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ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ฉบับท่ี 3/๒๕๖6 
เรื่อง  ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 

  ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ออกประกาศ
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง ขั้นตอน วิธีการ และ
ระยะเวลาในการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และได้ก าหนดให้
ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566 บัดนี้ได้ครบก าหนดระยะเวลาสมัครเลือกตั้ง
เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร นั้น 
  เพ่ือให้การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖6 และ      
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 0640/๒๕๖6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ลงวันที่  13 กุมภาพันธ์  2566 นั้น 

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงประกาศขั้นตอน วิธีการ และ
ระยะเวลาในการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการอีกครั้งหนึ่ ง รายละเอียดตามเอกสาร                  
แนบท้ายประกาศ  

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

             ประธานกรรมการคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับท่ี 3/2566 
 
๑. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ   
 ๑.1. คุณสมบัติของผู้สมัครต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากบุคลากรสายวิชาการ 
ณ วันลงชื่อสมัครรับเลือกตั้ง มีดังนี้ 

     ๑.1.๑ ผู้สมัครต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากบุคลากรสายวิชาการ 
      (๑)  เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ซึ่งมิได้อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 
  (๒)  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน                        

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  (๓)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
๑.2 การรับสมัคร ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการจากบุคลากรสายวิชาการ ขอรับแบบฟอร์มการสมัครและส่งแบบฟอร์มการสมัครที่กรอกรายละเอียด       
พร้อมแนบรูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้วได้ที่งานบริหารการประชุมและพิธีการ ชั้น 6 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 21 เมษายน 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

๑.3 ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากบุคลากร
สายวิชาการ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ จะประกาศหมายเลขประจ าตัวผู้รับสมัครเลือกตั้ง ตามประกาศ
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ 5/๒๕๖6 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566              
โดยจะก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครตามล าดับที่สมัคร 

๑.4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้ง 
   ๑.4.๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 
    ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่                                
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร และบุคลากร  ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ฉบับที่  4/๒๕๖6 เรื่อง บัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่                          
15  มีนาคม 2566 
   หากผู้ใดพบว่ารายชื่อไม่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบและขอแก้ไขเพ่ิมเติมได้ที่ งานบริหาร                   
การประชุมและพิธีการ ชั้น 6 อาคารภูมิราชภัฏ ระหว่างวันที่ 15 – 24  มีนาคม 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
เว้นวันหยุดราชการ 
   ๑.4.๒ วิธีการเลือกตั้ง 
   ๑) การเลือกตั้ง (ล่วงหน้า) ผู้ที่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้  ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 
2566 ให้รับบัตรเลือกตั้งและใช้สิทธิเลือกตั้ง (ล่วงหน้า) โดยจะต้องแนบหลักฐาน เช่น ค าสั่งไปราชการ ฯลฯ                
ได้ที่  งานบริหารการประชุมและพิธีการ ชั้น 6 อาคารภูมิราชภัฏ ระหว่างวันที่  1 – 2 พฤษภาคม 2566               
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
   ๒) การเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ งกรรมการ                 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ 4/๒๕๖6 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 สามารถรับบัตรเลือกตั้งและใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 
2566 ตามสถานที่ ดังนี้ 
    (๑) ให้ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร และบุคลากร สังกัดต่อไปนี้ ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่
บริเวณชั้น ๑ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ได้แก่ 
    -  ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                  
ทีป่ฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชราชภัฏอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

/-ผู้ด ารง... 
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    -  ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร และบุคลากร สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ที่ปฏิบัติงาน             
ณ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
    -  ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร และบุคลากร  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     
ณ ล ารางทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์     
    -  ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร และบุคลากร  สังกัดส านักงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทุ่งกะโล่  ณ ล ารางทุ่งกะโล่ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
    -  ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร และบุคลากร  สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
    (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร และบุคลากร  สังกัดวิทยาลัยน่านใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ได้ทีส่ านักงานคณบดวีิทยาลัยน่าน อ.เวียงสา จ.น่าน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  
    (๓) ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร และบุคลากร  สังกัดงานบริหารจัดการพ้ืนทีจ่ังหวัดแพร่ 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่ อาคารเวียงเชียงชื่น อ.ลอง จ.แพร่                   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
    ๓) การลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้ 
   ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากบุคลากร                
สายวิชาการ ตามข้อ ๑.4.๑ (๑) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ ไม่เกิน ๑ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งที่ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งถือว่าไม่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง 

๑.5 การตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง 
      เมื่ อหมดเวลาในการใช้สิทธิ เลือกตั้ งในวัน พุธที่  3  พฤษภาคม 2566 เวลา ๑๔.๐๐ น. 

คณะอนุกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ จะด าเนินการเปิดหีบเลือกตั้ง  โดยให้เปิดหีบเลือกตั้งของวิทยาลัยน่าน  
และงานบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดแพร่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  พร้อมกัน ณ บริเวณ
ชั้น ๑ อาคารคณะวิทยาการจัดการ  การตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งให้กระท าโดยเปิดเผยและถือเสียงข้างมาก                  
เป็นเกณฑ์กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนเทา่กันให้ใช้วิธีการจับฉลาก   

๑.6 การประกาศผลการเลือกตั้ง 
      ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากบุคลากรสายวิชาการ มีวาระในการ

ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกต้ังเป็นต้นไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการเลือกตั้งนับต้ังแต่วันเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2. ระยะเวลา... 
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๒. ระยะเวลาในการด าเนินการเลือกตั้งในแต่ละข้ันตอน 
 

ล าดับที่ วัน - เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
๑ วันที่ 15 มีนาคม 2566  ประกาศข้ันตอน วิธีการ และ

ระยะเวลาการเลือกตั้งกรรมการ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
(ฉบับที่ 3/๒๕๖6) 

คณะกรรมการเลือกตั้ง -บอรด์ทุกคณะ 
วิทยาลัย และ
โรงเรียนสาธิต 
-เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 

๒ วันที่ 15 มีนาคม 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ  
(ฉบับที่ 4/๒๕๖6)  
 

คณะกรรมการเลือกตั้ง -บอรด์ทุกคณะ 
วิทยาลัย และ
โรงเรียนสาธิต 
-เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 

๓ วันที่ 15 – 24 มีนาคม 
2566 

คณาจารย์ประจ า และ
ข้าราชการ ตรวจสอบรายชื่อ
และขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการจาก
บุคลากรสายวิชาการ 

คณาจารย์ประจ า และ
ข้าราชการ 

-บอรด์ทุกคณะ 
วิทยาลัย และ
โรงเรียนสาธิต 
-เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 

๔ วันที่ 27 มีนาคม –               
21 เมษายน 2566 

รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการจากบุคลากรสาย
วิชาการ 

คณะกรรมการเลือกตั้ง 
และคณะอนุกรรมการ
เลือกตั้ง 

- งานบริหาร 
การประชุมและ 
พิธีการ ชั้น 6  
อาคารภูมิราชภัฏ 

๕ วันที่ 26 เมษายน 2566 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 
เข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการจาก
บุคลากรสายวิชาการ 

คณะกรรมการเลือกตั้ง  

๖ วันที่ 26 เมษายน 2566 
 

ประกาศหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
(ฉบับที่ 5/๒๕๖6)   

คณะกรรมการเลือกตั้ง 
และคณะอนุกรรมการ
เลือกตั้ง 

-บอรด์ทุกคณะ 
วิทยาลัย และ
โรงเรียนสาธิต 
-เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 

๗ วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม  
2566  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

การลงคะแนนเลือกตั้ง 
กรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ (ล่วงหน้า) 

คณะกรรมการเลือกตั้ง 
และคณะอนุกรรมการ
เลือกตั้ง 

งานบริหารการ
ประชุมและพิธีการ
ชั้น 6 อาคาร                  
ภูมริาชภัฏ 

๘ วันที่  3  พฤษภาคม 
2566 เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๔.๐๐ น. 

การลงคะแนนเลือกตั้ง 
กรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการจากบุคลากรสาย
วิชาการ 

คณะกรรมการเลือกตั้ง 
และคณะอนุกรรมการ
เลือกตั้ง 

-บริเวณชั้น ๑            
คณะวิทยาการจัดการ 
-วิทยาลัยน่าน 
-งานบริหารจัดการ
พื้นที่จังหวัดแพร่ 

/2. ระยะเวลา 



๕ 
 

 

๒. ระยะเวลาในการด าเนินการเลือกตั้งในแต่ละขั้นตอน (ต่อ) 
 

ล าดับที่ วัน - เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 
๙ วันที่ 3 พฤษภาคม 

2566                              
เวลา ๑๔.๐๐ น. 

เปิดหีบเลือกตั้งและตรวจนับ
คะแนน 

คณะกรรมการเลือกตั้ง 
และคณะอนุกรรมการ
เลือกตั้ง 

-บริเวณชั้น ๑               
คณะวิทยาการ
จัดการ 

๑๐ วันที่ 3 พฤษภาคม 
2566  

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการจาก
บุคลากรสายวิชาการ 

คณะกรรมการเลือกตั้ง  

 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

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


