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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปน็มา  ความจําเป็น  ความสําคัญ 

 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน  วิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัย จึงจําเป็นต้องมีการต้ังคณะบุคคลข้ึนเพ่ือทําหน้าที่ในการ
บริหารมหาวิทยาลัย เช่น  สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการประจําคณะ เป็นต้น  นอกจากน้ียัง
กําหนดให้มีสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่ ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533  มาตรา 23 กําหนดให้มีสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยกรรมการซึ่ง
คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยเลือกจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย  มีหน้าท่ีให้คําปรึกษาและ
ข้อแนะนําแก่อธิการบดีและมีหน้าที่อ่ืนตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย องค์ประกอบของสภาอาจารย์  จํานวน
กรรมการ  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ัง วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการดําเนินงาน
ของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551  
และระเบียบสภาอาจารย์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
พ.ศ. 2551 เพ่ือให้การดําเนินงานของสภาอาจารย์เป็นไปอย่างเหมาะสม และเพ่ือให้การดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
 ดังน้ัน  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี และผู้ปฏิบัติงานของคณะ/
สํานัก/วิทยาลัยท่ีประจําหน่วยเลือกต้ัง  มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของสภาอาจารย์ หลักเกณฑ์ 
วิธีการได้มาซึ่งสภาอาจารย์ และขั้นตอนการเลือกต้ังสภาอาจารย์  ผู้จัดทําจึงเห็นถึงความสําคัญในการจัดทํา
คู่มือการเลือกต้ังสภาอาจารย์ เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ลดข้อผิดพลาด และใช้เป็นสื่อ
ประสานงานกับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้บริหารในการติดตามการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมปีระสิทธิผลต่อไป   
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1.2  วัตถปุระสงค ์
  1.2.1  เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานอธิการบดี  และผู้ปฏิบัติงานของคณะ/สํานัก/วิทยาลัยที่ประจําหน่วยเลือกต้ัง  
  1.2.2  เพ่ือใช้เป็นสื่อประสานงานกับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นระบบ
และมาตรฐานเดียวกัน 

1.2.3 เพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้   
1.2.4  เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามการปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน 
1.2.5 เพ่ือเป็นการรวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  

 
1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.3.1  ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานอธิการบดี และผู้ปฏิบัติงานของคณะ/สํานัก/วิทยาลัยที่ประจําหน่วยเลือกต้ัง  
  1.3.2  ใช้เป็นส่ือประสานงานกับคณะ/สํานัก/วิทยาลัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นระบบและ
มาตรฐานเดียวกัน 
  1.3.3  ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้   
  1.3.4  ทําใหผู้้บริหารสามารถติดตามการปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน 
  1.3.5  ได้รวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน   
 
1.4  ขอบเขตการจัดทําคู่มือ 
   การจัดทําคู่มือการเลือกต้ังสภาอาจารย์เล่มน้ี เขียนข้ึนภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551 และระเบียบสภาอาจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  พ.ศ.2551 ครอบคลุมต้ังแต่ข้ันตอนการขอ
อนุมัติดําเนินการเลือกต้ัง  การดําเนินการเลือกต้ัง  และการแต่งต้ังกรรมการสภาอาจารย์  โดยได้อธิบาย
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อควรระวังต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  และสําหรับการเลือกต้ัง
แทนตําแหน่งที่ว่างด้วยเหตุผลอ่ืนๆ ก็สามารถปรับใช้วิธีการตามคู่มือน้ีได้โดยอนุโลม 

 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1.5.1  คณาจารย์  หมายถึง  ผู้ที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ ทั้งที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  1.5.2  บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง  ผู้ที่ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร  ประเภทวิชาชีพ 
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป ท้ังทีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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  1.5.3  คณะ  หมายถึง  คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประกอบด้วย  คณะ
เกษตรศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์  คณะ
ศิลปศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะ
พยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 1.5.4  สํานัก  หมายถึง  สํานักต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ประกอบด้วย สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สํานักวิทยบริการ สํานักบริหารทรัพย์สินและ 
สิทธิประโยชน์ และสํานักงานอธิการบดี 

 1.5.5  กรรมการสภาอาจารย์  หมายถึง  คณาจารย์ที่ได้รับเลือกตั้ง 
 1.5.6  อนุกรรมการสภาอาจารย์  หมายถึง  บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับเลือกต้ัง 
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บทท่ี 2 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบตังิานและเง่ือนไข 

 
 ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง  สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบุคคลต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธีการปฏิบัติงาน กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
โดยมีหน้าที่ ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้คําปรึกษาแนะนํา ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ังสภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังน้ี 
 
2.1  กฏหมายที่เก่ียวข้อง      
 2.1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 
 2.1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551 
 2.1.3 ระเบียบสภาอาจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและ
อนุกรรมการสภาอาจารย์  พ.ศ.2551   
 
2.2 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
   2.2.1  หลักการและเหตุผลของการจัดต้ังสภาอาจารย ์
  สภาอาจารย์เป็นองค์กรภายในมหาวิทยาลัยที่ก่อต้ังขึ้น1 เพ่ือให้คําปรึกษา และ
ข้อแนะนําต่ออธิการบดีเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับ นโยบายและมาตรฐานทาง
วิชาการและการบริหารมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์เก่ียวกับตําแหน่งและหน้าที่ทางวิชาการ นโยบาย
เก่ียวกับการส่งเสริมกิจการนักศึกษา นโยบายด้านสวัสดิการสําหรับบุคลากรทุกกลุ่มในมหาวิทยาลัย 
หลักการสรรหาบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย กิจการที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัย
ร้องขอ พิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมและส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรมของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
รวมตลอดทั้งลูกจ้างและนักศึกษา2   
 2.2.2  องค์ประกอบของสภาอาจารย์ 
  สภาอาจารย์ ประกอบด้วย 

2.2.2.1 กรรมการสภาอาจารย์ที่เลือกจากคณาจารย์ประจํา  แบ่งเป็น 
1) ประเภทผู้แทนคณะ คือ กรรมการสภาอาจารย์ที่คณาจารย์ในคณะ

เลือกต้ัง จํานวนคณะละ 1 คน 
2) ประเภทผู้แทนทั่วไป คือ กรรมการสภาอาจารย์ที่คณาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยเลือกต้ัง  จํานวนเท่ากับกรรมการสภาอาจารย์ตามข้อ 1)  และ 

                                                            
1 ข้อ 6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551 
2 ข้อ 8 ข้อบังคับเดียวกัน 
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2.2.2.2 อนุกรรมการสภาอาจารย์ที่เลือกจากบุคลากรสายสนับสนุน  แบ่งเป็น 
1) ประเภทผู้แทนคณะ คือ อนุกรรมการสภาอาจารย์ที่บุคลากรสาย

สนับสนุนในคณะ สํานัก หรือวิทยาลัย เลือกต้ัง จํานวนคณะละ 1 คน 
2) ประเภทผู้แทนทั่วไป คือ อนุกรรมการสภาอาจารย์ที่บุคลากรสาย

สนับสนุนในมหาวิทยาลัยเลือกต้ัง  จํานวนเท่ากับอนุกรรมการสภาอาจารย์ตามข้อ (2) (ก)3 
  กรณีที่มีการต้ังคณะ สํานัก ขึ้นใหม่ ให้มีการเลือกต้ังกรรมการหรืออนุกรรมการ 
สภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะ สํานัก วิทยาลัย เข้าดํารงตําแหน่งภายใน 30 วัน เว้นแต่วาระของ
กรรมการหรืออนุกรรมการสภาอาจารย์เหลือน้อยกว่า 90 วัน จะไม่เลือกต้ังก็ได้  ส่วนกรรมการหรือ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป ให้มีการเลือกต้ังในคราวเดียวกันกับการเลือกต้ังกรรมการ
หรืออนุกรรมการสภาอาจารย์ในครั้งถัดไป (การเลือกต้ังปกติ) 
 2.2.3  วาระการดํารงตําแหน่ง 
  มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกต้ัง 
  ในกรณีที่สภาอาจารย์ครบวาระแต่ยังมิได้เลือกต้ังสภาอาจารย์ใหม่ให้สภาอาจารย์ 
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังสภาอาจารย์ใหม่4 
  กรรมการหรืออนุกรรมการสภาอาจารย์ที่ได้รับเลือกเข้ามาแทนตําแหน่งที่ว่างลง ให้
อยู่ในวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน5 
 2.2.4  การดําเนินการเลือกต้ังสภาอาจารย์  
  2.2.4.1  กรณีครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
   1) ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเลือกต้ังสภาอาจารย์ภายใน 30 วันก่อนวัน
สิ้นสุดวาระของกรรมการสภาอาจารย์ และอนุกรรมการสภาอาจารย์  
  2) ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาอาจารย์ และ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันเลือกต้ัง ทั้งน้ี จะต้องไม่ทําให้วาระการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการสภาอาจารย์ และอนุกรรมการสภาอาจารย์ ชุดเดิมน้อยกว่า 2 ปี6 
  2.2.4.2 กรณีตําแหน่งว่างลง (ที่ไม่ใช่กรณีครบวาระการดํารงตําแหน่ง) 
   ให้มีการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ หรืออนุกรรมการสภาอาจารย์เข้า
ดํารงตําแหน่งแทนภายใน 30 วัน เว้นแต่วาระของกรรมการสภาอาจารย์ หรืออนุกรรมการสภาอาจารย์
ที่ว่างลงเหลือน้อยกว่า 90 วัน จะไม่เลือกต้ังแทนก็ได้ 
   ตําแหน่งประเภทใดว่างลงให้เลือกต้ังเฉพาะตําแหน่งประเภทน้ัน และ
จํานวนเท่ากับตําแหน่งที่ว่างลง 
 
 
 
 
                                                            
3 ข้อ 9  ข้อบังคับเดียวกัน 
4 ข้อ 10  ข้อบังคับเดียวกัน 
5 ข้อ 16 วรรคสอง ข้อบังคับเดียวกัน 
6 ข้อ 14 ข้อบังคับเดียวกัน 
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 2.2.5  คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
  2.2.5.1  คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาอาจารย์ 

 1) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ  เป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสังกัดคณะ/วิทยาลัยนั้นๆ และผ่านการ
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสมัคร  
 2)  กรรมการสภาอาจารย์ประเภททั่วไป  เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสังกัดทุกคณะ/วิทยาลัย และผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสมัคร  

 ลักษณะต้องห้าม  
 (1)  อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  
 (2)  เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 (3) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีหรือรองหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการ
สํานักวิทยาเขต ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด7 
   (4) ถูกให้ออกจากตําแหน่งกรรมการสภาอาจารย์  โดยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ทั้งหมดมีมติให้ออก8 
    (5) ถูกให้ออกจากตําแหน่งกรรมการสภาอาจารย์ เน่ืองจากขาดการ
ประชุมสมัยสามัญ 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่ได้แจ้งต่อประธานสภาอาจารย์เป็นลายลักษณ์อักษร จึงไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันที่ออก9 
   (6) เป็นอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง10 
 

 2.2.5.2  คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
 1) อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ เป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และลูกจ้างประจําในสังกัด
คณะ/สํานัก/วิทยาลัยนั้นๆ ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสมัคร  

 2) อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนท่ัวไป เป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน หรือลูกจ้างประจําในสังกัด 
ทุกคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสมัคร 

                                                            
7 ข้อ 7 ระเบียบสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์      
         พ.ศ. 2551 
8 ข้อ 11(5) ข้อบังคับเดียวกัน 
9 ข้อ 11(6) ข้อบังคับเดียวกัน 
10 ข้อ 13 ระเบียบเดียวกัน 
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 ลักษณะต้องห้าม  
 (1)  อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  
 (2)  เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง11 
   (3) ถูกให้ออกจากตําแหน่งอนุกรรมการสภาอาจารย์ โดยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ทั้งหมดมีมติให้ออก12 
    (4) ถูกให้ออกจากตําแหน่งอนุกรรมการสภาอาจารย์ เน่ืองจากขาดการ
ประชุมสมัยสามัญ 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่ได้แจ้งต่อประธานสภาอาจารย์เป็นลายลักษณ์อักษร จึงไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับจากวันที่ออก13 
   (5) เป็นอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง14 
 2.2.6  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 

 2.2.6.1  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ 
 1) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ 

ได้แก่ คณาจารย์ประจําในคณะนั้นๆ ทั้งที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 2) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนท่ัวไป 
ได้แก่ คณาจารย์ประจําทุกคณะ/วิทยาลัย ทั้งที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน15

 

 2.2.6.2  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
 1) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังอนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ

ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งที่ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และลูกจ้างประจําในคณะ/สํานัก/วิทยาลัยนั้นๆ ที่ผ่านการปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 2) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังอนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนท่ัวไป
ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งที่ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และลูกจ้างประจําในทุกคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน16 
 2.2.7  การประกาศผลเลือกต้ัง  
  ให้ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง ประกาศผลการเลือกต้ังอย่างเป็น
ทางการ ภายใน 3 วันทําการ ถัดจากวันเลือกต้ัง17 
 

