
 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
ฉบับที่ ๑ 

เรื่อง  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
---------------------------- 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยไดแต งตั้ ง รองศาสตราจารย  นพ.วีระยุทธ  โถวประเสริฐ และ                        
รองศาสตราจารย ดร.กมล  บุษบา เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตั้งแตวันที่ ๘ 
มกราคม ๒๕๖๔ ไปแลว นั้น เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยดังกลาว จะดํารงตําแหนงครบวาระ                   
ในวันที่  ๗ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการเลือกตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
จากคณาจารยประจําชุดใหม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวิธีการไดมาซึ่งกรรมการ                    
สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ ๒)                    
พ.ศ. ๒๕๖๓ และไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
และจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ                      
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําเปนไปโดยเรียบรอย 
 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๗ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิธีการไดมา       
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ จึงออกประกาศไวดังนี ้

  ๑. การสมัครรับเลือกตั้ง 
      ๑.๑ กําหนดวันเวลารับสมัคร 
   ตั้งแตวันที่ ๑  – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ น.            
– ๑๖.๓๐ น.)  
      ๑.๒ หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง คือ ใบสมัคร พรอมรูปถายขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 
      ๑.๓ ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการสมัครไปใหครบถวน หากหลักฐาน             
ไมครบตามขอ ๑.๒ เจาหนาที่จะยังไมรับใบสมัครจนกวาจะมีหลักฐานครบถวน 
      ๑.๔ การกําหนดหมายเลขผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูใดสมัครกอนจะไดรับหมายเลขกอน           
โดยคณะกรรมการฯ จะถือวัน เวลาที่ยื่นใบสมัครเปนเกณฑกําหนด 
      ๑.๕ ขอรับและยื่นใบสมัครไดท่ี 
   (๑) สมัครดวยตนเองโดยสงหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งตามขอ ๑.๒ ไดทีส่ํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย อาคารอเนกประสงค ๑ ชั้น ๒ มธ. ทาพระจันทร โทร. 02 – 613 – 3015 – 17, 3034 
   (๒) สมัครผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดย Download ใบสมัครไดที่หนา website                  
ของมหาวิทยาลัย https://tu.ac.th/councilcommittee-election และสงหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง
ตามขอ ๑.๒ ไดที ่E - mail : council.tu@gmail.com ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา 16.30 น. 
 

-/๒. ผูมีสิทธิสมัคร 

 



- ๒ - 
 

  ๒. ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
      ๒.๑ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนคณาจารย
ประจํา 
      ๒.๒ ทําการสอนในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
      ๒.๓ ตองไมใชผูมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้
   ๒.๓.๑ ดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี หรือหัวหนาสวนงาน                          
รองหัวหนาสวนงาน หรือผูชวยหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง หรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทา 
   ๒.๓.๒ อยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
   ๒.๓.๓ เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณ 
 

  ๓. ผูมีสทิธิออกเสียงเลือกตั้ง 
      พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                   
สายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีผานการทดลองการปฏิบัติงานแลว 
       ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผูมีสิทธ ิ            
ออกเสียงเลือกตั้งไดที่หนา website ของมหาวิทยาลัย https://tu.ac.th/councilcommittee-election 
หากรายชื่อของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามขอบังคับฯ และประกาศฉบับนี้ขาดหายไป ขอใหทักทวงไดท่ี              
ฝายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ (สํานักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารอเนกประสงค ๑ ชั้น ๒ 
มธ. ทาพระจันทร โทร. 02 – 613 – 3015 – 17, 3034) ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 

  ๔. การออกเสียงเลือกตั้ง 
      ๔.๑ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตองไปออกเสียงเลือกตั้งดวยตนเอง พรอมกับแสดงบัตรที่ม ี           
รูปถาย เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ                  
หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ีรถยนต หรือบัตรราชการอื่น ๆ ที่ออกโดยหนวยงานราชการ       
หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ. ณ สถานที่ทําการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ กําหนด 
      ๔.๒ กรณีที่ไมสามารถไปออกเสียงเลือกตั้งดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหผู อ่ืนนําบัตร
เลือกตั้งไปออกเสียงเลือกตั้งแทนก็ได แตจะตองปฏิบัต ิดังนี ้
   (๑) การมอบอํานาจนําบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ จัดสงให                    
ไปลงคะแนน ผูรับมอบอํานาจตองเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย และผูรับมอบอํานาจจะรับมอบ
อํานาจไดเพียงหนึ่งคนเทานั้น 
   (๒) ใหผูที่จะมอบอํานาจนําบัตรเลือกตั้งใสซองปดผนึก และลงลายมือชื่อกํากับ                   
บนซองดังกลาว 
   (๓) การไปลงคะแนน ผูรับมอบอํานาจจะตองนําบัตรที่มีรูปถาย เชน บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ หรือบัตรประจําตัวขาราชการ 
หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือบัตรราชการอ่ืน ๆ ที่ออกโดยหนวยงานราชการ หรือบัตรประจําตัวสมาชิก 
สอมธ. หรือสําเนาบัตรดังกลาวของผูมอบอํานาจ พรอมหนังสือมอบอํานาจตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งฯ กําหนดไปแสดงกับกรรมการฯ ดวย 
   (๔) ผูรับมอบอํานาจจะตองนําบัตรที่มีรูปถายตาม (๓) ของตนเองมาแสดงดวย 
 

