
 
 

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
เรื่อง  ข้ันตอน และวิธีการเก่ียวกับการเลือกตั้งสภาคณาจารย�และข�าราชการ  

 
 เพ่ือให	การดําเนินการท่ีเก่ียวข	องกับการเลือกต้ังสภาคณาจารย!และข	าราชการ ของมหาวิทยาลัย                        
ราชภัฏอุตรดิตถ! เป*นไปด	วยความเรียบร	อยและเป*นไปตามความในมาตรา ๒๓ แห.งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข	อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ!  ว.าด	วย สภาคณาจารย!และข	าราชการ                       
พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการเลือกต้ังสภาคณาจารย!และข	าราชการ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏอุตรดิตถ! ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๗ จึงกําหนดข้ันตอน และวิธีการ
เก่ียวกับการเลือกต้ังสภาคณาจารย!และข	าราชการ ไว	ดังนี้ 
 ๑. การรับสมัคร 

ให	ผู	 ท่ีประสงค!จะสมัครรับเลือกต้ัง เ พ่ือดํารงตําแหน.งประธานสภาคณาจารย!และข	าราชการ                   
และกรรมการสภาคณาจารย!และข	าราชการ แสดงความจํานงและลงชื่อสมัครได	ท่ี กองบริหารงานบุคคล                   
สํานักงานอธิการบดี ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ ระหว.างวันท่ี ๒๑-๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.                                  
เว	นวันหยุดราชการ 

๒. จํานวนสภาคณาจารย�และข�าราชการ ประกอบด�วย 
    (๑) ประธานสภาคณาจารย!และข	าราชการ 
    (๒) กรรมการสภาคณาจารย!และข	าราชการ จํานวน ๑๖ คน ประกอบด	วย 
 ก. กรรมการจากคณาจารย!ประจํา ท่ีเป*นข	าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๒ คน 
 ข. กรรมการจากคณาจารย!ประจํา ท่ีเป*นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๗ คน  
 ค. กรรมการจากข	าราชการ และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๗ คน 

 ๓. คุณสมบัติของผู�สมัครประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ  ณ วันลงชื่อสมัครรับเลือกต้ัง ดังนี้  
      (๑) เป*นคณาจารย!ประจํา  
      (๒) สําเร็จการศึกษาไม.ต่ํากว.าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท.าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัย                   
รับรอง 
      (๓) ได	ทําการสอนหรือมีประสบการณ!ในการบริหารมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี                  
สภามหาวิทยาลัยรับรอง ไม.น	อยกว.า ๕ ปEนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
      (๔) ไม.เป*นผู	เคยพ	นวาระการดํารงตําแหน.งตาม หมวด ๓ ข	อ ๑๒ (๖) และ (๗) 
      (๕) ไม.เป*นผู	ดํารงตําแหน.งบริหาร 
 
 
 
 

/๔.คุณสมบัติ.. 



-๒- 
 

๔. คุณสมบัติของผู�สมัครกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ ณ วันลงชื่อสมัครรับการเลือกต้ัง ดังนี้ 
     (๑) เป*นคณาจารย!ประจํา หรือข	าราชการ หรือบุคลากรสายสนับสนุน 
     (๒) ได	ทําการสอน หรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัย

รับรอง ไม.น	อยกว.า ๓ ปEถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
     (๓) ไม.เป*นผู	เคยพ	นวาระการดํารงตําแหน.งตาม หมวด ๓ ข	อ ๑๒ (๖) และ (๗) 
     (๔) ไม.เป*นผู	ดํารงตําแหน.งบริหาร 
๕. ผู� มีสิทธิเลือกประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ ได	แก. คณาจารย!ประจํา ข	าราชการ                        

ผู	ดํารงตําแหน.งบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน 
๖. ผู�มีสิทธิเลือกกรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ  
 (๑) กรรมการสภาจากคณาจารย!ประจํา ได	แก. คณาจารย!ประจํา 
 (๒) กรรมการสภาจากข	าราชการ และบุคลากรสายสนับสนุน ได	แก. ข	าราชการ และบุคลากร                    

สายสนับสนุน 
๗. ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเลือกตั้งสภาคณาจารย�และข�าราชการ ในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
๘. กําหนดหมายเลขประจําตัวผู�สมัครรับเลือกตั้ง 

     มหาวิทยาลัยจะประกาศหมายเลขประจําตัวผู	สมัครรับเลือกต้ังแต.ละประเภทตามลําดับการสมัคร                 
ในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๙. การดําเนินการเลือกตั้ง 
              (๑ )  กํ าหนดให	 มี ก ารลงคะแนน เสี ย ง เลื อก ต้ั งประธานสภาคณาจารย! และข	 า ร าชการ                         
กรรมการสภาคณาจารย!และข	าราชการ พร	อมกันในวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามหน.วยเลือกต้ัง  ดังนี้ 

๑. หน4วยเลือกตั้งท่ี ๑ สํานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.   
๒. หน4วยเลือกตั้งท่ี ๒ วิทยาเขตแพร.  เวลา  ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐  น. 
๓. หน4วยเลือกตั้งท่ี ๓ วิทยาลัยน.าน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ! เวลา  ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.                     

   (๒) ผู	ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน.งประธานสภาคณาจารย!และข	าราชการ ลงคะแนน
ได	 ๑ คน 

   (๓) ผู	ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน.งกรรมการสภาคณาจารย!และข	าราชการ                 
ลงคะแนนได	 ดังนี้ 

 ก. กรรมการสภาจากคณาจารย!ประจํา ท่ีเป*นข	าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                          
จํานวน ๒ คน  

ข. กรรมการสภาจากคณาจารย!ประจํา ท่ีเป*นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๗ คน  
 ค. กรรมการสภาจากข	าราชการ และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๗ คน 
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๑๐. การใช�สิทธิในการเลือกตั้งล4วงหน�า 
      การใช	สิทธิล.วงหน	าในการเลือกต้ังประธานสภาคณาจารย!และข	าราชการ กรรมการสภาคณาจารย!                  