                                                            
11 ข้อ 8 ระเบียบเดียวกัน 
12 ข้อ 11(5) ข้อบังคับเดียวกัน 
13 ข้อ 11(6) ข้อบังคับเดียวกัน 
14 ข้อ 13 ระเบียบเดียวกัน 
15 ข้อ 9 ระเบียบเดียวกัน 
16 ข้อ 10 ระเบียบเดียวกัน 
17 ข้อ 15 ระเบียบเดียวกัน 
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 2.2.8  การคัดค้านการเลือกต้ัง  
  ให้กระทําเป็นลายลักษณ์อักษร ย่ืนต่ออธิการบดีภายใน 2 วันทําการ นับแต่วันได้
รับคําร้องคัดค้านน้ัน18 
 2.2.9  การประชุมสภาอาจารย์ครั้งแรก  
  ภายหลังจากประกาศผลการเลือกต้ังให้อธิการบดีเรียกประชุม และเป็นประธานการ
ประชุมเพ่ือเลือกต้ังตําแหน่งดังต่อไปน้ี ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศผลการเลือกต้ัง19 
  (1)  ให้กรรมการสภาอาจารย์เลือกประธานสภาอาจารย์ จํานวน 1 คน รอง
ประธานสภาอาจารย์ จํานวน 2 คน  เลขานุการสภาอาจารย์  จํานวน 1 คน  และผู้ช่วยเลขานุการ 
สภาอาจารย์ จํานวน 1 คน โดยเลือกจากผู้ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาอาจารย์ 
  (2) ให้อนุกรรมการสภาอาจารย์เลือกประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ จํานวน 1 คน  
รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ จํานวน 2 คน  เลขานุการคณะอนุกรรมการสภาอาจารย์  จํานวน 
1 คน  และผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสภาอาจารย์ จํานวน 1 คน โดยเลือกจากผู้ที่ดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภาอาจารย์  โดยเลือกจากผู้ที่ดํารงตําแหน่งอนุกรรมการสภาอาจารย์20 
 2.2.10  การประกาศแต่งต้ังกรรมการสภาอาจารย์ และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
  การประกาศแต่งต้ังกรรมการสภาอาจารย์ และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
ตําแหน่งต่างๆ ให้กระทําภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันเลือกต้ัง ทั้งน้ี จะต้องไม่ทําให้วาระการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการสภาอาจารย์ และอนุกรรมการสภาอาจารย์ ชุดเดิมน้อยกว่า 2 ปี21 
 2.2.11  การพ้นจากตําแหน่ง 
  กรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
  (1)  ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
  (2)  ตาย 
  (3)  ลาออก 
  (4)  ย้ายสังกัดจากคณะที่ตนได้รับเลือกต้ัง ยกเว้นกรรมการสภาอาจารย์ประเภท
ผู้แทนทั่วไป ตามข้อ 9(2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551 
  (5)  กรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจํานวนกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ทั้งหมดที่มีมติให้ออก 
  (6)  ขาดการประชุมสมัยสามัญ 3 ครั้งติดต่อกัน  โดยไม่ได้แจ้งต่อประธาน 
สภาอาจารย์เป็นลายลักษณ์อักษร 
  (7)  ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย22 
  (8)  พ้นจากการเป็นอาจารย์ หรือบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  หรือ
เปลี่ยนสถานภาพจากบุคลากรสายสนับสนุนเป็นอาจารย์  หรือเปลี่ยนสถานภาพจากอาจารย์เป็น
บุคลากรสายสนับสนุน 
                                                            
18 ข้อ 17 ระเบียบเดียวกัน 
19 ข้อ 18 ข้อบังคับเดียวกัน 
20 ข้อ 10 ข้อบังคับเดียวกัน 
21 ข้อ 16 ระเบียบเดียวกัน 
22 ข้อ 11 ข้อบังคับเดียวกัน 
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2.2.12 ขั้นตอนการเลือกต้ัง 
2.2.12.1 ประธานสภาอาจารย์ ทําหนังสือแจ้งอธิการบดี เพ่ือให้ดําเนินการ

เลือกต้ังสภาอาจารย์ ก่อนสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งอย่างน้อย 45 วัน23 
2.2.12.2 กองการเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการเลือกต้ังเสนอ

อธิการบดีเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังสภาอาจารย์ 
 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อบข อ ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ ลื อ ก ต้ั ง 
สภาอาจารย์ ประกอบด้วย 

(1) รองอธิการบดีคนหน่ึงที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) คณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก หรือผู้แทน ทุกคณะเป็นกรรมการ 
(3) ใ ห้ประธานแต่ง ต้ั งบุคคลที่ เ ห็นสมควรเป็นเลขานุการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ24 
  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  มีดังน้ี 

(1)  ประกาศรับสมัครผู้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการ 
สภาอาจารย์  

(2) จัดทํารายช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนกรรมการและอนุกรรมการ 
สภาอาจารย์แยกกัน และประกาศให้ทราบทั่วกัน ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเลือกต้ัง และแก้ไข
เพ่ิมเติมรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ 

(3) ประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเลือกต้ัง 
(4) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกต้ัง 
(5) จัดทําบัตรเลือกต้ังเป็นสองชนิด ชนิดที่หน่ึง สําหรับการเลือกต้ัง

กรรมการสภาอาจารย์ และชนิดที่สองสําหรับการเลือกต้ังอนุกรรมการสภาอาจารย์ โดยให้สามารถเลือก
ได้ ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทผู้แทนคณะ/สํานัก/วิทยาลัย และประเภทผู้แทนทั่วไป ในบัตรเดียวกัน 

(6) ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภา
อาจารย์พร้อมกัน25 
  2.2.12.3 กําหนดหน่วยเลือกต้ัง 

ให้แต่ละคณะ/สํานัก เป็นหน่ึงหน่วยเลือกต้ัง โดยมีคณะอนุกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกต้ัง ไม่น้อยกว่า 2 คน ที่แต่งต้ังโดยประธานกรรมการ หรือคณบดี/ผู้อํานวยการ
สํานัก เพ่ือทําหน้าที่ในการเลือกต้ังประจําหน่วยเลือกต้ังคณะน้ัน ๆ ทั้งนี้  ผู้สมัครรับเลือกต้ังจะเป็น
อนุกรรมการไม่ได้26 

2.2.12.4 การลงคะแนนและการนับคะแนน 
- ให้ผู้มสีิทธิออกเสียงเลือกต้ังลงคะแนนลับด้วยตนเองในสถานที่(หน่วย

เลือกต้ัง) ที่คณะกรรมการกําหนด 

                                                            
23 ข้อ 5 ระเบียบเดียวกัน 
24 ข้อ 6 ระเบียบเดียวกัน 
25 ข้อ 12 ระเบียบเดียวกัน 
26 ข้อ 13 ระเบียบเดียวกัน 
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  - คณาจารย์ประจําผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง มีสิทธิเลือกกรรมการสภา
อาจารย์ประเภทผู้แทนคณะในคณะท่ีตนเองสังกัด จํานวน 1 คน และมีสิทธิออกเสียงเลือกกรรมการ
สภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป อีกจํานวน 1 คน 
  - บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังในคณะ/
สํานักใดๆ มีสิทธิเลือกอนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ/สํานัก ในคณะ/สํานักที่ตนเองสังกัด 
จํานวน 1 คน และมีสิทธิเลือกอนุกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป อีกจํานวน 1 คน 
  - การลงคะแนนล่วงหน้า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสามารถยื่นขอลงคะแนน
ล่วงหน้าได้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามประกาศ หรือมติของคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 
  - การนับคะแนนกรรมการสภาอาจารย์ และอนุกรรมการสภา
อาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะ/สํานัก ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในคณะ/สํานักน้ันๆ ได้รับเลือกต้ัง กรณีมี
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันเกินจํานวนหน่ึงคน ให้ตัดสินด้วยการจับฉลากให้ได้ผู้รับเลือกต้ังเพียงหน่ึงคน 
  - การนับคะแนนกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ประเภท
ทั่วไปให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับ ได้รับเลือกต้ังจนครบจํานวนที่ กําหนด ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551 กรณีมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับ
เท่ากันจนทําให้มีจํานวนเกินจํานวนที่กําหนด ให้ตัดสินด้วยการจับฉลากให้ได้ผู้รับเลือกต้ังเท่าจํานวนที่
กําหนด 
 
2.3  วิธีการปฏิบัติงาน 
 

 ก่อนวันสิ้นสุดวาระของกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์อย่างน้อย 45 
วัน ประธานสภาอาจารย์จะทําหนังสือแจ้งไปยังอธิการบดี  เพ่ือให้ดําเนินการเลือกต้ังสภาอาจารย์แทน
กรรมการที่จะหมดวาระลง  กองการเจ้าหน้าที่  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการเลือกต้ังกรรมการสภา
อาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์  จึงมีวิธีการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  ก่อนการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

(1) เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณา  ดังน้ี  
(1.1) ขออนุมัติดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

   (1.2) แต่งต้ังประธานกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
    (1.3) ขออนุมัติดําเนินการขอรายช่ือผู้แทนคณะ/สํานัก/วิทยาลัย เพ่ือร่วมเป็นกรรมการ
และอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 

(2) เมื่ออธิการบดีเห็นชอบตามข้อ (1) ส่งหนังสือถึงคณะ/สํานัก/วิทยาลัย  เพ่ือขอรายช่ือ
ผู้แทนร่วมเป็นกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง จํานวน 1 คน และอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง จํานวน 2 คน 

(3) คณะ/สํานัก/วิทยาลัย  ส่งรายช่ือผู้แทนเพ่ือร่วมเป็นกรรมการดําเนินการเลือกต้ังและ
อนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง กองการเจ้าหน้าที่ ดําเนินการ ดังน้ี  

(3.1) ร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ เสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม 
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(3.2) ร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการ
สภาอาจารย์ ประจําหน่วยเลือกต้ังคณะ/สํานัก/วิทยาลัย และคําสั่งแต่งต้ังเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการฯ 
เสนอประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังฯ พิจารณาลงนาม 

(4) แจ้งเวียนคําสั่ งแต่งต้ังคณะกรรมการและอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังให้
คณะกรรมการและอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามเพ่ือทราบ  และนัดวันประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ัง ครั้งที่ 1  

(5)  กําหนดจํานวนกรรมการสภาอาจารย์  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับ ดังน้ี 
 (5.1) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะที่คณาจารย์ในคณะเลือกต้ัง จํานวน
คณะละ 1 คน วิธีคิด มหาวิทยาลัยมีจํานวน 11 คณะ เท่ากับ 11 คน 

(5.2) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไปที่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเลือกต้ัง
จํานวนเท่ากับกรรมการสภาอาจารย์ตามข้อ (ก) เทา่กับ  11 คน  

(5.3) อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะที่บุคลากรสายสนับสนุนในคณะ 
สํานัก สถาบัน ศูนย์ หรือวิทยาลัย เลือกต้ังจํานวนคณะละ 1 คน วิธีคิด มหาวิทยาลัยมีจํานวน 11 
คณะ และ 4 สํานัก เท่ากับ 15 คน 

(5.4) อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไปที่บุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยเลือกต้ัง ในจํานวนเมื่อนับรวมกับจํานวนในข้อ (ค) แล้วเท่ากับจํานวนตามข้อ (ก) และ 
(ข) รวมกัน วิธีคิด จํานวนตามข้อ (ก) และ (ข) รวมกันเท่ากับ 22 คน  จํานวนตามข้อ (ค) เท่ากับ 15 
คน ดังนั้น จํานวนอนุกรรมการประเภทผู้แทนทั่วไป เท่ากับ 7 คน ( 22 - 15 = 7) 

(6) ยกร่างระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1 และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง
และต้องให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังให้ความเห็นชอบ ได้แก่ กําหนดการดําเนินการเลือกต้ัง  
ประกาศรับสมัครเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  ใบสมัครรับเลือกต้ัง และบัตรเลือกต้ัง 
โดยจัดทําบัตรเป็นสองชนิด ชนิดที่หนึ่ง สําหรับการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ และชนิดที่สอง 
สําหรับการเลือกต้ังอนุกรรมการสภาอาจารย์ โดยให้สามารถเลือกได้ ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภท
ผู้แทนคณะ/สํานัก/วิทยาลัย และประเภทผู้แทนทั่วไป ในบัตรเดียวกัน  โดยมีระเบียบวาระการประชุม 
ดังน้ี 
ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการ 
สภาอาจารย์ 

1.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการ 
 สภาอาจารย์ ประจําหน่วย เลือกต้ังคณะ/สํานัก/วิทยาลัย 

 1.3 แต่งต้ังเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ระเบยีบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม  

 ไม่ม ี
ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่ม ี
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
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ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 กําหนดการดําเนินการเลอืกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
5.2 ประกาศรับสมัครเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการ สภาอาจารย์   
5.3 ใบสมคัรรบัเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
5.4 บัตรเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

 

(7)  เมื่อกําหนดวันประชุมครั้งที่ 1 ได้แล้ว เสนอร่างระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1 และ
หนังสือเชิญประชุมต่อประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง  

(8)  เมื่อประธานฯ เห็นชอบร่างระเบียบวาระการประชุม จึงจัดทําแฟ้มระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่ 1 และส่งให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

(9) ในวันประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1  
(10) เสนอประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังลงนามในประกาศรับสมัครเลือกต้ัง

กรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ให้ความเห็นชอบ   
(11) แนบสําเนาประกาศรับสมัครตามข้อ (10) และใบสมัครไปพร้อมด้วย 
(12)  เมื่อครบกําหนดการรับสมัครหน่วยเลือกต้ังจะส่งใบสมัครมายังกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้อง

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอีกครั้ง ก่อนการประกาศรายช่ือผู้สมัคร 
(13) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง โดยแยกบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

กรรมการสภาอาจารย์  และอนุกรรมการสภาอาจารย์ ออกจากกัน  
(14) จัดทําประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภา
อาจารย์  และเสนอประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังฯ ลงนาม 

(15) จัดทําบัตรเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ และอนุกรรมการสภาอาจารย์ โดยให้สามารถ
เลือกได้ ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทผู้แทนคณะ/สํานัก/วิทยาลัย และประเภทผู้แทนทั่วไปในบัตรเดียวกัน 

(16) แจ้งเวียนประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภา
อาจารย์ และจัดส่งบัตรเลือกต้ังและใบรายงานผลการนับคะแนนไปยังหน่วยเลือกต้ังประจําคณะ/สํานัก/
วิทยาลัย   

(17) ขอความอนุเคราะห์สํานักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบประวัติผู้สมัครว่าไม่อยู่ใน
ระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยร้ายแรง  และประวัติการถูกลงโทษทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง   

การเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(1) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังลงนามรับบัตรเลือกต้ังกับอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง

ประจําหน่วยเลือกต้ัง  และลงคะแนนลับด้วยตนเอง ในสถานที่(หน่วยเลือกต้ัง) ที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยออกเสียงได้ ดังน้ี 
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 - คณาจารย์ประจํา  มีสิทธิเลือกกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะในคณะที่
ตนเองสังกัด จํานวน 1 คน และมีสิทธิออกเสียงเลือกกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป  
อีกจํานวน 1 คน 

 - บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังในคณะ/สํานักใดๆ มีสิทธิ
เลือกอนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ/สํานัก ในคณะ/สํานักที่ตนเองสังกัด จํานวน  
1 คน และมีสิทธิเลือกอนุกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป อีกจํานวน 1 คน 

(2) กรณีวันเลือกต้ังไม่สามารถมาลงคะแนนเลือกต้ังได้ ให้ขอใช้สิทธิการลงคะแนนล่วงหน้า
ได้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามประกาศ หรือมติของคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 

