
         บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  โทร. ๓๐๑๕, ๓๐๑๖, ๓๐๓๔ 

ท่ี อว 67.01/ว 2231          วันท่ี       15        พฤศจิกายน         ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเวียนประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 

   พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม  กัลยารัตน 

เรียน  อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานักงาน/โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 

 /กอง/ผูจัดการสํานักพิมพ/โรงพิมพ มธ./ศูนยหนังสือ มธ./สํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา/ เลขานุการคณะ 
  /สถาบัน/ประธานสภาอาจารย/ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหมีการรับสมัคร
เลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม      
กัลยารัตน ตั้งแตวันท่ี ๘ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไปแลว นั้น บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัต ิ              
ไดเสร็จสิ้นแลว คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม  กัลยารัตน 
ตามประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๓ 
 

  คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนใหทราบเกี่ยวกับ                
การออกเสียงเลือกตั้งในวันเลือกตั้งอีกครั้ง ดังนี้ 
  ๑. ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ 
      พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทีผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแลว 
       ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผูมีสิทธ ิ                
ออกเสียงเลือกตั้งไดที่หนา website ของมหาวิทยาลัย https://tu.ac.th/councilcommittee-election                
หากรายชื่อของผู มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ขาดหายไป ขอใหทักทวงไดที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการ                
ดําเนินการเลือกตั้ งฯ  (สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  อาคารอเนกประสงค  ๑  ชั้น  ๒ มธ. ท าพระจันทร                    
โท ร . 02 – 613 – 3015 – 17, 3034) และที่  E – mail : council.tu@gmail.com ภาย ใน วันที่  ๑ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
  ๒. การออกเสียงเลือกตั้ง 
      ๒.๑ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตองไปออกเสียงเลือกตั้งดวยตนเอง พรอมกับแสดงบัตรที่มี    
รูปถาย เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ                  
หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือบัตรราชการอ่ืน ๆ ที่ออกโดยหนวยงานราชการ       
หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ. ณ สถานที่ทําการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ กําหนด 
      ๒.๒ กรณีที่ไมสามารถไปออกเสียงเลือกตั้งดวยตนเอง จะมอบอํานาจใหผูอ่ืนนําบัตรเลือกตั้งไป
ออกเสียงเลือกตั้งแทนก็ได แตจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
   (๑) การมอบอํานาจนําบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ จัดสงใหไป
ลงคะแนน ผูรับมอบอํานาจตองเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และขาราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไมใชคณาจารยประจํา และผูรับมอบอํานาจจะรับมอบอาํนาจไดเพียงหนึ่งคนเทานั้น 

 



- ๒ - 

 
   (๒) ใหผูที่จะมอบอํานาจนําบัตรเลือกตั้งใสซองปดผนึก และลงลายมือชื่อกํากับบนซอง
ดังกลาว 
   (๓) การไปลงคะแนน ผูรับมอบอํานาจจะตองนําบัตรที่มีรูปถาย เชน บัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต หรือบัตรราชการอื่น ๆ ที่ออกโดยหนวยงานราชการ หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ. หรือ
สําเนาบัตรดังกลาวของผูมอบอํานาจ พรอมหนังสือมอบอํานาจตามแบบท่ีคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ 
กําหนดไปแสดงกับกรรมการฯ ดวย 
   (๔) ผูรับมอบอํานาจจะตองนําบัตรที่มีรูปถายตาม (๓) ของตนเองมาแสดงดวย 
   (๕) หากไมปฏิบัติตามขอ (๑) ถึง (๔) กรรมการฯ จะไมรับบัตรเลือกตั้งดังกลาว 
  ๓. วันเลือกตั้ง 
      วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
  ๔. สถานที่ทําการเลือกตั้ง 
      (๑) ศูนยทาพระจันทร  :  บริเวณดานหลังตึกโดม ใตหองอนุสรณสถานผูประศาสนการ 
         (ฝงสนามฟุตบอล) 
      (๒) ศูนยรังสิต   :  - บริเวณโถงชั้นลาง อาคารสํานักงานอธิการบดี 
         - บริเวณโถงกลางชั้นลาง อาคารเรียนรวมกลุมสังคมศาสตร (SC) 
         - หนาหอง X RAY ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา โรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ 
         - บริเวณโถงชั้นลาง อาคารปยชาติ 
         - บริเวณโถงชั้นลาง อาคารบรรยายเรียนรวม ๕ (บร.๕) 
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
         - บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศาสตร 
      (๓) ศูนยลําปาง  :  บริเวณชั้น 1 อาคารสิรินธรารัตน 
      (๔) ศูนยพัทยา  :  บรเิวณหนาสํานักงานกองบริหารศูนยพัทยา อาคารศูนยนวัตกรรม 
         ธรรมศาสตร ชั้น 1 
  ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได ณ สถานท่ีเลือกตั้งไดเพียงแหงเดียวเทานั้น 
กรณีหากตรวจสอบพบในภายหลังวา มีการใชสิทธิมากกวาหนึ่งหนวยเลือกตั้ง ใหถือเปนการกระทําความผิด
ทางวินัย 
  ๕. สถานทีน่ับคะแนน 
      (๑) ศูนยทาพระจันทร ศูนยลําปาง และศูนยพัทยา นับคะแนน ณ สถานที่เลือกตั้ง 
      (๒) ศูนยรังสิต ใหนําหีบเลือกตั้งจากทุกหนวยเลือกตั้งมารวมกันและนับคะแนน ณ โถงชั้นลาง 
อาคารสํานักงานอธิการบดี 
 

  เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดังกลาวเปนไปโดยเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขอจัดสงเอกสารดังนี ้
  ๑. ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ ๓ พรอมใบสมัคร 
  ๒. แบบการมอบอํานาจในการนําสงบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง 
 

  ฉะนั้น เพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ของทุกสวนงานไดทราบอยางทั่วถึงกัน 
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะหจากทาน ดังนี ้
 



- ๓ - 
 
  (๑) จัดสงประกาศรายชื่อผูส มัครรับเลือกตั้ งฯ ทาง E-mail ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย          
สายสนับสนุนวิชาการ ทุกคนของทาน 
       สําหรับประกาศดังกลาว คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ จะจัดสงใหแกสวนงาน                      
จํานวนหนึ่ง มิไดจัดสงใหพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ทุกคน เพ่ือเปนการประหยัดการใชกระดาษ 
จึงขอไดกระจายเอกสารดังกลาวดวย 
  (๒) นําประกาศดังกลาวเผยแพรใน Website ของสวนงาน 
  (๓ ) ติดประกาศตามบอรดตาง ๆ ของสวนงานของทาน ท้ังบอรดสวนกลาง และบอรด                       
ของสวนงานยอยภายในของทาน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 
 
 

 
  (รองศาสตราจารย ดร.ศภุสวัสดิ์  ชัชวาลย) 

รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบด ี

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ.- เอกสารประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ ฉบับท่ี ๓ พรอมใบสมัคร 
  แบบการมอบอาํนาจในการนําสงบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง 
  สามารถ Download ไดท่ีหนา website ของมหาวิทยาลัย 
  ที่ https://tu.ac.th/councilcommittee-election หรือสแกน QR Code 
  ที่แนบมาพรอมนี้ 



 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม  กัลยารัตน 
ฉบับที่ ๓ 

เรื่อง  รายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม  กัลยารัตน 

------------------------------ 
 
  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหมีการรับสมัคร
เลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม      
กัลยารัตน ตั้งแตวันที่ ๘ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไปแลว นั้น 
 

  บัดนี้ การรับสมัครเลือกตั้งดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวามีผูสมัครรับเลือกตั้งฯ จํานวน ๑ คน   
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับ
เลือกตั้งฯ แลว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงขอประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม  กัลยารัตน ดังนี ้
  หมายเลข  ๑ ดร.ทนพ.พลากร  พุทธรักษ 
  สําหรับรายละเอียดใบสมัครของผูสมัครรับเลือกตั้งฯ ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้
 

  จึงประกาศมาใหทราบทั่วกัน 
 

ประกาศ     ณ     วันที่      15       พฤศจิกายน     พ.ศ.     ๒๕๖๕ 
 
 

 
  (รองศาสตราจารย ดร.ศภุสวัสดิ์  ชัชวาลย) 

รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบด ี

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ 

 
 
 
 
 
 



         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
  ใบสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  จากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

๑. ชื่อ………………………………………..นามสกุล…………………………………………………. 
 อายุ………46……….ป ตําแหนง…………………………………………………………………… 

 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
 สังกัดหนวยงาน…………………………………..……………………………………………….….................. 
 เร่ิมปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี…………………………………………......... 

๒. คุณวุฒิ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 

๓. ตําแหนงอื่น ๆ ในอดีต 
………………………………………………………………………………………………………................................................ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังตอไปนี้ เปนความจริงทุกประการ (โปรดกาเครื่องหมาย หรือ  ) 

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป 
 ไมเปนผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี หรือหัวหนาสวนงาน รองหัวหนาสวนงาน 

หรือผูชวยหัวหนาสวนงานตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง หรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่มีฐานะเทียบเทา 
 ไมเปนผูทีอ่ยูระหวางถกูดําเนินการทางวนิัยอยางรายแรง 
 ไมเคยถูกลงโทษทางวนิัยหรือจรรยาบรรณ 

(ลงชื่อ) ..........................................  ผูสมัคร 
(.........................................) 
 14 /กันยายน /2565 

สงเสริมใหพนักงานสายสนับสนุนมีความกาวหนาทางสายวิชาชีพ และ ดานวิชาการ รวมถึงทบทวนสิทธิ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ การมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามบริบท
ของสายสนับสนุนวิชาการ 

ดร. ทนพ. พลากร พุทธรักษ 
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ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พรอมนี้ไดแนบบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตร
ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรอืบัตรราชการอื่น ๆ ที่ออกโดย
หนวยงานราชการ หรือบัตรประจําตัวสมาชิก สอมธ. หรือสําเนาบัตรดังกลาวของขาพเจามาดวยแลว 
 
      (ลงชื่อ).................................................................................... 
         ผูมอบอํานาจ 
 
      (ลงชื่อ).................................................................................... 
         ผูรับมอบอํานาจ 
 

 ทั้งนี้ ใหผูท่ีจะมอบอาํนาจนําบัตรเลือกตั้งใสซองปดผนึกและลงลายมือชื่อกํากับบนซองดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัตรเลอืกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนบัสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม  กลัยารัตน 

วันท่ี ๒3 พฤศจิกายน 2565 

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

โปรดกาเครื่องหมาย    หรือ    ลงใน    รับรอง หรือ ไมรบัรอง การเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ สืบแทน นายเสริม  กัลยารัตน 
 

  หมายเลข  ๑ ดร.ทนพ.พลากร  พุทธรักษ 
 

    รับรอง 
 

    ไมรับรอง 
 
หมายเหต ุ 1. บัตรที่กาทั้ง ๒ กรณี ถือเปนบัตรเสีย 
     2. การขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไวขางตนลงในบัตรเลือกตั้ง ถือเปนบัตรเสีย 




