ประกาศโรงเรียนการเรือน
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการ การเลือกตัง้ กรรมการประจําโรงเรียนการเรือนจากผูแ ทนคณาจารยประจํา
ดวยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดําเนินการคัดเลือกผูแทนจากคณาจารยประจํา โดยวิธีการ
เลือกตั้งเพื่อเปนกรรมการประจําโรงเรียนการเรือนจากผูแทนคณาจารยประจํา ตามมาตรา ๒๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.
๒๕๕๘
คณะกรรมการประจําโรงเรียนการเรือน จึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการเลือกตั้งกรรมการประจํา
โรงเรียนการเรือนจากผูแทนคณาจารยประจํา และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการประจําโรงเรียน
การเรือนจากผูแทนคณาจารย ตามคําสั่ง ๘/๒๕๖๒ โรงเรียนการเรือนจึงประกาศหลักเกณฑ และวิธีการ การเลือกตั้ง
กรรมการประจําโรงเรียนการเรือนจากผูแทนคณาจารยประจํา ดังตอไปนี้
ขอ ๑ จํานวนกรรมการประจําโรงเรียนการเรือนจากคณาจารยประจํา
กรรมการประจําโรงเรียนการเรือนจากผูแทนคณาจารยประจํา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย
คณะกรรมการประจําคณะ ขอ ๔ (๔) มีจํานวนสองคน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจํา
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“คณาจารยประจํา” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ และลูกจางของมหาวิทยาลัยที่
ปฏิบัติงานในสายวิชาการ
ขอ ๓ คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการเลือกตั้ง
ผูมีสิทธิไดรับการเลือกตั้งจะตองสมัครหรือเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้ง ซึ่งตองมีคุณสมบัติทั่วไป และ ไมมี
ลักษณะตองหาม ของผูดํารงตําแหนงกรรมการประจําโรงเรียนการเรือนจากคณาจารยประจํา ดังนี้
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เปนคณาจารยประจํา สังกัดโรงเรียนการเรือน
(๒) ไดสอนหรือเคยสอนในมหาวิทยาลัย
๓.๒ ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงคณบดี รองคณบดี หรือหัวหนาสวนงานอื่นที่เทียบเทาคณะ
(๒) เปนผูอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอยางรายแรง หรือ พนโทษทางวินัยมาแลวไม
เกินหนึ่งปนับถึงวันสมัครเพื่อรับเลือกตั้ง
(๓) เปนผูอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลา
ขอ ๔ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
๔.๑ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ไดแก คณาจารยประจําที่ปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย
การศึกษานอกที่ตั้ง
๔.๒ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคนหนึ่ง ใหเลือกตั้งผูสมัครไดไมเกินสองคน