(3) คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังประจําหน่วยเลือกต้ัง ดําเนินการนับคะแนน 
กรรมการสภาอาจารย์ และอนุกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะ/สํานัก ให้ผู้ที่ได้รับคะแนน
สูงสุดในคณะ/สํานักน้ันๆ ได้รับเลือกต้ัง กรณีมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันเกินจํานวน 1 คน ให้ตัดสิน
ด้วยการจับฉลากให้ได้ผู้รับเลือกต้ังเพียง 1 คน 

 การนับคะแนนกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ประเภททั่วไปให้ผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดตามลําดับ ได้รับเลือกต้ังจนครบจํานวนที่กําหนด กรณีมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับ
เท่ากันจนทําให้มีจํานวนเกินจํานวนที่กําหนด ให้ตัดสินด้วยการจับฉลากให้ได้ผู้รับเลือกต้ังเท่าจํานวนที่
กําหนด 

(4) คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังประจําหน่วยเลือกต้ัง แจ้งผลการเลือกต้ังให้กอง
การเจ้าหน้าที่ ภายใน 16.30 น. ของวันเลือกต้ัง 

 

การประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(1) ตรวจสอบคะแนนตามใบรายงานผลการนับคะแนน และจัดทําประกาศผลการเลือกต้ัง

เสนอประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังลงนาม ภายใน 3 วันทําการ ถัดจากวันเลือกต้ัง 
(2)  เชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังฯ ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณารับรองผลการ

เลือกต้ัง  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
ระเบยีบวาระที ่1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  ไม่มี 
ระเบยีบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 
ระเบยีบวาระที ่3  เรื่องสืบเนื่อง 
   ไม่ม ี
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   5.1 รับรองผลการเลือกต้ัง 
(3)  เชิญประชุมกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ตามข้อ (1) โดย

อธิการบดีเป็นประธานในการประชุม เพ่ือเลือกต้ังตําแหน่งดังต่อไปน้ี ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศ
ผลการเลือกต้ัง 



| 13 

คู่มือการปฏิบัติงานการเลือกต้ังสภาอาจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  - ให้กรรมการสภาอาจารย์เลือกประธานสภาอาจารย์ จํานวน  1 คน รอง
ประธานสภาอาจารย์ จํานวน 2 คน  เลขานุการสภาอาจารย์  จํานวน 1 คน  และผู้ช่วยเลขานุการ
สภาอาจารย์ จํานวน 1 คน โดยเลือกจากผู้ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาอาจารย์ 
  - ให้อนุกรรมการสภาอาจารย์เลือกประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ จํานวน  
1 คน  รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ จํานวน 2 คน  เลขานุการคณะอนุกรรมการสภาอาจารย์  
จํานวน 1 คน  และผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสภาอาจารย์ จํานวน 1 คน โดยเลือกจากผู้ที่
ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาอาจารย์  โดยเลือกจากผู้ที่ดํารงตําแหน่งอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

(4)  จัดทําประกาศแต่งต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ เสนออธิการบดี 
ลงนาม 

(5)  สรุปเร่ืองเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือทราบการแต่งต้ังประธานสภาอาจารย์และประธานอนุกรรมการสภา
อาจารย์ 

 
2.4  เงื่อนไข/ขอ้สังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคาํนงึในการปฏิบัติงาน 
  เ พ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือเป็นการป้องกัน 
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  จึงมีเง่ือนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 

2.4.1 การดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551 และระเบียบสภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551  ซึ่งมี
ระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องคํานึงถึงระยะเวลาการดําเนินการโดยต้อง 
วางแผนการดําเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

2.4.2 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบวาระการดํารงตําแหน่งของสภาอาจารย์ด้วย โดยไม่ 
รอให้สํานักงานสภาอาจารย์แจ้งมาเพียงฝ่ายเดียว  เพ่ือให้การดําเนินการเลือกต้ังเป็นไปตามที่กฏหมาย
กําหนด  และสามารถดําเนินการเลือกต้ังได้ทันก่อนสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่ง   

2.4.3 ผู้สมัครจะต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยร้ายแรง   
และประวัติการถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ดังน้ัน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบประวัติดังกล่าวไป
ยังสํานักงานกฎหมายและนิติการทุกคร้ังที่มีการดําเนินการเลือกต้ังฯ 

2.4.4  กรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์หากได้รับการแต่งต้ังเป็น
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะมีผลทําให้พ้นจากตําแหน่ง  จึงเป็นข้อควรระวังที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องคํานึงถึง  
เน่ืองจากจะทําให้องค์ประกอบของกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ไม่ครบถ้วน  

2.4.5 หากตําแหน่งกรรมการสภาอาจารย์หรืออนุกรรมการสภาอาจารย์ว่างลง
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบวาระการดํารงตําแหน่งที่เหลืออยู่  หากวาระการดํารงตําแหน่งเหลือ 
น้อยกว่า 90 วัน จะไม่เลือกต้ังแทนก็ได้ 
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3.1.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
 

(1) ก่อนการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
 

(1.1) การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนนิการเลอืกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และ 
อนุกรรมการสภาอาจารย์ 

 

 
 

ภาพท่ี 3.1  ขัน้ตอนการปฏิบัติงานการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ 
 และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
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ตารางที่ 3.1  คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ  
 สภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์  
 
ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คําอธบิาย 

1 ป ร ะ ธ า น ส ภ า อ า จ า ร ย์ แ จ้ ง ใ ห้
ดําเนินการเลือกต้ัง 

 ประธานสภาอาจารย์จะทําหนังสือแจ้งไปยัง
อธิการบดีก่อนวันสิ้นสุดวาระของกรรมการสภา
อาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์อย่างน้อย 
45 วัน เพ่ือให้ดําเนินการเลือกต้ังสภาอาจารย์แทน
กรรมการที่จะหมดวาระลง กองการเจ้าหน้าที่ 
ดํา เ นินการตรวจสอบวันครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง  

2 เสนออธิการบดีพิจารณา ดังน้ี 
1. ขออนุมัติดําเนินการเลือกต้ัง 
2. แต่งต้ังประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ัง 
3. ขออนุมั ติ ดําเนินการขอรายช่ือ
ผู้แทนคณะ/สํานัก/วิทยาลัย 

เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณา  ดังน้ี  
1. ขออนุมั ติ ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ 

สภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
2. เสนอให้อธิการบดีพิจารณาแต่งต้ังประธาน

กรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์
และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

3. ขออนุมัติดําเนินการขอรายช่ือผู้แทนคณะ/
สํ านัก/ วิทยาลั ย  เ พ่ื อร่ วมเป็นกรรมการและ
อนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 

3 อธิการบดีพิจารณา  
 

อธิการบดีอนุมัติให้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภา
อาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ มอบหมาย  
ผู้ เป็นประธานกรรมการ และอนุมัติให้กองการ
เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ดําเนินการขอรายช่ือผู้แทนเพ่ือร่วม
เป็นกรรมการและอนุกรรมการดําเนินการการ
เลือกต้ังแล้ว   

4 แจ้งคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ส่งรายช่ือ
ผู้ แ ท น ร่ ว ม เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
อนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 

กองการเจ้าหน้าที่ ดําเนินการส่งหนังสือเพ่ือขอ
รายช่ือผู้แทนเป็นกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 
จํานวน 1 คน และอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง 
จํานวน  2 คน ไปยังคณะ/วิทยาลัย/สํานัก 

5 ยกร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภา
อาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์  
เพ่ือเสนออธิการบดี 

เมื่อคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ส่งรายช่ือผู้แทนแล้ว 
ดําเนินการยกร่างคําสั่ งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และ
อนุกรรมการสภาอาจารย์  เพ่ือเสนออธิการบดี
พิจารณาลงนาม 
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ตารางที่ 3.1  คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ  
 สภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ (ต่อ) 
 
ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คําอธบิาย 

6 อธิการบดีลงนาม เสนออธิการบดีลงนามคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และ
อนุกรรมการสภาอาจารย์   

7 แจ้งเวียนคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดํ า เ นิ น ก า ร เ ลื อ ก ต้ั ง ฯ  ใ ห้ คณ ะ
กรรมการฯ เพ่ือทราบ 

แจ้งเวียนคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการ
สภาอาจารย์  ให้คณะกรรมการเพ่ือทราบ 
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  (1.2) การประชุมคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และ 
อนุกรรมการสภาอาจารย์  
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.2  ขัน้ตอนการปฏิบัติงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ 
               และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
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ตารางที่ 3.2  คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ 
 สภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
 
ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คําอธบิาย 

1 นั ด วั น ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการเลือกต้ัง ครั้งที่1 

ประสานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังฯ เพ่ือ
กําหนดวันประชุม ครั้งที่ 1  

2    1. ร่างคําสั่งแต่งต้ังณะอนุกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ัง ประจําหน่วย
เลือกต้ังคณะ/วิทยาลัย/สํานัก 
   2 .  ร่ าง กําหนดการดํา เ นินการ
เลือกต้ังฯ 
   3. ร่างระเบียบวาระการประชุม 
ครั้งที่ 1 
   4. แจ้งประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ัง เลือกเลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

กองการเจ้าหน้าที่ ดําเนินการ ดังน้ี 
   1. ร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการ
เลือกต้ัง ประจําหน่วยเลือกต้ังคณะ/วิทยาลัย/
สํานัก 
   2. ร่างกําหนดการดําเนินการเลือกต้ังฯ 
   3. กําหนดจาํนวนกรรมการสภาอาจารย์และ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
   4. ร่างประกาศรับสมัครเลอืกต้ังกรรมการและ
อนุกรรมการสภาอาจารย์  
   5. ร่างใบสมคัรรับเลือกต้ัง  
   6. ร่างบัตรเลือกต้ัง 
   7.  ร่างหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการ
ประชุม ครั้งที ่1   

3 เ ส น อ ป ร ะ ธ า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการเลือกต้ัง พิจารณา 

เสนอประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังฯ 
พิจารณา ดังน้ี 
   1 .  ลงนามคําสั่ งแ ต่ง ต้ั งคณะอนุกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ัง ประจําหน่วยเลือกต้ังคณะ/
วิทยาลัย/สํานัก 
   2. ให้เห็นชอบกําหนดการดําเนินการเลือกต้ังฯ 
   3. ให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุม 
ครั้งที่ 1 และลงนามหนังสือเชิญประชุม 
   4. แต่งต้ังเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  

4 ส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบ
ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่  1  ใ ห้
คณะกรรมการ 

จัดแฟ้มระเบียบวาระการประชุม  และส่งใ ห้
คณะกรรมการพิจารณาก่อนวันประชุม 
 

5 แจ้งเวียนคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
ดําเนินการเลือกต้ังใหค้ณะอนุกรรมการฯ 
เพ่ือทราบ 

1.  แจ้ ง เ วียนคําสั่ งแ ต่ง ต้ังคณะอนุกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ังฯ ให้คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือ
ทราบ 
2 .  แจ้ ง เ วี ยนคํ า สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง เ ล ข านุ ก า ร และ
ผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังทราบ 
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ตารางที่ 3.2  คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ 
 สภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์  (ต่อ) 
 
ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คําอธบิาย 

6 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ ครั้งที่ 1 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการ
สภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ ครั้งที่ 1 
ตามระเบียบวาระการประชุม 

7 ดําเนินการตามมติที่ประชุม 1. เสนอประธานฯ ลงนามประกาศรับสมัคร
เลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์
ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ให้ความ
เห็นชอบ   
2. จัดทํารายงานการประชุม และเสนอประธาน
คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังพิจารณาและ 
ลงนาม 

8 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร
ก ร ร ม ก า ร ส ภ า อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ 

สําเนาประกาศแจ้งเวียนไปยัง คณะ/วิทยาลัย/
สํานัก ประธานคณะอนุกรรมการฯ ประจําหน่วย
เลือกต้ัง เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับสมัครและ
กําหนดการดําเนินการเลือกต้ัง  และประกาศ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  
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  (1.3) การรับสมัครกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
 
 

ผู้สมัครรับใบสมัคร ณ หน่วยเลือกต้ังท่ีตนเองสังกัด
และกรอกใบสมัครยื่นต่อคณะอนุกรรมการฯ

ประธานคณะอนุกรรมการฯ ประจําหน่วยเลือกต้ัง 
ส่งใบสมัคร และรายช่ือผู้สมัคร

ร่างประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการและ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  

ส่งประกาศรายชื่อผู้สมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ประธาน

คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังเพ่ือดําเนินการ  

ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครและผู้มีสิทธิออกเสียง

เสนอประธานฯ
ลงนาม

จัดทําบัตรเลือกต้ัง ใบรายงานผลการเลือกตั้ง 
หนังสือขอใช้สิทธิเลือกต้ังล่วงหน้า

และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

มีสิทธิสมัครไม่มีสิทธิสมัคร

แจ้งผู้สมัครและประธาน
คณะอนุกรรมการฯ ทราบ

ร่างหนังสือตรวจสอบประวัติของผู้สมัคร

 
ภาพท่ี 3.3  ขัน้ตอนการปฏิบัติงานการรับสมัครกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
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ตารางที่ 3.3  คําอธิบายขั้นตอนการรับสมัครกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
 
ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คําอธบิาย 

1 ผู้สมัครรับใบสมัคร ณ หน่วยเลือกต้ังที่
ตนเองสังกัด และกรอกใบสมคัรย่ืนต่อ
คณะอนุกรรมการฯ 

ผู้สมัครรับใบสมัคร ณ หน่วยเลือกต้ังที่ตนเองสังกัด 
และกรอกใบสมัครย่ืนต่อคณะอนุกรรมการฯ ประจํา
หน่วยเลือกต้ัง ตามแบบที่คณะกรรมการฯ กําหนด 

2 ประธานคณะอนุกรรมการฯ ประจํา
หน่วยเลือกต้ัง ส่งใบสมัครและรายช่ือ
ผู้สมัคร 

ประธานคณะอนุกรรมการฯ ประจําหน่วยเลือกต้ัง 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมคัร โดยลงนามรับรอง
การตรวจสอบคุณสมบัติว่ามสีิทธิสมัคร หรอืไม่มี
สิทธิสมัคร และเมื่อปิดรับสมัครให้รวบรวมใบสมัคร
และแจ้งรายช่ือผู้สมัครส่งกองการเจ้าหน้าที่ 

3 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  หากพบว่าไม่มี
สิ ท ธิ ส มั ค ร ใ ห้ แ จ้ ง เ จ้ า ตั ว แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
คณะอนุกรรมการฯ ประจําหน่วยเลือกต้ังน้ันทราบ 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ัง และจัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ัง โดยแยกเป็นคณะ/วิทยาลัย/สํานัก และ
แยกรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสภา
อาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ออกจากกัน 

