
 

              บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน   กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ        สำนักงานอำนวยการ     โทร. 8046 
ที ่    อว  7601.5/พ 51                    วันที ่  4  มีนาคม 2565 
เรื่อง    ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน (ชุดที่ 19) 
…………………………………………………………………………………………………………......…….......................................... 

เรียน    คณบดี  ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน  ภาควิชา  กอง  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่อง รับสมัครเลือกตั้ง   
           สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน (ชุดที่ 19) 
            2. ใบสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน 
            3. รายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร / ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  
              4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2541   
             5. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2541 และ   
                            ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551   
 

              ด้วย สมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยฯ 
จึงดำเนินการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2541 ดังนี้  
     1.  เลือกตั้งจากพนักงานตำแหน่งอาจารย์ จากส่วนงานระดับคณะ 18  คน  
      2.  เลือกตั้งจากพนักงานตำแหน่งอาจารย์ทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัย  9  คน   
      3.  เลือกตั้งทั่วไปจากพนักงานตำแหน่งอ่ืน ทั้งมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ตำแหน่งอาจารย์ 27 คน  

คณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  
ให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 
คณะกรรมการเลือกตั้งฯ จึงขอความร่วมมือจากคณะ สำนัก  สถาบัน  ดังนี้ 

  1.  เผยแพร่ประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน (รายละเอียดประกาศ
รับสมัครเลือกตั้ง หน้าที่ของสภาคณาจารย์และพนักงาน และใบสมัคร ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย  1  –  2)  
    2.  ขอแจ้งและเชิญชวนท่าน และบุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบ และร่วมกิจกรรมเลือกตั้งดังกล่าว 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการด้วย  จักขอบคุณมาก 
 

 
                                          (นายพงศ์พันธุ์  จันทร์ประทีปฉาย) 

                                                                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเลือกตั้งฯ   
 
 
 
* ดูประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน และเอกสารแนบได้ ในเว็บไซต์ มจธ. ที่ www.kmutt.ac.th และ
เว็บไซต์สภาคณาจารย์และพนักงาน ที่ https://senate.kmutt.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 

http://www.kmutt.ac.th/
https://senate.kmutt.ac.th/


 
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน 
เรื่อง  รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน (ชุดที่ 19) 

------------------------------------------- 
 
    ด้วยสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานชุดปัจจุบัน  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  จะครบ
วาระในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน       
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2541 ข้อ 9  เพ่ือดำเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานชุดใหม่     
    คณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ขอประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์
และพนักงาน ดังนี้ 
 

1. จำนวนสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานที่รับสมัคร 
1.1 สมาชิกฯ ที่เลือกตั้งจากพนักงานตำแหน่งอาจารย์ จากส่วนงานระดับคณะ จำนวน  18  คน 

แบ่งเป็น 
    สมาชิกฯ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์       3    คน 
    สมาชิกฯ จากคณะวิทยาศาสตร์        2    คน 
    สมาชิกฯ จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    1    คน 
    สมาชิกฯ จากคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ      1    คน 
    สมาชิกฯ จากคณะศิลปศาสตร์        1    คน 
    สมาชิกฯ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ     1    คน 
    สมาชิกฯ จากคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี     1    คน 
    สมาชิกฯ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      1    คน 
     สมาชิกฯ จากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม    1    คน 
   สมาชิกฯ จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม     1    คน 
   สมาชิกฯ จากสถาบันการเรียนรู้              1    คน 
   สมาชิกฯ จากสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ    1    คน 
     สมาชิกฯ จากสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    1    คน 
     สมาชิกฯ จากสำนักงานอธิการบดี         1    คน 
    สมาชิกฯ จากวิทยาลัยสหวิทยาการ       1    คน 
 

1.2 สมาชิกฯ ที่เลือกตั้งจากพนักงานตำแหน่งอาจารย์ทั่วไป 
          ทั้งมหาวิทยาลัย จำนวน                 9 คน 
 

1.3 สมาชิกฯ ที่เลือกตั้งจากพนักงานตำแหน่งอ่ืนๆ ทั้งมหาวิทยาลัย 
        ที่ไมใ่ช่ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน              27 คน 
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2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
2.1 เป็นพนักงานที่สังกัดอยู่ในส่วนงาน และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี นับถึง

วันที่ 7 มีนาคม 2565 (วันเปิดรับสมัครเลือกตั้ง) 
2.2 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน 

รองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส่วนงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองในสำนักงานอธิการบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน 
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าสำนักงานในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 

2.3  ไม่เป็นผู้เคยพ้นวาระของสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ตามข้อ 17 (8) และข้อ 19 (3)                     
      แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2541 
                      

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
3.1 เป็นพนักงานหรือข้าราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันที่ 7 มีนาคม 2565 (วันเปิดรับสมัคร

เลือกตั้ง) 
3.2 กรณีการเลือกตั้งจากพนักงานตำแหน่งอาจารย์จากส่วนงานระดับคณะ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก      

สภาคณาจารย์และพนักงานต้องเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ในส่วนงานเดียวกันกับผู้สมัคร  
รับเลือกตั้ง 

  

4. วัน เวลา และรายละเอียดการรับสมัคร 
4.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 -  14  มีนาคม 2565  ในเวลาปฏิบัติงาน 
4.2 Download ใบสมัคร / ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร/มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ ง ได้จากเว็บไซต์                        

สภาคณาจารย์และพนักงาน ที ่https://senate.kmutt.ac.th  และเว็บไซต ์มจธ.  
4.3 ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่าย หรือลงนามในใบสมัครด้วยลายเซ็นผ่าน Digital Signature ส่ง                

File /Scan หรือแสดงความประสงคใ์นการสมัคร พร้อมแนบประวัติย่อ หรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ผ่านทาง e – mail account ของมหาวิทยาลัยฯ (โปรดแนบ File ในรูปแบบ Pdf 
และ Word ไปยัง Senate@kmutt.ac.th  งานสภาคณาจารย์และพนักงาน ภายในวันที่                
14 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.  

4.4 รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ปรากฏตามบัญชี
รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ประสงค์คัดค้านรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  ให้คัดค้าน
เป็นหนังสือยื่นต่อรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 หากไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่า
รายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้มีผลสมบูรณ์ 

4.5 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่คุณสุนันทา พูลแพ งานสภาคณาจารย์และพนักงาน  โทร. 091-886-4956 
 

5. ประกาศรายช่ือผู้สมัคร/การคัดค้านรายช่ือผู้สมัคร 
                     - ประกาศรายชื่อผู้สมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 24 มีนาคม 2565 
                     - ผู้ประสงค์คัดค้านรายชื่อผู้สมัคร ให้ยื่นคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือต่อรองอธิการบดีฝายบุคคล   
                       ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565 และคณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศผลการพิจารณาให้   
                       ทราบโดยทั่วกันภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 
 

       -ในกรณีไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่ารายชื่อผู้สมัครที่ประกาศนั้นมีผลสมบูรณ์ 
 
 

https://senate.kmutt.ac.th/
mailto:Senate@kmutt.ac.th
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6.  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
 

                 จะประกาศรายละเอียด วันเลือกตั้ง สถานที่ และเวลา ให้ทราบต่อไป 
 
 

    ประกาศ   ณ   วันที่   2    มนีาคม  2565 
 
 
 
            (ผศ. สุเมธ   อังคะศิริกุล) 
                      รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล 
                          ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน 
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ     กรณีถ้ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกไม่เกินจำนวนที่ต้องเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เป็นสมาชิก    
                 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้ง (ข้อบังคับฯ ข้อ 13 ว่าดว้ยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ.2541) 
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