ขอ ๕ การรับสมัครเลือกตั้ง
รั บ สมั ค รหรื อ เสนอชื่ อ ตั้ ง แต วั น ที่ ๖-๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๒ ระหว า งเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เว น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ ณ สํานักงานโรงเรียนการเรือน หรือสมัครหรือเสนอชื่อทางระบบ e-Office ได
ทุกวันโดยสงใบสมัคร ไปที่ นางสาวรณิดา ศรีธนาวรุณ ในฐานะหัวหนาสํานักงาน (ใหสิทธิ์รับทราบ/ใหความเห็น/เพื่อ
โปรดดําเนินการและลงนาม)
ขอ ๖ การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกตั้ง และผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
๑. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกตั้ง และผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ สํานักงานโรงเรียนการเรือน ทางระบบ e-Office และ www.food.dusit.ac.th
๒. หากมี ผู มี สิ ท ธิ์เข ารั บการเลื อกตั้งสมัครเขารับการเลือกตั้ ง มี จํ านวนสองคนเท านั้ น จะไดรับสิท ธิ์เปน
กรรมการประจําโรงเรียนการเรือนจากผูแทนคณาจารย
ขอ ๗ การเพิกถอนหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
การเพิกถอนหรือเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สามารถกระทําไดโดยแจง สํานักงานโรงเรียนการ
เรือน ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. โรงเรียนการเรือนจะประกาศการเพิกถอนหรือ
เพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓o น. ณ สํานักงานโรงเรียนการเรือน
ทางระบบ e-Office และ www.food.dusit.ac.th
ขอ ๘ การออกเสียงเลือกตั้ง
๘.๑ การออกเสียงเลือกตั้งใหใชวิธีเลือกตั้งโดยตรงและลับ
๘.๒ วันลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ
หนวยเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) หนวยเลือกตั้งในสํานักงานโรงเรียนการเรือน
(๒) หนวยเลือกตั้งในหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง
(๓) หนวยเลือกตั้งในหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง
(๔) หนวยเลือกตั้งในหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ขอ ๙ วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลวงหนา
ผูที่ไดรับคําสั่งของมหาวิทยาลัยใหปฏิบัติงาน หรือ มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามวัน
เวลาและสถานที่ที่กําหนดไว ใหทําบันทึกขอความเปนลายลักษณอักษรถึงหัวหนาสํานักงานภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๖๒ และมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลวงหนาไดในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ
หนวยเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) หนวยเลือกตั้งในสํานักงานโรงเรียนการเรือน
(๒) หนวยเลือกตั้งในหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งลําปาง
(๓) หนวยเลือกตั้งในหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตรัง
(๔) หนวยเลือกตั้งในหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ขอ ๑๐ การนับคะแนน
๑๐.๑ การนับคะแนนใหกระทําโดยเปดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน
๑๐.๒ ใหผูท่ีไดคะแนนมากในลําดับที่หนึ่งและลําดับที่สอง โดยเรียงจากคะแนนมากไปหาคะแนนนอยเปน
กรรมการประจํ า โรงเรี ย นการเรื อ นจากผู แ ทนคณาจารย ป ระจํ า ถ า มี ผู ไ ด ค ะแนนในลํ าดั บ ใดเท า กั น ให ป ระธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จับฉลากเฉพาะผูที่ไดรับคะแนนเทากัน
๑๐.๓ โรงเรียนการเรือนจะประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการประจําโรงเรียนการเรือนจาก คณาจารยประจํา
ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สํานักงานโรงเรียนการเรือน ทางระบบ e-Office และwww.food.dusit.ac.th
ขอ ๑๑ การเปนกรรมการโรงเรียนการเรือนจากผูแทนคณาจารยประจํา
ใหมีผ ลสมบู รณ นับแต มี คํ าสั่ งแต งตั้งคณะกรรมการประจําโรงเรียนการเรือน ตามข อ ๑๐ แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานโรงเรียนการเรือน โทรศัพท ๐๒ ๔๒๓ ๙๔๔๙ , ๙๔๕๐

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต วีระกุล)
คณบดีโรงเรียนการเรือน

ไดรับหมายเลข
ติดรูปถาย

แบบสมัคร/เสนอชื่อ เขารับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการประจําโรงเรียนการเรือนจากผูแทนคณาจารยประจํา


 สมัคร
 เสนอชื่อ
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)................................................................................................................
ตําแหนงทางวิชาการ.................................................................................สังกัด.......................................................
ปฎิบัติหนาที่ ณ .....................................................................เบอรติดตอ.................................................................
เกิดเมื่อวันที่ ........... เดือน ...................................... พ.ศ. .................. อายุ.................................. ป ........... เดือน
เลขทีบ่ ัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรประจําตัวประชาชน.........................................................................................
ที่อยูปจจุบันเลขที่ .................หมูที่............ ตรอก/ซอย ...............................แขวง/ตําบล .......................................
เขต/อําเภอ ............................................จังหวัด ............................................รหัสไปรษณีย ...................................
ขาพเจาเปนคณาจารยประจําประเภท (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง )
พนักงานมหาวิทยาลัย
ขาราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจางมหาวิทยาลัย
ขาพเจามีความประสงค สมัคร/เสนอชื่อ เขารับการเลือกตั้งกรรมการประจําโรงเรียนการเรือนจาก
ผูแทนคณาจารยประจํา และขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน เปนความจริงทุกประการ
 โดยการสมัคร

 โดยการเสนอชื่อ
 นามบุคคล
 นามหลักสูตร ระบุ.....................................

ลงชื่อ ....................................................ผูสมัคร
(.....................................................)
วันที่ ............/...................../...............

ลงชื่อ ....................................................ผูเสนอชื่อ
(.....................................................)
วันที่.........../...................../...............
 ยินยอมใหเสนอชื่อ
ลงชื่อ ...................................................... ผูถูกเสนอชื่อ
(.....................................................)
วันที่ ............/...................../................

 ยื่นใบสมัครโดยตรง  E Office
ลงชื่อ ....................................................... ผูรับสมัคร
(...........................................................)
วันที่ ............/........................../................เวลา...........................................