4 ร่างประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง
เ ป็นกรรมการและอ นุกรรมการ 
สภาอาจารย์ และประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและ
อนุกรรมการสภาอาจารย์  เสนอ
ประธานฯ ลงนาม 

จัดทําประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังเ ป็น
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร สภ าอ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประกาศรายช่ือผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการ
สภาอาจารย์  และเสนอประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ังฯ ลงนาม 

5 จัดทําบัตรเลือกต้ัง  ใบรายงานผล 
การ เลื อก ต้ั ง  ห นั งสื อขอ ใ ช้ สิ ท ธิ
เลือกต้ังล่วงหน้า และบัญชีรายช่ือผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 

   1.จัดทําบัตรเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ และ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ ตามรายช่ือเรียงลําดับ
ตามเวลาการสมัคร โดยให้สามารถเลือกได้ ทั้ง 2 
ประเภท คือ ประเภทผู้แทนคณะ/สํานัก/วิทยาลัย 
และประเภทผู้แทนทั่วไป ในบัตรเดียวกัน 
2. จัดทําใบรายงานผลการเลือกต้ัง โดยระบุรายช่ือ
เช่นเดียวกันกับบัตรเลือกต้ัง  
3. จัดทําหนังสือขอใช้สิทธิเลือกต้ังล่วงหน้า 
4. จัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง โดย
ให้ระบุว่าเป็นการเลือกต้ังล่วงหน้าหรือเลือกต้ังปกติ 
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ตารางที่ 3.3  คําอธิบายขั้นตอนการรับสมัครกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ (ต่อ) 
 
ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คําอธบิาย 

6 ร่างหนังสือตรวจสอบประวัติผู้สมัคร ร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์สํานักงานกฎหมาย
และนิติการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครว่าไม่อยู่ใน
ระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนความผิดวินัย
ร้ายแรง และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
เมื่อประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง
เห็นชอบและลงนาม จึงส่งหนังสือ(ลับ) ไปยัง
สํานักงานกฎหมายและนิติการ 

7 ส่งประกาศรายช่ือผู้สมคัร รายช่ือผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง และเอกสารท่ี
เก่ียวข้องให้ประธานคณะอนุกรรมการ 
ดําเนินการเลือกต้ังเพ่ือดําเนินการ 

ส่งสําเนาประกาศรายช่ือผู้สมัครและรายช่ือผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ัง สําเนาใบสมัคร บัตรเลือกต้ัง 
หนังสือขอใช้สิทธิเลือกต้ังล่วงหน้า และบัญชีรายช่ือ
ผู้ มี สิ ท ธิ อ อ ก เ สี ย ง เ ลื อ ก ต้ั ง  ใ ห้ ป ร ะ ธ า น
คณะอนุกรรมการฯ ประจําหน่วยเลือกต้ังเพ่ือ
ดําเนินการเลือกต้ังต่อไป  
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(2) การเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และอนกุรรมการสภาอาจารย์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3.4  ขัน้ตอนการปฏิบัติงานการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
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ตารางที่ 3.4  คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
 
ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คําอธบิาย 

1 วันเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์
และอนุกรรมการสภาอาจารย์ผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกต้ังลงลายมือช่ือ
รับบัตรเลือกต้ัง ณ หน่วยเลือกต้ังที่
ตนสังกัด  ทั้งกรณีเลือกต้ังล่วงหน้า
และปกติ 

   ผู้มีสทิธิออกเสียงเลือกต้ังลงนามรับบัตรเลือกต้ังกับ
อนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังประจําหน่วยเลือกต้ัง  
และลงคะแนนลับด้วยตนเอง ในสถานที(่หน่วยเลือกต้ัง) 
ที่คณะกรรมการกําหนด โดยออกเสียงได้ ดังน้ี 
   (1) คณาจารย์ประจํา  มีสทิธิเลือกกรรมการสภา
อาจารย์ประเภทผู้แทนคณะในคณะที่ตนเองสังกัด 
จํานวน 1 คน และมีสทิธิออกเสียงเลือกกรรมการ
สภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทัว่ไป อีกจํานวน 1 คน 
   (2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้มีสิทธิออก
เสี ยง เลื อก ต้ั ง ในคณะ/สํ า นักใดๆ  มีสิท ธิ เลื อก
อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ/สํานัก 
ในคณะ/สํานักที่ตนเองสังกัด จํานวน 1 คน และมี
สิทธิเลือกอนุกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทน
ทั่วไป อีกจํานวน 1 คน 
   กรณีวันเลือกต้ังไม่สามารถมาลงคะแนนเลือกต้ังได้ 
ให้ขอใช้สิทธิการลงคะแนนล่วงหน้าได้ 

2 คณะอนุกรรมการฯ ประจําหน่วย
เลือกต้ัง ดําเนินการนับคะแนน 

   คณะอนุกรรมการฯ ประจําหน่วยเลือกต้ัง ดําเนินการ
นับคะแนน กรรมการสภาอาจารย์ และอนุกรรมการสภา
อาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะ/สํานัก ให้ผู้ที่ได้รับคะแนน
สูงสุดในคณะ/สํานักน้ันๆ ได้รับเลือกต้ัง กรณีมีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันเกินจํานวน 1 คน ให้ตัดสินด้วยการ
จับฉลากให้ได้ผู้รับเลือกต้ังเพียง 1 คน 
   การ นับคะแนนกรรมการและอนุกรรมการ 
สภาอาจารย์ ประเภททั่วไปให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
ตามลําดับ ได้รับเลือกต้ังจนครบจํานวนที่กําหนด 
กรณีมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับเท่ากันจนทําให้
มีจํานวนเกินจํานวนที่กําหนด ให้ตัดสินด้วยการจับ
ฉลากให้ได้ผู้รับเลือกต้ังเทา่จํานวนที่กําหนด 

3 รายงานผลการ เลื อก ต้ั งตามใบ
รายงานผลการเลือกต้ังและส่งให้กอง
การเจ้าหน้าที่ 

ประธานคณะอนุกรรมการฯ ประจําหน่วยเลือกต้ัง 
แจ้งผลการเลือกต้ังให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 
16.30 น. ของวันเลือกต้ัง 
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(3) การประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 3.5  ขัน้ตอนการปฏิบัติงานการประกาศผลการเลอืกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการ 
  สภาอาจารย์ 
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ตารางที่ 3.5  คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานการประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และ 
  อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
 
ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คําอธบิาย 

1 ประธานคณะอนุกรรมการฯ ประจํา
หน่วยเลือกต้ัง ส่งผลการเลือกต้ัง 

ประธานคณะอนุกรรมการฯ ประจําหน่วยเลือกต้ัง 
แจ้งผลการเลือกต้ังให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 
16.30 น. ของวันเลือกต้ัง 

2 ตรวจสอบผลการเลือกต้ังและรายงาน
ผ ล ต่ อ ป ร ะ ธ า น คณะก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการเลือกต้ัง 

ตรวจสอบคะแนนตามใบรายงานผลการนับคะแนน 
และจัดทําประกาศผลการเลือกต้ังเสนอประธาน
คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังลงนาม ภายใน 3 
วันทําการ ถัดจากวันเลือกต้ัง 

3 เชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกต้ังฯ เพ่ือรับรองผลการเลือกต้ัง 

เชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังฯ 
เพ่ือรับรองผลการเลือกต้ัง 

4 ประชุมรับรองผลการเลือกต้ัง  หาก
รับรองผล อธิการบดีจะเรียกประชุม
สภ าอ าจ า ร ย์ แ ล ะอ นุ ก ร รมก า ร 
สภาอาจารย์ 

เชิญประชุมกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการ
สภาอาจารย์ตามข้อ 2 โดยอธิการบดีเป็นประธาน
ในการประชุม เพ่ือเลือกต้ังตําแหน่งดังต่อไปน้ี 
ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศผลการเลือกต้ัง 
     (1) ให้กรรมการสภาอาจารย์เลือกประธาน 
สภาอาจารย์ จํานวน 1 คน  รองประธานสภา
อาจารย์ จํานวน 2 คน  เลขานุการสภาอาจารย์  
จํานวน 1 คน  และผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์ 
จํานวน 1 คน โดยเลือกจากผู้ที่ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการสภาอาจารย์ 
      (2) ให้อนุกรรมการสภาอาจารย์เลือกประธาน
อนุกรรมการสภาอาจารย์ จํานวน 1 คน  รอง
ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ จํานวน 2 คน  
เลขานุการคณะอนุกรรมการสภาอาจารย์  จํานวน 
1 คน  และผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสภา
อาจารย์ จํานวน 1 คน โดยเลือกจากผู้ที่ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการสภาอาจารย์  โดยเลือกจากผู้ที่
ดํารงตําแหน่งอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
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ตารางที่ 3.5  คําอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานการประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และ 
  อนุกรรมการสภาอาจารย์ (ต่อ) 
 
ขั้นตอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คําอธบิาย 

5 จัดทําประกาศผลการเลือกต้ัง เพ่ือ
เ ส น อ ป ร ะ ธ า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการเลือกต้ังลงนาม   และ
ป ร ะก าศแ ต่ ง ต้ั ง ก ร ร มก า ร แล ะ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ เพ่ือเสนอ
อธิการบดีลงนาม 
 
 

1.จัดทําประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการและ
อ นุ ก ร ร ม ก า ร สภ า อ จ า ร ย์  เ ส น อป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังลงนาม 
2. จัดทําประกาศแต่งต้ังกรรมการและอนุกรรมการ 
สภาอาจารย์ เสนออธิการบดีลงนาม ภายใน 7 วัน 
นับจากวันประกาศผลการเลือกต้ัง   
ทั้งน้ี ต้องไม่ทําให้วาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการชุดเดิมน้อยกว่า 2 ปี 

6 ส รุ ป เ รื่ อ ง เ ส นอคณะก ร ร มก า ร
บริหารงานบุคคล  คณะกรรมการ
บริ ห า รมหา วิทย าลั ย  และสภา
มหาวิทยาลัย  เพ่ือทราบการแต่งต้ัง
ประธานสภาอาจารย์และประธาน
อนุกรรมการสภาอาจารย์ 

สรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย  เพ่ือทราบการแต่งต้ังประธานสภา
อาจารย์และประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
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3.2  เทคนิคในการปฏิบัติงาน   
 

 การปฏิบัติงานในตําแหน่งบุคลากร นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและมติที่เก่ียวข้องแล้ว เพ่ือให้การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดข้อผิดพลาด และลดเวลาในการปฏิบัติงาน ผู้จัดทํามีเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

3.2.1 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน เน่ืองจากมีข้อบังคับและระเบียบที่กําหนดระยะเวลา
และขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ดังน้ัน เพ่ือไม่ใช้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จึงต้อง
จัดทําแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน  เช่น  ตามแผนการปฏิบัติงานต้องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ังในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 จะต้องวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 
สัปดาห์ เพ่ือจัดทําข้อมูลรายช่ือ และตรวจสอบความถูกต้อง  โดยบันทึกลงในปฏิทินต้ังโต๊ะ และใน 
Google Calendar แลว้ต้ังให้แจ้งเตือนเพ่ือไม่ให้พลาดการปฏิบัติงาน 

3.2.2 การจัดทําและตรวจทานข้อมูลบุคลากร เน่ืองจากข้อมูลบุคลากรมีการ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา  เพ่ือเป็นการลดความผิดพลาด และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการแก้ไข
ข้อมูล  จึงดําเนินการตามวิธีต่างๆ ดังน้ี 

(1)  สืบค้นข้อมูลจากรายงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  วันที่บรรจุและแต่งต้ังเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  และการลาออกจากราชการ เป็นต้น 
       (2)  สืบค้นจากระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัย  โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
     (2.1) เข้าระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัย (Data Management 
System – Ubon Ratchathani University) ผ่านทาง  www.dms.ubu.ac.th  และเข้าสู่ระบบ โดย
รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านส่วนบุคคล รายละเอียดตามภาพที่ 3.6 
 

 
 

 ภาพท่ี 3.6  การเข้าระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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   (2.2)  ภายหลงัเข้าสู่ระบบแล้ว ไปที่เมนูรายงานข้อมูล ตาม  และเขา้
เมนู A11 ตาม  รายงานข้อมูลสถานะบุคลากร รายละเอียดตามภาพท่ี 3.7 
 

 
 

ภาพท่ี 3.7  การเข้าเมนูรายงานข้อมูลสถานะบุคลากร 
 
   (2.3)  เมื่อเข้ามายังเมนูรายงานข้อมูลสถานะบุคลากรแล้ว ให้เลือกสถานะ
บุคลากรท่ีต้องการค้นหา  จากตัวอย่างเป็นการสืบค้นว่ามีบุคลากรรายใดที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาม   จากน้ันเลือกช่วงเวลาที่ต้องการค้นหา จากตัวอย่างเป็นการสืบค้น
ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี เพ่ือให้ครอบคลุมระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภาอาจารย์ชุดเดิม ตาม
 แล้วกดเลือกค้นหา ตาม   ผลการสืบค้นจะพบว่าในช่วง 2 ปี มีบุคลากรได้รับแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 20 ราย ตาม รายละเอียดตามภาพที่ 3.8 
 

 
 
ภาพท่ี 3.8  ตัวอย่างการสืบค้นสถานะบุคลากรที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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    ทั้งน้ี  การสืบคน้ข้อมูลบุคลากรเก่ียวกับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  
วันที่บรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  และการลาออกจากราชการ ก็ใช้วิธีการสืบค้นข้อมูล
สถานะบุคลากรเช่นเดียวกันกับการสืบค้นการแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
   (3)  ขอความอนุเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานบุคคลสังกัดกองการเจ้าหน้าที่  และสังกัด
คณะ/วิทยาลัย/สํานัก  ตรวจทานข้อมูลก่อนการดําเนินการต่างๆ  โดยการส่งข้อมูลผ่านทาง E-mail  
Facebook  เป็นต้น 
  3.2.3  ในกรณีมีเวลาปฏิบัติงานกระช้ันชิด ดังน้ัน เพ่ือให้ทันต่อการดําเนินการ  อาจใช้
วิธีการโทรศัพท์ประสานขอข้อมูลรายช่ือผู้สมัครฯ กับคณะอนุกรรมการฯ ประจําหน่วยเลือกต้ัง  หรือ
ให้ส่ง FAX  หรือให้สแกน และส่งข้อมูลทาง E-mail  หรือ Facebook  เป็นต้น 
    