-/(๕) หากไมปฏิบัติตาม 
 



- ๓ - 
 

   (๕) หากไมปฏิบัติตามขอ (๑) ถึง (๔) กรรมการฯ จะไมรับบัตรเลือกตั้งดังกลาว 
 

  ๕. วันเลือกตั้ง 
      วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
 

  ๖. สถานที่ทําการเลือกตั้ง 
      ๖.๑ ศูนยทาพระจันทร  :  บริเวณดานหลังตึกโดม ใตหองอนุสรณสถานผูประศาสนการ 
          (ฝงสนามฟุตบอล) 
      ๖.๒ ศูนยรังสิต   :  - บริเวณโถงชั้นลาง อาคารสํานักงานอธิการบดี 
          - บริเวณโถงกลางชั้นลาง อาคารเรียนรวมกลุมสังคมศาสตร (SC) 
          - หนาหอง X RAY ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา  

       โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 
          - บริเวณโถงชั้นลาง อาคารปยชาต ิ
          - บริเวณโถงชั้นลาง อาคารบรรยายเรียนรวม ๕ (บร.๕) 
             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
          - บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศาสตร 
      ๖.๓ ศูนยลําปาง   :  บริเวณชั้น 1 อาคารสิรินธรารัตน 
      ๖.๔ ศูนยพัทยา   :  บริเวณหนาสํานักงานกองบริหารศูนยพัทยา  

      อาคารศูนยนวัตกรรมธรรมศาสตร ชั้น 1 
   ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได ณ สถานท่ีเลือกตั้งไดเพียง        
แหงเดียวเทานั้น กรณีหากตรวจสอบพบในภายหลังวามีการใชสิทธิมากกวาหนึ่งหนวยเลือกตั้ง 
ใหถือเปนการกระทําความผิดทางวินัย 
 

  ๗. สถานที่นับคะแนน 
      ๗.๑ ศูนยทาพระจันทร ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา นับคะแนน ณ สถานที่เลือกตั้ง 
      ๗.๒ ศูนยรังสิต ใหนําหีบเลือกตั้งจากทุกหนวยเลือกตั้งมารวมกันและนับคะแนน                 
ณ โถงชั้นลาง อาคารสํานักงานอธิการบดี 
 

  ๘. การไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
      ๘.๑ กรณีผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา      
ทั้งสองรายตองมาจากตางสวนงานกัน และในกรณีผูไดรับคะแนนเสียงในลําดับที่มีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ                          
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํามาจากสวนงานเดียวกัน ใหดําเนินการดังตอไปนี ้
   (๑) ในกรณีไดรับคะแนนเสียงเทากัน ใหจับสลากเพ่ือเปนผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ 
   (๒) ในกรณีไดรับคะแนนเสียงไมเทากัน แตทั้งสองรายอยูในสองอันดับแรกของการ
เลือกตั้ง ใหรายที่ไดรับคะแนนเสียงนอยกวา ไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อและใหเลื่อนผูไดรับคะแนนเสียงลําดับ
ถัดไปเปนผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ 
        ถาผูไดรับคะแนนเสียงลําดับถัดไปยังเปนผูมาจากสวนงานเดียวกันใหเลื่อน                      
ผูไดรับคะแนนเสียงลําดับถัดไปอีกเปนผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ ท้ังนี้ จนกวาจะไดผูมาจากตางสวนงานกัน 
 
 

-/ถาผูไดรับคะแนนเสียง 



- ๔ - 
 

        ถาผูไดรับคะแนนเสียงลําดับถัดไปมีผูไดรับคะแนนเสียงเทากันใหจับสลาก                 
เพ่ือเปนผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อ 
 

  จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน 
 

ประกาศ     ณ     วันที่    26    กันยายน     พ.ศ.     ๒๕๖๕ 
 

          
  (รองศาสตราจารย ดร.ศภุสวัสดิ์  ชัชวาลย) 

รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบด ี

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ 




