตามข้อ 

๑๔ วรรคสอง 

 

 

 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕(๑) 

 

*ต าแหนง่ที่วา่งลง ๑ 

ต าแหนง่ 

วันจันทรท์ี่ ๕ ถงึ วันองัคารที ่

๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

ตั้งแต่เวลา 

๐๘.๓๐-

๑๖.๓๐ น. 

เสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลยั ประเภทอาจารย์ ล่วงหน้า 

 

 

 

 



๔ 

 

วัน/เดือน/ปี เวลา การด าเนนิการ หมายเหตุ 

วันพฤหัสบดีที่๘ ตุลาคม๒๕๖๓  อนุกรรมการฝ่ายประจ าหน่วยเสนอชื่อรับบัตร

เสนอชื่อและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเสนอชื่อ   

ณ งานกจิการสภามหาวิทยาลัย  กองกลาง 

ส านักงานอธิการบด ีช้ัน ๑ โทร ๒๓๙๒ 

 

วันศุกรท์ี่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๑. ๐๘.๓๐ถึง 

๑๖.๓๐ น. 

 

๒. ๑๖.๓๐น. 

เป็นต้นไป 

๑.อาจารย์ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ เสนอชื่อผูส้มควร

ด ารงต าแหนง่กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ประเภทอาจารย์คนละไม่เกนิ ๑ ชื่อ 

๒.ให้ส่วนงานขานชื่อของผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อโดย

เปิดเผยทันท ี

๓.ให้ส่วนงานสง่รายชื่อผูไ้ด้รับการเสนอชื่อให้แก่

มหาวิทยาลยัภายในวันที ่๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  

ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕(๑) 

 

 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕(๒) 

 

 ข้อบังคับฯ ขอ้ ๑๕(๓) 

วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓  มหาวิทยาลยัด าเนินการทาบทามผู้ได้รับการเสนอ

ชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลยั ประเภทอาจารย์ ระยะเวลา ตั้งแต่

วันที่ ๑๕-๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖ 

วันศุกรท์ี่ ๖ พฤศจิกายน

๒๕๖๓ 

 ประชุมตัวแทนของส่วนงานเพือ่เลือกกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

    -ผู้ตอบรับการทาบทาม น าเสนอประวัติ 

ผลงาน และวิสยัทัศนใ์นการปฏิบัติหนา้ที่  

(ล าดับการน าเสนอใช้วธิีจับฉลาก) 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗ 

 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๘ 

วันจันทรท์ี่ ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 จัดท าค าสัง่แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

ประเภทอาจารย์ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลง

นาม 

ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๙ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

 แจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบ  

รวมระยะเวลาการด าเนนิการ ตัง้แตป่ระกาศ-จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้ = ๒ เดอืน 

ศิริมาศ เสนารักษ์  

ผูอ้ านวยการกองกลาง 

ผูจ้ัดท าปฏิทิน 

 