3.3  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน   
 

  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการหน่ึงที่มีความสําคัญอย่างย่ิง 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนงานหรือแนวปฏิบัติที่
กําหนดไว้หรือไม่ มีอุปสรรคในการดําเนินงานหรือไม่อย่างไร และสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหานั้นมี
อะไรบ้าง ซึ่งจะทําให้สามารถปรับแก้ไขหรือขจัดอุปสรรคในการดําเนินงานได้ทันท่วงที ลดข้อผิดพลาด
ของงาน และเพ่ิมโอกาสท่ีงานจะสามารถประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ผู้จัดทํามี
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี  
  (1)  การส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ังจะส่งถึงประธานคณะอนุกรรมการ 
ดําเนินการเลือกต้ัง  ประจําหน่วยเลือกต้ังคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งประธานฯ อาจ
ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน จึงอาจทําให้การส่งเอกสารจากงานธุรการถึงประธานฯ มี
หลายขั้นตอนและอาจต้องผ่านธุรการของภาควิชาหรือสาขาวิชาก่อน  ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินการ
เลือกต้ังเป็นไปตามกําหนดเวลาไม่ล่าช้า ผู้จัดทําจะติดตามโดยการโทรศัพท์ประสานกับอนุกรรมการ
และเลขานุการคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง ประจําคณะ/วิทยาลัย/สํานัก น้ันๆ  ว่าได้จัดส่ง
เอกสารที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ังไปยังประธานฯ แล้ว  ขอให้คณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการเลือกต้ัง
ให้เป็นไปตามขั้นตอนและกําหนดเวลา   
 (2)  เน่ืองจากการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ต้อง
ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551 และระเบียบ 
สภาอาจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  
พ.ศ.2551  ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน และการสิ้นสุดวาระการดํารง
ตําแหน่งของประธานสภาอาจารย์และประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ก็ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที ่ในตําแหน่งนั ้น  เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสรรหาคณบดีหรือผู ้อํานวยการสํานักและ 
สภามหาวิทยาลัย เป็นต้น  ดังนั้น จึงต้องดําเนินการเลือกตั้งให้ทันตามวาระการดํารงตําแหน่ง 
และเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่กําหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ     
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 (3 )  ประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน   โดยเปรียบเทียบจากแผนการปฏิบ ัต ิงานที่
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ให้ความ
เห็นชอบ  ว่าเป็นไปตามขั้นตอนและกําหนดเวลาหรือไม่  และประเมินผลจากความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน เช่น การประกาศรายช่ือผู้สมัครและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง  มีรายช่ือ
ตกหล่น ผิดพลาดหรือมีความคลาดเคลื ่อนหรือไม่  รวมถึงข้อท้วงติงจากบุคคลรอบข้างที่
เกี่ยวข้อง ทั้งจากผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ และ
คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังฯ 
  
3.4 แนวปฏิบตัิที่ดีในการปฏิบัติงาน   

 

ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี และ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งในสายงานบุคลากร มีลักษณะงานท่ีต้องดําเนินการตาม
กฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติที่ประชุมที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ผู้จัดทําจึงยึดถือแนวปฏิบัติ 
ที่ดีในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542  ดังน้ี 

 (1) หลักนิติธรรม  ผู้จัดทําได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2533 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551 และระเบียบ 
สภาอาจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  
พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด  

 (2) หลักความโปร่งใส  ผู้จัดทําได้มีการเผยแพร่กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง
กรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ และมีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร ผล
การเลือกต้ัง และการแต่งต้ังคณะกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์  บนเว็บไซต์ 
กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี  และมีการรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  และสภามหาวิทยาลัย 

 (3) หลักการมีส่วนร่วม  ผู้จัดทําได้มีการเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์  เพ่ือขอความเห็นในการดําเนินการเลือกต้ัง 
กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ ร่างประกาศรับสมัคร ร่างใบสมัคร และร่างบัตร
เลือกต้ัง  เพ่ือให้การดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ลดปัญหาในการนําไปใช้ และเป็นแนวทางในการ
เลือกต้ังครั้งต่อๆ ไป 

 (4) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้  ผู้จัดทํายึดหลักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมติ
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนเพ่ือนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของตนเอง  และการสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบจากแผนการปฏิบัติงานซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการ 
สภาอาจารย์ 
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 (5) หลักความคุ้มค่า  ผู้จัดทําใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงาน  หากเป็นเร่ืองที่ไม่
สําคัญอาจติดต่อประสานงานผ่านทางโทรศัพท์ ส่งเอกสารหรือข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail) หรือ Facebook หรือ FAX เพ่ือความรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร  

 (6) หลักคุณธรรม ผู้จัดทําปฏิบัติงานตามกฏหมาย หลักเกณฑ์และมติที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซี่อสัตย์สุจริต เคารพสิทธิของผู้อ่ืน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
และปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 



บทท่ี 4 
ปัญหา อุปสรรค  แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

 
4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข  
 

 การปฏิบัติงานเก่ียวกับการเลือกต้ังสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นการ
ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ ซึ่งมีพระราชบัญญัติ  ข้อบังคับ 
และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องมากมาย ผู้ปฏิบัติงานจึงจําเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจ 
ตลอดจนสั่งสมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานใดๆ น้ัน มักมีปัญหาและอุปสรรคอยู่
เสมอ หากผู้ปฏิบัติงานทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและสามารถหาแนวทางแก้ไขหรือ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้  จะทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ดังน้ัน ผู้จัดทําจึงได้สรุป
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
ตารางที่ 4.1  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข 

 
ขั้นตอน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ก า ร นั บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร
ดําเนินการตามข้ันตอนต่างๆ ไม่
เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบ
กําหนดไว้   

ห า รื อ นิ ติ ก ร  ห รื อ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการเลือกต้ังที่เป็นอาจารย์
จากคณะนิติศาสตร์ เพ่ือให้สามารถ
วางแผนการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ
หรือระเบียบ 

2. การนัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
เลือกต้ัง 

กรรมการมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ขอวันและเวลาว่างกรรมการแต่ละ
ท่านเผื่อไว้หลายๆ วัน  แล้วเลือก
วันที่ประธานกรรมการดําเนินการ
เลือกต้ังว่าง และจํานวนกรรมการ
ท่านอ่ืนๆ ว่างมากที่สุด ทั้งน้ี องค์
ประชุมต้องเกินก่ึงหน่ึง 
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ตารางที่ 4.1  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข (ต่อ) 

 
ขั้นตอน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

3. การประกาศรายช่ือ
ผู้สมัครและผู้มสีิทธิออก
เสียงเลือกต้ัง 

ข้อมูลบุคลากรไม่ถูกต้อง  เ ช่น  
คํานําหน้าช่ือ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 
สังกัด สถานภาพ  สถานะการ
ปฏิบัติงาน และการขาดคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 

ตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูล ดังน้ี 
     1 .  รายงานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเกี่ ยว กับการ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  
วันที่บรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  และการลาออกจาก
ราชการ เป็นต้น    
2 .  ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ก ล า ง 
มหาวิทยาลัย  (DMS)  โดยใช้เมนู
ข้อมูลรายงานสถานะบุคลากร 
แต่งต้ัง ตามท่ีได้กล่าวถึงในบทท่ี 3 
    3 .  ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์
ผู้ปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่ ซึ่ง
รั บผิ ดชอบงาน ด้ าน น้ันๆ  และ
ผู้ปฏิบัติงานบุคคลคณะ/วิทยาลัย/
สํานัก ตรวจทานข้อมูลซ้ําอีกคร้ัง 

4. การรายงานผลการ
เลือกต้ัง 

การรายงานผลการเลือกต้ังล่าช้า 
ไม่ เ ป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ังกําหนด คือ
ภายในเวลา 16.30 น . ของวัน
เลือกต้ัง 

โ ท ร ศั พ ท์ ป ร ะ ส า น ไ ป ยั ง
คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง
ประจําคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ให้
ส่ งผลการเลือกต้ังโดยวิ ธีส่ ง Fax  
สแกนใบรายงานผล แล้วส่งทาง E-
mail  หรือ Facebook ก่อน    

5. การเลือกประธาน 
สภาอาจารย์ 

ตําแหน่งประธานสภาอาจารย์ว่าง
ล ง  แล ะ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร เ ลื อ ก
ประธานสภาอาจาร ย์คนใหม่ 
ต่อมา ตําแหน่ งกรรมการสภา
อาจารย์ว่างลงอีก ทําให้จํานวน
กรรมการสภาอาจารย์ไม่ครบตาม
ข้อบังคับ จะสามารถดําเนินการ
ประชุมเ พ่ือเลือกประธานสภา
อาจารย์ได้หรือไม่ 

เน่ืองจากข้อบังคับไม่ได้กําหนดไว้  
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย
และตีความ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1 มหาวิทยาลัยควรมีการช้ีแจงสร้างความเข้าใจ และสร้างเจตคติที่ดีให้แก่บุคลากร  
เพ่ือให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการทําหน้าที่ของสภาอาจารย์ เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องมีสภา
อาจารย์  เพ่ือให้เกิดแรงผลักดันที่จะปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยและเป็นตัวแทนของประชาคม
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําให้มีผู้มาสมัครเพ่ือเป็นกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์มาก
ขึ้น และปฏิบัติหน้าที่ให้ 

5.2.2  สภาอาจารย์ควรเผยแพร่ผลงานของสภามหาวิทยาลัยให้ประชาคมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้รับทราบผลการดําเนินงาน  เพ่ือสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาอาจารย์  
และเพ่ือให้เกิดแรงผลักดันที่จะเสียสละและอุทิศตนที่จะปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย 
 5.2.3 ควรแก้ไขและปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ 
พ.ศ. 2551 เพ่ือให้มีความชัดเจน คล่องตัว และเป็นเอกภาพ ดังน้ี 
    1 )  แก้ไขระยะเวลาการดําเนินการเลือกต้ัง กรณีตําแหน่งกรรมการและ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ว่างลง ให้มีการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ หรืออนุกรรมการสภาอาจารย์
เข้าดํารงตําแหน่งแทนภายใน 30 วัน  โดยอาจแก้ไขเป็น 45 วัน หรือ 60 วัน  เน่ืองจากระเบียบสภา
อาจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  พ.ศ.
2551  กําหนดให้มีระยะเวลาประกาศรายช่ือผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ัง 14 วัน 
ทําให้จํานวนวันรับสมัครกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ม ีน้อยวัน   หรือหากยัง
กําหนดให้ดําเนินการเลือกตั้งภายใน 30 วัน  อาจกําหนดเพิ่มเติมว่า “กรณีมีเหตุจําเป็นไม่
สามารถดําเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งได้  ให้เสนอเหตุผลและความจําเป็นต่ออธิการบดีเพื่อ
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินการเลือกต้ัง” 
  2) กําหนดเพิ่มเติมกรณีตําแหน่งประธานสภาอาจารย์หรืออนุกรรมการสภา
อาจารย์ว่างลง ให้สามารถเรียกประชุมกรรมการสภาอาจารย์ หรืออนุกรรมการสภาอาจารย์เพ่ือ
เลือกประธานใหม่ได้ทันทีตามจํานวนกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ที่มีอยู่  
  3) กําหนดเพิ่มเติมกรณีประธานสภาอาจารย์และประธานอนุกรรมการสภา
อาจารย์ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองประธานคนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลําดับ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน  
  4) กําหนดเพิ่มเติมกรณีกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ขอลาออก
จากตําแหน่ง  ใครเป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติให้ลาออก  วันที่มีผลให้ลาออกคือวันใด  ต้องยื่น
ขออนุมัติลาออกล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วัน  และเมื่อสภาอาจารย์ได้รับเรื่องลาออกแล้วต้องเสนอ
ขออนุมัติการลาออกต่อผู้มีอํานาจภายในก่ีวัน 
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บรรณานุกรม 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. 2551.  2551, 24 พฤศจิกายน. 
พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533.  2533, 29 กรกฎาคม.  ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 107  
  ตอนที่ 131. 
ระเบียบสภาอาจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการ 
     สภาอาจารย์ พ.ศ. 2551.  2551, 24 ธันวาคม. 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542.   
 2542. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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ภาคผนวก  ข 
ตัวอย่างหนังสือราชการ 
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ตัวอย่างหนงัสอืขออนุมัติดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ กรณีครบวาระ 
 
 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองการเจ้าหน้าที่  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โทร.  ๓๐๓๐ 
ที่  ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/      วันที่      
เรื่อง    ขออนุมัติดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ กรณีครบวาระ 
 

เรียน   อธิการบดี   

  ตามบันทึกข้อความท่ี ศธ ๐๕๒๙.๑.๕/๑๐๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
สภาอาจารย์ ขออนุมัติดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ซึ่งจะครบกําหนดใน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ ๑)  และตามข้อ ๖ แห่งระเบียบสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เอกสารแนบ 
๒) กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภา
อาจารย์ ประกอบด้วย 

๑) รองอธิการบดีคนใดคนหน่ึง    เป็นประธานกรรมการ 
๒) คณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก หรือผู้แทน ทุกคณะ  เป็นกรรมการ 
๓) ให้ประธานแต่งต้ังบุคคลที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ  

  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอข้อมูลร่างกําหนดการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ (เอกสารแนบ ๓) มาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยขอได้ปรด
พิจารณา ดังน้ี 

๑. ขออนุมัติการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ดังกล่าวข้างต้น  
๒. ขอได้โปรดมอบหมายรองอธิการบดี ๑ คน เป็นประธานกรรมการ   
๓. ขออนุมัติให้กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แจ้งคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ส่งผู้แทนทุกคณะ 

เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
(นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง) 
   บุคลากรปฏิบัติการ 
       (นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา) 

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  รกัษาการในตําแหน่ง                 
  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
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ตัวอย่างหนงัสอืขอให้แจ้งรายชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการดําเนนิการเลือกต้ัง
กรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ กรณีครบวาระ 

 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองการเจ้าหน้าที่  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โทร.  ๓๐๓๐ 
ที่  ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/      วันที่      
เรื่อง    ขอให้แจ้งรายช่ือเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและ 
          อนุกรรมการสภาอาจารย์ กรณีครบวาระ 
 

เรียน   สําเนาเวียน คณะ/วิทยาลัย/สํานัก 
 

ด้วยวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ จะครบวาระ 
ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ ๖ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบสภา
อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์   

กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอเรียนเชิญท่านหรือมอบหมายผู้แทน จํานวน ๑ คน เพ่ือร่วม
เป็นกรรมการ และขอให้ส่งรายช่ือบุคลากรเพ่ือแต่งต้ังเป็นอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังฯ จํานวน ๒ 
คน ทั้งน้ี ขอได้โปรดแจ้งรายช่ือให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
ขอขอบคุณย่ิง 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
(นางสาวสิริรัตน์  วงษ์ทอง) 
   บุคลากรปฏิบัติการ 
       (นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา) 

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  รกัษาการในตําแหน่ง                 
  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
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ตัวอย่างคาํสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนนิการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
 
 

 

 

 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่                /๒๕๕๘ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  
  

   ด้วยวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ จะครบวาระใน 
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภา
อาจารย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และข้อ ๖ แห่งระเบียบสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การ
เลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงแต่งต้ังให้ผู้ดํารงตําแหน่งและผู้มี
รายนามดังต่อไปน้ี เป็นคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์   

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ    ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกจิการสภามหาวิทยาลัย    

 ๒.  นายภาคภูมิ  สืบนุการณ์ ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์           กรรมการ 
  ๓.  นายศักด์ิสทิธ์ิ ศรีภา ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์   กรรมการ 
  ๔.  นางกุลธรา  มหาดิรกรัตน์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์           กรรมการ 
 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ  ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

 ๖.  นางป่ินวดี  ศรสีุพรรณ  ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 ๗.  นายสุขวิทย์  โสภาพล ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์ กรรมการ 
 ๘.  นายสหรัฐ  โนทะยะ ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ กรรมการ     

    ๙. นายกฤษดา  จารุเจษฎา ผู้แทนคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ กรรมการ  
   ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรักษ์  ผูแ้ทนวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
         และการสาธารณสุข           กรรมการ  
   ๑๑. นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา        ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
   ๑๒. นายประเทือง  ม่วงอ่อน ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ กรรมการ 

 ๑๓. นางสาวอุษา  ผูกพันธ์ ผู้แทนสํานักวิทยบริการ กรรมการ 
              ๑๔. นายอธิพงศ์  สุริยา ผู้แทนสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ 
              ๑๕. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา ผู้แทนสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
 

/๑๖. นางสาวสมาพร... 
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-๒- 
 

 
 ๑๖. นางสาวสมาพร  นนท์พละ ผู้แทนสํานักบริหารทรัพย์สินและ  
                                                           สิทธิประโยชน์ กรรมการ 
 

   ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนกว่าการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์จะ
แล้วเสร็จ 
 
    สั่ง  ณ   วันที ่        มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
        (รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 

                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ตัวอย่างคาํสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนนิการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
ประจําหน่วยเลือกต้ังคณะ/สํานัก/วิทยาลยั 

 
 
 
 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ที่               /๒๕๕๘ 
เรื่อง    แต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  

ประจําหน่วยเลือกต้ังคณะ/สํานัก/วิทยาลัย 
  

เพ่ือให้การดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๓ แห่งระเบียบสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑   จึงแต่งต้ังให้ผู้
มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
ประจําหน่วยเลือกต้ัง 

คณะเกษตรศาสตร ์
๑. นายภาคภูมิ  สืบนุการณ์   ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายเทวัญ  ตติยรัตน์    อนุกรรมการ 
๓. นางขนิษฐา  พระสุพรรณ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะเภสัชศาสตร ์
๑. นายศักด์ิสิทธ์ิ  ศรีภา    ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ   อนุกรรมการ 
๓. นางนิธินันท์  สุยะลา    อนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะวิทยาศาสตร ์
๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร   ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายปรีชา  บุญทํานุก    อนุกรรมการ 
๓. นางสาวรัชนี  น้อยเสี่ยงสี   อนุกรรมการ 
      (หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร) 
๔. นายธนศิลป์  ทองไทย   อนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ  ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางสุนิสา  กิจแสวง    อนุกรรมการ 
๓. นางสาวณัฎฐพร  แก้วจันดี   อนุกรรมการและเลขานุการ 

/คณะศลิปศาสตร์... 
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-๒- 
 
 

คณะศิลปศาสตร์ 
๑. นางป่ินวดี  ศรีสุพรรณ   ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางฐิตินันท์ ภูนิคม    อนุกรรมการ 
๓. นางสาวปิยะธิดา  พุฒพิมพ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะบริหารศาสตร์ 

  ๑.  นายสุขวิทย์  โสภาพล    ประธานอนุกรรมการ 
  ๒.  นางสาววิริญญา ชูราษี   อนุกรรมการ 

๓. นางสาวรัชนี  น้อยเสี่ยงส ี   อนุกรรมการ 
    (หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร) 

  ๔.  นางกิตติยา  สร้อยเพชร   อนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

  ๑.  นายกฤษดา  จารุเจษฎา   ประธานอนุกรรมการ 
๒.  นางประนอม รอดโพธ์ิทอง   อนุกรรมการ 

  ๓.  นางสาวหวานใจ  โพธโกฏิ   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  คณะนิติศาสตร์   
  ๑.  นายสหรัฐ  โนทะยะ    ประธานอนุกรรมการ 
  ๒.  นายพัฒนพงศ์  เกษกรณ์   อนุกรรมการ 
  ๓.  นายอิสระพงศ์ ดวงปากดี   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  คณะรัฐศาสตร์ 
  ๑.  นายประเทือง  ม่วงอ่อน   ประธานอนุกรรมการ 
  ๒.  นายฐิติกรณ์รัศมิ์  ภัททสิริภูวดล  อนุกรรมการ 
  ๓.  นางธัญรินทร์  โคตรอาษา   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรักษ์    ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาการย์ ศรีวรมาศ อนุกรรมการ 
๓. นางสาวรัตติกาล  วังคะฮาด   อนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะพยาบาลศาสตร ์
๑. นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา   ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางสาวนฤมล  ธรรมาวิรุฬห ์   อนุกรรมการ 
๓. นางสาวมะลิวัลย์  จันทรวรีย์   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 

/สํานักวิทยบรกิาร... 
 



 55 
 

-๓- 
  

 
สํานักวิทยบรกิาร 
๑. นางสาวอุษา  ผูกพันธ์    ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายสุรชัย   ศรีใส    อนุกรรมการ 
๓. นางสุภาพร  ธีระพงษ์สวัสด์ิ   อนุกรรมการและเลขานุการ 
สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑. นายอธิพงศ์  สุริยา    ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางสาวอังคณา ปัญญา   อนุกรรมการ 
๓. นายวิชิต  คําพิภาค    อนุกรรมการและเลขานุการ 
สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธปิระโยชน ์
๑. นางสาวสมาพร   นนท์พละ   ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ   อนุกรรมการ 
๓. นางมนธิรา จันสุตะ    อนุกรรมการและเลขานุการ 
สํานักงานอธิการบดี 
๑. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา   ประธานอนุกรรมการ 
๒. สิบเอกวินัย  สายงาม    อนุกรรมการ 
๓. นางเกษร  จรญัพรหมสริ ิ   อนุกรรมการและเลขานุการ 
หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร 
๑. นางสาวกุลภา  โภคสวัสด์ิ   ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางสาวรัชนี  น้อยเสี่ยงส ี   อนุกรรมการและเลขานุการ  

   
  ให้คณะอนุกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ังคณะ/ วิทยาลัย/สํานัก  ทําหน้าที่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ัง ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิออก
เสียงเลือกต้ัง ดูแลความเรียบร้อยในการเลือกต้ัง การนับคะแนน และการรายงานผลคะแนนเลือกต้ังให้
ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  
 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนกว่าการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการ 
สภาอาจารย์จะแล้วเสร็จ 
 

    สั่ง  ณ   วันที ่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ) 
                                          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
                        ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
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-ตัวอย่าง- 
ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการดําเนนิการเลอืกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชมุบ้านบัว ชัน้ ๓ สํานักงานอธิการบดีหลังเก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
......................................... 

 
วาระที ่๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
                  ๑.๒ คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  

      ประจําหน่วยเลือกต้ังคณะ/สํานัก/วิทยาลัย 
๑.๓ แต่งต้ังเลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
วาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 
 

วาระที ่๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  ไม่มี 
 
วาระที ่๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
           ๔.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
 
วาระที ่๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ กําหนดการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
๕.๒ ประกาศรบัสมัครเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
๕.๓ ใบสมัครรบัเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
๕.๔ บัตรเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

 
วาระที ่๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ตัวอย่างกําหนดการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

 

 

 
 
 

 วันเดือนปี / เวลา การดําเนินการ ผู้ดําเนินการ 
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งท่ี ๑ 
เพ่ือพิจารณากําหนดรายละเอียด ดังนี้ 

๑. กําหนดการดําเนินการเลือกต้ังฯ 
๒. ประกาศรับสมัคร และกําหนดการฯ 
๓. ใบสมัคร และบัตรเลือกต้ัง 

     ๔. มอบหมายผู้ดําเนินการ โดยการแต่งต้ัง
อนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังฯ 

 
 คณะกรรมการฯ 
 กองการเจ้าหน้าท่ี 

 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ถึง 
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘    

 
 
 

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

การรับสมัคร 
 - ประกาศรับสมัครรับเลือกต้ัง  
    
 - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและรับสมัคร 
 - ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครรับเลือกต้ัง 
 - ส่งรายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง
ให้ฝ่ายเลขานุการ กองการเจ้าหน้าท่ี 
 - ประกาศรายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
ให้ทราบโดยท่ัวกันไม่น้อยกว่า ๑๔ วันก่อนการเลือกต้ัง 
และแก้ไข/เพ่ิมเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังภายใน ๗ วัน
จากวันประกาศ 
 - ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังและบัตรเลือกต้ังให้
คณะอนุกรรมการฯ ประจําหน่วยเลือกต้ังทุกคณะ 

 
กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
คณะอนุกรรมการฯ 
 
 
 
กองการเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
กองการเจ้าหน้าท่ี 

 
๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  

๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

การเลือกต้ัง 
  - หย่อนบัตรเลือกต้ังล่วงหน้า 
 
  - หย่อนบัตรเลือกต้ังฯ 
 
  - นับคะแนนและรายงานผลคะแนนเลือกต้ัง 

 
 คณะอนุกรรมการฯ 
 
 คณะอนุกรรมการฯ 
 
 คณะอนุกรรมการฯ 

๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประกาศผลการเลือกต้ัง 
ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ังฯ 

๖ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
-  อธิการบดีเรียกประชุมภายใน ๗ วันนับจากวัน 
เลือกต้ัง เพ่ือเลือกประธาน/รองประธาน/เลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
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     -ตัวอย่าง- 
 

 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
เรื่อง  รับสมัครเลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ------------------------------------------------- 
 

ด้วยวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ จะครบวาระ ในวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๑  และ 
ระเบียบสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภา
อาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๑  และมติคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภา
อาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  จึงประกาศรับสมัครเลือกต้ังกรรมการและ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ และคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ัง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ัง วันเวลาสถานที่ในการรับสมัคร และวันเวลาเลือกต้ัง ดังน้ี  

ข้อ ๑ จํานวนกรรมการสภาอาจารย์ และอนุกรรมการสภาอาจารย์ ที่รับสมัครเลือกต้ัง 
                  (๑) กรรมการสภาอาจารย์   

  (ก) กรรมการสภาอาจารย์ที่คณาจารย์ในคณะเลือกต้ัง (ประเภทผู้แทนคณะ)       

๑) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์  จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๒) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์   จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๓) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์   จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๔) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๕) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะศิลปศาสตร์     จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๖) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะบริหารศาสตร์  จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๗) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะนิติศาสตร์      จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๘) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะรัฐศาสตร์       จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๙) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะศิลปประยุกต์    

และการออกแบบ                จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๑๐) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์     จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๑๑) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนวิทยาลัยแพทยศาสตร์  

และการสาธารณสุข          จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
/(ข) กรรมการ... 



 59 
 

-๒- 
 
 

(ข) กรรมการสภาอาจารย์ที่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเลือกต้ัง (ประเภทผู้แทนท่ัวไป) 
จํานวน  ๑๑  ตําแหน่ง 

 

      (๒) อนุกรรมการสภาอาจารย์   
 (ก) อนุกรรมการสภาอาจารย์ที่บุคลากรสายสนับสนุนในคณะ/สํานัก/วิทยาลัย       

เลือกต้ัง (ประเภทผู้แทนคณะ)   
๑)  อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์  จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๒)  อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์   จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๓)  อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์   จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๔)  อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผูแ้ทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๕)  อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะศิลปศาสตร์     จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๖)  อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะบริหารศาสตร์  จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๗)  อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะนิติศาสตร์       จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๘)  อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะรัฐศาสตร์        จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๙)  อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะศิลปประยุกต์   

 และการออกแบบ                 จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๑๐)  อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน ๑ ตําแหน่ง   
๑๑)  อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนวิทยาลัยแพทยศาสตร์  

 และการสาธารณสุข                จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
       ๑๒) อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนสํานักงานอธิการบดี   จํานวน ๑ ตําแหน่ง 

๑๓) อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนสํานักวิทยบริการ     จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๑๔) อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนสํานักคอมพิวเตอร์  

และเครือข่าย                 จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
๑๕) อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนสํานักบริหารทรัพย์สิน 

                                 และสทิธิประโยชน์ จํานวน ๑ ตําแหน่ง 
  (ข) อนุกรรมการสภาอาจารย์ที่บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเลือกต้ัง  

(ประเภทผู้แทนท่ัวไป) จํานวน ๗ ตําแหน่ง 
   

  ข้อ ๒  คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาอาจารย์ 
           (๑) กรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ 
          (ก) เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสังกัดคณะ/วิทยาลัยนั้นๆ 
และผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร และไม่อยู่ในระหว่างถูกต้ัง
กรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

/(ข) ไม่เป็น... 
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-๓- 
 
 

      (ข) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีหรือรองหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผู้อํานวยการ
สํานักวิทยาเขต ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
      (๒)  กรรมการสภาอาจารย์ประเภททั่วไป 
       (ก) เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
อาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสังกัดทุกคณะ/วิทยาลัย และ
ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร และไม่อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการ
สอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

(ข) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักวิทยา
เขต ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ตามท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด 
   ข้อ ๓  คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
           (๑) อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ 

    เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และ 
ลูกจ้างประจําในสังกัดคณะ/สํานัก/วิทยาลัยนั้นๆ ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
นับถึงวันสมัคร และไม่อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  และไม่
เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