และข	าราชการ กรณีท่ีคณาจารย!ประจํา ข	าราชการ ผู	 ดํารงตําแหน.งบริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน                             
ไปราชการ ไม.สามารถใช	สิทธิเลือกต้ังได	 ในวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให	ใช	สิทธิเลือกต้ังล.วงหน	า ด	วยตนเอง 
พร	อมแนบคําสั่งไปราชการ ณ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ ในวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 
 ๑๑. ผู�มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งท่ีไม4มาใช�สิทธิเลือกตั้งตาม ข	อ ๙ (๑) และข	อ ๑๐ ถือว.าไม.ประสงค!                  
จะใช	สิทธิเลือกต้ัง 
 ๑๒. ผลการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้ง 

      ผลการตรวจนับคะแนนการเลือกต้ังให	กระทําโดยเปHดเผยและถือเสียงข	างมากเป*นเกณฑ!                
กรณีท่ีมีผู	ได	คะแนนเท.ากันให	ใช	วิธีการจับฉลาก  โดยให	วิทยาเขตแพร.และวิทยาลัยน.าน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ!  เปHดหีบนับคะแนนพร	อมกันในวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗   

๑๓. การประกาศผลการเลือกตั้ง 
ผู	ได	รับเลือกต้ังเป*นประธานสภาคณาจารย!และข	าราชการ  และกรรมการสภาคณาจารย!และ

ข	าราชการ  มีวาระในการดํารงตําแหน.งต้ังแต.วันท่ีได	รับเลือกเป*นต	นไป  ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะประกาศ                 
ผลการเลือกต้ัง ภายใน ๗ วันนับแต.วันเลือกต้ัง 
 

  จึงประกาศมาให	ทราบโดยท่ัวกัน 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 
 

 (ผู	ช.วยศาสตราจารย! ดร.เรืองเดช  วงศ!หล	า) 
                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ! 
       ประธานคณะกรรมการเลือกต้ังสภาคณาจารย!และข	าราชการ 

 



เอกสารแนบท�ายประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการเลือกต้ังในแต�ละข้ันตอน 
ลําดับท่ี วัน - เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

๑ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ประกาศข้ันตอน วิธีการ และวิธีการ
เก่ียวกับการเลือกต้ังสภาคณาจารย+และ
ข,าราชการ 

- ทุกหน�วยงาน 
- ป1ายประชาสัมพันธ+ 
  ของมหาวิทยาลัย 
- เว็บไซต+มหาวิทยาลัย 

๒ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประกาศรายชื่อผู,มีสิทธิเลือก 
ประธานสภาคณาจารย+และข,าราชการ  
และกรรมการสภาคณาจารย+และ
ข,าราชการ 

- ทุกหน�วยงาน 
- ป1ายประชาสัมพันธ+ 
  ของมหาวิทยาลัย 
- เว็บไซต+มหาวิทยาลัย 

๓ วันท่ี ๒๑-๓๐ เมษายน ๒๕๕๗   
เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. 
เว,นวันหยุดราชการ 

การสมัครรับเลือกต้ังเพ่ือดํารงตําแหน�ง          
๑. ประธานสภาคณาจารย+และข,าราชการ 
๒. กรรมการสภาคณาจารย+และ 
    ข,าราชการ 

กองบริหารงานบุคคล              
ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ 

๔ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๑. ตรวจสอบคุณสมบัติผู,สมัคร 
    รับเลือกต้ัง 
๒. ประกาศหมายเลขประจําตัว   
    ผู,สมัครรับเลือกต้ัง  

- ทุกหน�วยงาน 
- ป1ายประชาสัมพันธ+ 
  ของมหาวิทยาลัย 
- เว็บไซต+มหาวิทยาลัย 

๕ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. 

การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังล�วงหน,า   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ 

๖ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น. 
 

การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง                     
สภาคณาจารย+และข,าราชการ 
(วิทยาเขตแพร)  ให�ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง  ณ  หน)วยเลือกตั้ง          
วิทยาเขตแพร)  และวิทยาลัยน)าน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�                   
ให�ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ หน)วย
เลือกตั้งวิทยาลัยน)าน มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏอุตรดิตถ�  
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.) 

- สํานักงานอธิการบดี                  
  ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ 
- วิทยาลัยน�าน    
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  อุตรดิตถ+ 
- วิทยาเขตแพร� 

/ระยะเวลา... 
 
 
 



 
ระยะเวลาในการดําเนินการเลือกต้ังในแต�ละข้ันตอน (ต�อ) 
 

ลําดับท่ี วัน - เวลา กิจกรรม สถานท่ี 
๗ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๔.๐๐ น. เปEนต,นไป 
ตรวจนับคะแนนการเลือกต้ัง 
(วิทยาเขตแพร)และวิทยาลัยน)าน        
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� 
เป5ดหีบนับคะแนนพร�อมกัน            
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สํานักงาน
อธิการบดี  ช้ัน ๑  
อาคารภูมิราชภัฏ) 

สํานักงานอธิการบดี                  
ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ 

๘ การประชุมคณะกรรมการ            
สภามหาวิทยาลัย ประจําเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
 

นําเสนอต�อสภามหาวิทยาลัย               
 

ห,องประชุม 
สภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๕  
อาคารภูมิราชภัฏ 

 
................................................. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