         (๒) อนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนท่ัวไป 
    เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน หรือ 

ลูกจ้างประจําในสังกัดทุกคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับ
ถึงวันสมัคร และไม่อยู่ในระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  และไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง   
  ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ 
          (๑) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ 
       ได้แก่ คณาจารย์ประจําในคณะนัน้ๆ ทีเ่ป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
          (๒) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนท่ัวไป 
       ได้แก่ คณาจารย์ประจําทุกคณะ/วิทยาลัย ที่เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

/ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิ... 
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ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
          (๑) ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังอนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ 
      ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งที่เป็นข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน และลูกจ้างประจําในคณะ/สํานัก/วิทยาลัยนั้นๆ ทีผ่่านการปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
          (๒) ผู้มีสิทธอิอกเสียงเลือกต้ังอนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนท่ัวไป 
       ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ทั้ งที่ เ ป็นข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และลูกจ้างประจําในทุกคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ที่ผ่านการปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
  ข้อ ๖ วัน เวลาและสถานท่ีในการสมัครรับเลือกต้ัง 
           ให้ผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดและมีความประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังเป็น
กรรมการหรืออนุกรรมการสภาอาจารย์ ขอใบสมัครและย่ืนใบสมัครได้ต้ังแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๕๘ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ดังน้ี 

(ก) สังกัด คณะ/สํานัก/วิทยาลัย 
ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงานเลขานุการหรือสํานักงาน 

คณบดีประจําคณะ/สํานัก/วิทยาลัย และหน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร  
            (ข) สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

   ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ช้ัน ๒ อาคาร 
สํานักงานอธิการบดีหลังใหม่  
  ข้อ ๗ ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังและรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 
           ประกาศในวันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ  สํานักงานเลขานุการหรือ
สํานักงานคณบดีประจําคณะ/สํานัก/วิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ ช้ัน ๒ สํานักงานสภาอาจารย์ ช้ัน ๑  
อาคารสํานักงานอธิการบดี และหน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร 
  ข้อ ๘ วัน เวลาและสถานท่ีในการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการ
สภาอาจารย์   

(๑) ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ รับ 
บัตรและหย่อนบัตรเลือกต้ังล่วงหน้า ในวันที่  ๒๓ – ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๕.๐๐ น. ดังน้ี  
            (ก) สังกัด คณะ/สํานัก/วิทยาลัย 
            รับบัตรและหย่อนบัตรเลือกต้ัง ณ สํานักงานเลขานุการหรือ
สํานักงานคณบดีประจําคณะ/สํานัก/วิทยาลัย และหน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร 
 
 

/(ข) สังกัด... 
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            (ข) สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

        รับบัตรและหย่อนบัตรเลือกต้ัง ณ กองการเจ้าหน้าที่ ช้ัน ๒ อาคาร 
สํานักงานอธิการบดีหลังใหม่  

(๒) ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ รับ 
บัตรและหย่อนบัตรเลือกต้ัง ในวันที่  ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ดังน้ี  
              (ก) สังกัด คณะ/สํานัก/วิทยาลัย 

         รับบัตรและหย่อนบัตรเลือกต้ัง ณ สํานักงานเลขานุการหรือ 
สํานักงานคณบดีประจําคณะ/สํานัก/วิทยาลัย 
              (ข) สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

          รับบัตรและหย่อนบัตรเลือกต้ัง ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ช้ัน ๓  
สํานักงานอธิการบดี 
  ข้อ ๙ การนับคะแนนและการรายงานผลการเลือกต้ัง 
          ให้คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง เปิดหีบบัตรเลือกต้ัง ณ จุดเลือกต้ัง
เพ่ือนับคะแนนอย่างเปิดเผย และให้รายงานผลการเลือกต้ังให้ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกต้ังทราบ ภายในเวลา  ๑๖.๓๐ น. ของวันเลือกต้ัง 
 
  ข้อ ๑๐ ประกาศผลการเลือกต้ัง  

        ให้ฝ่ายเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ประกาศรายช่ือผู้ 
ได้รับการเลือกต้ังฯ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่           มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๕๘ 
 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
                  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
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ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
------------------------------------------------- 

ตามประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภา
อาจารย์ ฉบับลงวันที่ ๑๐  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๘  และ ฉบับลงวันที่  ๑๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ได้ประกาศรับสมัครรับเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ต้ังแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ น้ัน 

บัดน้ี  การดําเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอประกาศรายช่ือผู้สมัครรับ
เลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ดังน้ี  

๑. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังเปน็กรรมการสภาอาจารย์ 
     ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี 
๒. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังเปน็อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
     ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี 
๓. วัน  เวลาและสถานท่ีในการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
     ๓.๑ ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ รับบัตร

และหย่อนบัตรเลือกต้ังล่วงหน้า ในวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และ
หย่อนบัตรเลือกต้ัง ในวันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ดังน้ี   
         (ก) สังกัดคณะ/สํานัก/วิทยาลัย 
         รับบัตรและหย่อนบัตรเลือกต้ัง ณ สํานักงานเลขานุการประจําคณะ/สํานัก/
วิทยาลัย และหน่วยจัดการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร 

(ข) สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
     รับบัตรและหย่อนบัตรเลือกต้ัง ณ กองการเจ้าหน้าที่ ช้ัน ๒ สํานักงานอธิการบดี 

๔. การนับคะแนนและการรายงานผลการเลือกต้ัง 
       ให้คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง เปิดหีบบัตรเลือกต้ัง ณ จุดเลือกต้ังเพ่ือ
นับคะแนนอย่างเปิดเผยและให้รายงานผลการเลือกต้ังให้ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง
ทราบ ภายในวันที่  ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๖.๓๐ น.  ของวันเลือกต้ัง 

๕. ประกาศผลการเลือกต้ัง  
     ให้ฝ่ายเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ประกาศรายช่ือผู้ได้รับ

การเลือกต้ังฯ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
---------------------------------------------------------------------- 

 
๑. รายชื่อผูส้มัครรับเลือกต้ังเปน็กรรมการสภาอาจารย์ 

๑.๑ ประเภทผู้แทนคณะ 
๑) ประเภทผูแ้ทนคณะเกษตรศาสตร ์

 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 
๒) ประเภทผู้แทนคณะเภสัชศาสตร ์
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 
๓) ประเภทผู้แทนคณะวิทยาศาสตร ์

 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 
๔) ประเภทผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 
๕) ประเภทผู้แทนคณะศลิปศาสตร ์
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 
๖) ประเภทผู้แทนคณะบรหิารศาสตร ์

 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   
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-๓- 

 
บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

------------------------------------------------------ 

๗) ประเภทผู้แทนคณะนิติศาสตร์ 
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 

๘) ประเภทผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ 
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 

๙) ประเภทผู้แทนคณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 

๑๐) ประเภทผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร ์
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 

๑๑) ประเภทผู้แทนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ 
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   
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-๔- 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-------------------------------------------------------- 

 

๑.๒ ประเภทผู้แทนท่ัวไป 

. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง สังกัด 
๑    
๒    

๓    
๔    
๕    

๖    

๗    

๘    
๙    

๑๐    

๑๑    
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-๕- 

 
บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

-------------------------------------------------------- 
 

๒. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังเปน็อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
 ๒.๑ ประเภทผู้แทนคณะ 
      ๑) ประเภทผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ 

 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 

๒) ประเภทผู้แทนคณะเภสัชศาสตร ์
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 

๓) ประเภทผู้แทนคณะวิทยาศาสตร ์
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 

๔) ประเภทผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 

๕) ประเภทผู้แทนคณะศลิปศาสตร ์
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 

๖) ประเภทผู้แทนคณะบรหิารศาสตร ์
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 
 

/ ๗) ประเภทผู้แทนคณะนิติศาสตร์... 
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-๖- 

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
---------------------------------------------------------- 

 

๗) ประเภทผู้แทนคณะนิติศาสตร์ 
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 

๘) ประเภทผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ 
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 
๙) ประเภทผู้แทนคณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 

 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   
๒   

 

๑๐) ประเภทผู้แทนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ 
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 

๑๑) ประเภทผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร ์
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 

๑๒) ประเภทผู้แทนสํานักงานอธิการบดี    
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 

๑๓) ประเภทผู้แทนสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

/๑๔) ประเภทผู้แทนสํานัก... 
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-๗- 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
---------------------------------------------------------- 

 
๑๔) ประเภทผู้แทนสํานักวิทยบริการ   
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 
๑๕) ประเภทผู้แทนสํานักบริหารทรัพย์สนิและสิทธิประโยชน์   
 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง 
๑   

 
 
๒.๒ ประเภทผู้แทนท่ัวไป 

 

ลําดับ รายชื่อผู้สมัคร ตําแหน่ง สังกัด 
๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    
๑๐    
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                                              -ตัวอย่าง- 
 

 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

-------------------------------------- 
ด้วยวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ครบวาระใน

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และตามประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ ฉบับลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และฉบับลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
ได้กําหนดการรับสมัครรับเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ น้ัน 

อาศัยอํานาจตามในข้อ ๑๒.๒ แห่งระเบียบสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๑  และมติคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๘  จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
ดังน้ี 

๑. ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ 
๑.๑ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ  

ได้แก่ คณาจารย์ประจําในคณะ/วิทยาลัย น้ันๆ ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  เดือน ตามบัญชีรายช่ือที่แนบท้าย
ประกาศน้ี 

     ๑.๒  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป  
ได้แก่ คณาจารย์ประจํา ทุกสังกัดคณะ/วิทยาลัย ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  เดือน ตามบัญชีรายช่ือที่แนบท้าย
ประกาศน้ี 

๒. ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
 ๒.๑  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังอนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนคณะ  

ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างประจําในคณะ/สํานัก/วิทยาลัยน้ันๆ ที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ตาม
บัญชีรายช่ือที่แนบท้ายประกาศน้ี 

    ๒.๒  ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังอนุกรรมการสภาอาจารย์ประเภทผู้แทนทั่วไป  
ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างประจําทุกสังกัดคณะ/สํานัก/วิทยาลัย ที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
ตามบัญชีรายช่ือที่แนบท้ายประกาศน้ี 

/ทั้งน้ี... 
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-๒- 
 

ทั้งน้ี หากมีการแก้ไข/เพ่ิมเติมรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง กองการเจ้าหน้าที่ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวัน
อังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากพ้นกําหนดดังกล่าว ให้ถือว่าบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังถูกต้อง 

๓. วัน  เวลาและสถานท่ีในการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
     ๓.๑ ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ รับบัตร

และหย่อนบัตรเลือกต้ังล่วงหน้า ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ดังน้ี  
         (ก) สังกัดคณะ/สํานัก/วิทยาลัย 
         รับบัตรและหย่อนบัตรเลือกต้ัง ณ สํานักงานเลขานุการประจําคณะ/สํานัก/
วิทยาลัย และหน่วยจัดการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร 

(ข) สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
     รับบัตรและหย่อนบัตรเลือกต้ัง ณ กองการเจ้าหน้าที่ ช้ัน ๒ สํานักงานอธิการบดี 

      ๓.๒ ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ รับ
บัตรและหย่อนบัตรเลือกต้ัง ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ดังน้ี  
         (ก) สังกัดคณะ/สํานัก/วิทยาลัย 

     รับบัตรและหย่อนบัตรเลือกต้ัง ณ สํานักงานเลขานุการประจํา 
คณะ/สํานัก/วิทยาลัยและหน่วยจัดการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร 
         (ข) สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

     รับบัตรและหย่อนบัตรเลือกต้ัง ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ช้ัน ๓  
สํานักงานอธิการบดี 

๔. การนับคะแนนและการรายงานผลการเลือกต้ัง 
       ให้คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง เปิดหีบบัตรเลือกต้ัง ณ จุดเลือกต้ังเพ่ือ
นับคะแนนอย่างเปิดเผยและให้รายงานผลการเลือกต้ังให้ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง
ทราบ ภายในวันที่  ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๖.๓๐ น.  ของวันเลือกต้ัง 

๕. ประกาศผลการเลือกต้ัง  
     ให้ฝ่ายเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ประกาศรายช่ือผู้ได้รับ

การเลือกต้ังฯ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่         กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

               (นางสิรินทร์ทิพย์   บุญมี) 
          รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
     ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์   
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ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
เรื่อง  ผลการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
------------------------------------------------- 

ตามที่ได้มีการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ เมื่อวันที่  
๑๓  สิงหาคม ๒๕๕๘  และวันที่  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๘  น้ัน  บัดน้ี  การดําเนินการเลือกต้ังได้เสร็จ
สิ้นลงแล้ว  จึงประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ดังต่อไปน้ี  

๑. รายชื่อผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาอาจารย์ 
๑.๑  ประเภทผู้แทนคณะ 
 

สังกัด รายชี่อผู้ได้รับการเลือกต้ัง ตําแหน่ง 
คณะเกษตรศาสตร์   
คณะเภสัชศาสตร์   
คณะวิทยาศาสตร์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
คณะศิลปศาสตร์   
คณะบริหารศาสตร์   
คณะนิติศาสตร์   
คณะรัฐศาสตร์   
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   
คณะพยาบาลศาสตร์   
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   

 

 ๑.๒ ประเภทผู้แทนท่ัวไป 
 

ลําดับท่ี รายชี่อผู้ได้รับการเลือกต้ัง ตําแหน่ง 
๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   
๑๐   
๑๑   
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-๒- 
 

  ๒.  รายชื่อผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
๒.๑  ประเภทผู้แทนคณะ 

 
 ๒.๒ ประเภทผู้แทนท่ัวไป 
 
ลําดับท่ี รายชี่อผู้ได้รับการเลือกต้ัง ตําแหน่ง 

๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   

 
ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๐  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

                                               
                            (นางสิรินทร์ทิพย์   บุญมี) 
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
     ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์   
 

สังกัด รายชี่อผู้ได้รับการเลือกต้ัง ตําแหน่ง 
คณะเกษตรศาสตร์   
คณะเภสัชศาสตร์   
คณะวิทยาศาสตร์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
คณะศิลปศาสตร์   
คณะบริหารศาสตร์   
คณะนิติศาสตร์   
คณะรัฐศาสตร์   
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   
คณะพยาบาลศาสตร์   
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
สํานักงานอธิการบดี      
สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   
สํานักวิทยบริการ     
สํานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์     
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
------------------------------------------------- 

ตามประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภา
อาจารย์ เรื่อง   ผลการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ น้ัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบความในข้อ ๕ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ความในข้อ ๔ และข้อ ๑๖ แห่ง
ระเบียบสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภา
อาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติที่ประชุมสภาอาจารย์ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึง
ประกาศแต่งต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังต่อไปน้ี 

๑.  กรรมการสภาอาจารย์ 
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ ประธานสภาอาจารย์ 
(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง  วัชระธนกิจ  รองประธานสภาอาจารย์  คนที่ ๑ 
(๓) นายศุภชัย  วรรณเลิศสกุล   รองประธานสภาอาจารย์  คนที่ ๒ 
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีประไพ  ธรรมแสง  กรรมการสภาอาจารย์ 
(๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  ศุภอรรถกร  กรรมการสภาอาจารย์ 
(๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักด์ิ  แก้วกุลชัย  กรรมการสภาอาจารย์ 
(๗) นางสาวฐิตารัตน์  พันธ์ุชนะ   กรรมการสภาอาจารย์ 
(๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร  หงษ์ภักดี  กรรมการสภาอาจารย์ 
(๙) นายวันชัย  ทิพย์ชัย    กรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๐) นายยง  บุญอารีย์    กรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๑) นางสาวเกษร  สายธนู    กรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๒) นายสมเจตน์  ทองดํา    กรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๓) นายจิรศักด์ิ  บางท่าไม้    กรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๔) นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล   กรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๕) นายพิชิต  โสภากันต์    กรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิศา  จางศิริกุล  กรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๗) นายกรกิฏ  เหล่าสกุล    กรรมการสภาอาจารย์ 

/(๑๘) นายจักรภพ... 
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๑.  กรรมการสภาอาจารย์ 

(๑๘) นายจักรภพ  เสาเวียง    กรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๙ นางสาวฐานิสรา  โฉมเกิด   กรรมการสภาอาจารย์ 
(๒๐) นางสาวกฤษณา  ศิริพล    กรรมการสภาอาจารย์ 
(๒๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์  ชวนะกุล  เลขานุการสภาอาจารย์ 
(๒๒) นางสาวเทพิญ  แก้ววรสูตร   ผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์ 

๒. อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๑) นายรัชชนนท์  แกะมา   ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๒) นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี   รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  คนที่ ๑ 
(๓) นายเอกพงศ์  แผ่นคํา   รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์  คนที่ ๒ 
(๔) นายไพโรจน์  แสนโสม   อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๕) นางวิรัตน์  จันทร์ตรี   อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๖) นายประจันบาน  อ่อนสนิท  อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๗) นายกมล  โสภาสิน   อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๘) นางสาวกนกวรรณ  ผ่องแผ้ว  อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๙) นายฐิติกรณ์รัศมิ์  ภัททสิริภูวดล  อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๐) นางสาวนุชจิรา  ไชยโคตร  อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๑) นางสาวสิรินุช  หมื่นเจริญ  อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๒) นางสาวลภัส  ย่ิงยืน   อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๓) นายฉัตรชัย  พรหมนา   อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๔) นางจุรีวรรณ  สายสมาน  อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๕) นางสาวระพีพร  ประทุมเลิศ  อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๖) นายกฤษดา  ฉลวยศรี   อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๗) นางสาวสิริพัฒน์  ลาภจิตร  อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๘) นางนันทนา  พิมพ์พันธ์   อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๑๙) นายศุภกร  สีสันต์   อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๒๐) นางสาววัชราภรณ์  จันทรกาญจน์ อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๒๑) นางวรารัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร เลขานุการอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๒๒) นางสาวเกษสุดา  จันดาพันธ์  ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

ให้กรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ มีหน้าที่ตามหมวด ๒ ข้อ ๘ และหมวด ๓ 
ข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
    (รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ตัวอย่างแบบสรุปเรื่องเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

ระเบยีบวาระที่    เสนอเพื่อทราบ 
  

ชื่อวาระทีเ่สนอ  รายงานผลการเลือกต้ังประธานสภาอาจารย์  
 

ผู้เสนอเร่ือง  นางสิรินทร์ทิพย์   บุญม ี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   

 

สรุปเรื่อง  
๑. เรื่องเดิม (ถ้ามี)/ข้อเท็จจริง (ถ้าเป็นเรื่องใหม่) 
 

   ด้วยวาระการดํารงตําแหน่งของสภาอาจารย์ ครบวาระในวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามความในข้อ ๙ วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภา
อาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิการบดีจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบ
สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย 

(๑) รองอธิการบดีคนหน่ึงที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) คณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก หรือผู้แทน ทุกคณะ เป็นกรรมการ 
(๓) ให้ประธานแต่งต้ังบุคคลที่เห็นสมควร เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

   ในการดังกล่าว คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังฯ ได้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดแล้ว โดยได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ ในวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๘  และเมื่อวันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้เชิญผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาอาจารย์มา
ประชุมเพ่ือเลือกประธานสภาอาจารย์หน่ึงคน โดยวิธีการลงคะแนน(ลับ) เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ วรรค
หน่ึง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้ได้รับเลือกให้ดํารง
ตําแหน่งประธานสภาอาจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ  โดยดํารงตําแหน่งต้ังแต่
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  ทั้งน้ี อธิการบดีได้ออกประกาศแต่งต้ังแล้ว   

 

๒. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๒.๑  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  กําหนดไว้ ดังน้ี 
 ข้อ ๙ วรรคสอง สภาอาจารย์ให้มีวาระสองปี นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกต้ัง 
 ข้อ ๑๐ วรรคหน่ึง ให้กรรมการสภาอาจารย์เลือกประธานสภาอาจารย์หน่ึงคน รอง

ประธานสภาอาจารย์สองคน เลขานุการสภาอาจารย์หน่ึงคน และผู้ช่วยเลขานุการหน่ึงคน จากบุคคล
ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาอาจารย์ 

   ฯลฯ  ฯลฯ 
 วรรคสาม  ในกรณีที่สภาอาจารย์ครบวาระแต่ยังมิได้เลือกต้ังสภาอาจารย์ใหม่ให้สภา

อาจารย์ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการเลือกต้ังสภาอาจารย์ใหม่ 
 ข้อ ๑๘  ในการประชุมสภาอาจารย์ครั้งแรกให้อธิการบดีเรียกประชุม และเป็นประธาน

การประชุมเพ่ือเลือกต้ังตําแหน่งตามข้อ ๑๐ ภายใน ๗ วัน หลังจากประกาศผลการเลือกต้ัง 
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-๒- 
 

๓. ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอํานาจหน้าที่หรือที่
เก่ียวข้องตามลําดับขั้นตอน (เช่น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล คณะกรรมการประจําคณะ  คณบดี  หรืออธิการบดี  เป็นต้น) 

ที่ประชุมกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘  เลือกประธานสภาอาจารย์หน่ึงคน โดยวิธีการลงคะแนน(ลบั) เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ 
วรรคหน่ึง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑   
 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 

- ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการและอนุกรรมการ 
สภาอาจารย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    
๕. ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานผลการเลือกต้ัง 
ประธานสภาอาจารย์   

  
๖. มติ 
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ภาคผนวก  ค 
แบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏบิัติงาน 
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                                                 -ตัวอย่าง- 
 
 
 
 

 
       ใบสมัครรบัเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์     

 คณะ.............................................  
- - - - - - - - - - - - - - -  

                                                  วันท่ี...............เดือน......................................พ.ศ. ๒๕๕๘ 
       

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................นามสกุล...................................................... 
ตําแหน่ง..............................................ระดับ............................สังกัด................................................................... 
เข้ารับราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เม่ือวันท่ี.............เดือน..................................... พ.ศ. .................... 
วุฒิการศึกษาสูงสุด คือ .......................................................................................มีความประสงค์จะรับสมัครรับ
เลือกต้ังเป็นกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ประเภทผู้แทนคณะ.................................................................... 
ประเภทผู้แทนท่ัวไป 

 
ข้าพเจ้าได้อ่าน และทราบข้อความตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. 

๒๕๕๑ ระเบียบสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ เร่ือง รับสมัคร
เลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วเป็นอย่างดี และขอรับรองว่า 
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ในฐานะผู้สมัครรับเลือกต้ัง และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ระเบียบฯ และ
ประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น ประกาศอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องทุกประการ 

 
(ลงชื่อ)................................................................ 
    (.....................................................................) 

               ผู้สมัคร 
 
บันทึกของประธานคณะอนุกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง  
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น 
    ถูกต้องตามข้อบังคับฯ ระเบียบฯ และประกาศฯ มีสิทธ์ิสมัคร 
    ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับฯ ระเบียบฯ และประกาศฯ ไม่มีสิทธ์ิสมัคร 
 

(ลงชื่อ)................................................................ 
     (...................................................................) 
   ประธานคณะอนุกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง 

หมายเหตุ คุณสมบัติของผู้สมัครจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและ 
   อนุกรรมการสภาอาจารย์ และความเห็นของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสุด 
 
 

 

 

ติดรูปถ่าย 

 

หมายเลขผู้สมัคร........... 



 80 
 

                                                   -ตัวอยา่ง- 
 

 
 
 

 
   

     ใบสมัครรับเลือกต้ังอนุกรรมการสภาอาจารย์     
คณะ................................................. 

- - - - - - - - - - - -   
                                       วันท่ี...............เดือน......................................พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกุล........................................................ 

ตําแหน่ง..............................................ระดับ............................สังกัด.................................................................... 
เข้ารับราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เม่ือวันท่ี.............เดือน...................................... พ.ศ. .................. 
วุฒิการศึกษาสูงสุด คือ .......................................................................................มีความประสงค์จะรับสมัครรับ
เลือกต้ังเป็นอนุกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ประเภทผู้แทนคณะ.............................................................. 
ประเภทผู้แทนท่ัวไป 

ข้าพเจ้าได้อ่าน และทราบข้อความตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. 
๒๕๕๑  ระเบียบสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ เร่ือง รับสมัคร
เลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วเป็นอย่างดี และขอรับรองว่า 
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ในฐานะผู้สมัครรับเลือกต้ัง และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ระเบียบฯ และ
ประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น ประกาศอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องทุกประการ 

 
(ลงชื่อ)................................................................ 
    (.....................................................................) 

               ผู้สมัคร 
 
บันทึกของประธานคณะอนุกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง  
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น 
   

  ถูกต้องตามข้อบังคับฯ ระเบียบฯ และประกาศฯ มีสิทธ์ิสมัคร 
    ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับฯ ระเบียบฯ และประกาศฯ ไม่มีสิทธ์ิสมัคร 
 

(ลงชื่อ)................................................................ 
     (...................................................................) 
   ประธานคณะอนุกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง 

หมายเหตุ คุณสมบัติของผู้สมัครจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและ 
   อนุกรรมการสภาอาจารย์ และความเห็นของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสุด 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 

 

หมายเลขผู้สมัคร........... 
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                 บตัรเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์ 

 

 

บัตรเลือกต้ังกรรมการสภาอาจารย์     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร 
ช่องทํา 

เครื่องหมาย 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   

ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด  
 

    -หากทําเครื่องหมายไม่ถูกต้อง ถือว่า “บัตรเสีย”  

ประเภทผู้แทนท่ัวไป 

เลือกได้ 11 คน โดยทําเครื่องหมายกากบาท (X) ใน “ช่องทําเครื่องหมาย” 

 

 

 

 

 

หมายเลข ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร 
ช่องทํา 

เครื่องหมาย 
1   

   

ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด   

ประเภทผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ 

เลือกได้ 1 คน โดยทําเครื่องหมายกากบาท (X) ใน “ช่องทําเครื่องหมาย” 
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     บัตรเลือกต้ังอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร 
ช่องทํา 

เครื่องหมาย 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด  

 

    -หากทําเครื่องหมายไม่ถูกต้อง ถือว่า “บัตรเสีย” 

ประเภทผู้แทนท่ัวไป 

เลือกได้ 7 คน โดยทําเครื่องหมายกากบาท (X) ใน “ช่องทําเครื่องหมาย” 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร 
ช่องทํา 

เครื่องหมาย 
1   

   
ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด   

 

ประเภทผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ 

เลือกได้ 1 คน โดยทําเครื่องหมายกากบาท (X) ใน “ช่องทําเครื่องหมาย” 
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                                          -ตัวอย่าง- 
ใบรายงานผลการนับคะแนนกรรมการสภาอาจารย์  

ประจําหน่วยเลือกต้ัง คณะเกษตรศาสตร์ 
............................................... 

จํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง      …………….. คน 
จํานวนผู้มาใช้สทิธิออกเสียงเลือกต้ัง      …………….. คน 
     บัตรดี    …………….. ใบ 
     บัตรเสีย    …………….. ใบ 
    บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด   …………….. ใบ 

 
ผลการนับคะแนน 

ประเภทผู้แทนคณะ 
หมายเลข ชื่อ-สกุล ผู้สมัครรับเลือกต้ัง คะแนน หมายเหตุ 

1    

 
ประเภทผู้แทนท่ัวไป 
หมายเลข ชื่อ-สกุล ผู้สมัครรับเลือกต้ัง คะแนน หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 

 (ลงชื่อ) ..........................................................           (ลงชื่อ) .......................................................... 
      (.....................................................................)                          (....................................................................) 
         อนุกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง          อนุกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง 
 

(ลงชื่อ) .......................................................... 
     (..................................................................) 

    ประธานคณะอนุกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง 
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                                          -ตัวอย่าง- 
ใบรายงานผลการนับคะแนนอนุกรรมการสภาอาจารย์  

ประจําหน่วยเลือกต้ัง คณะเกษตรศาสตร์ 
............................................... 

 
จํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง      …………….. คน 
จํานวนผู้มาใช้สทิธิออกเสียงเลือกต้ัง     …………….. คน 
     บัตรดี    …………….. ใบ 
     บัตรเสีย    …………….. ใบ 
    บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด   …………….. ใบ 
 

ผลการนับคะแนน 
ประเภทผู้แทนคณะ 
หมายเลข ชื่อ-สกุล ผู้สมัครรับเลือกต้ัง คะแนน หมายเหตุ 

1    

 
ประเภทผู้แทนท่ัวไป 
หมายเลข ชื่อ-สกุล ผู้สมัครรับเลือกต้ัง คะแนน หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
(ลงชื่อ) ..........................................................  (ลงชื่อ) .......................................................... 
   (.....................................................................)         (....................................................................) 
         อนุกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง   อนุกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง 
 

(ลงชื่อ) .......................................................... 
     (...................................................................................) 

    ประธานคณะอนุกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง 




