
ป
เรื่อง กําห

 ตาม
เรื่อง การรับส
วันที่ 25 พฤษ
สภามหาวิทย
ให้การดําเนนิ
คณาจารย์ปร

อาศั
คณะกรรมกา
เมื่อวันที่ ๗ มิ
สภามหาวิทย
 

1. ใ
และประมวล

2. ก
15.00 น. ณ
จังหวดัสกลน
เกษตรศาสตร์
การลงคะแนน

3. ใ
เจ้าหน้าทีข่อง
ให้ลงลายมือชื
ลงคะแนนเลือ

4. ใ
ลงคะแนนลับ
บัตรเลือก) ตา
เมื่อเครื่องลงค
คูหาได้ในช่อง

5. เ
ซึ่งเลือกจากค
ลงคะแนนเลือ
กําแพงแสน  

ประกาศคณะกร
หนดวิธกีารลงค

มที่ได้มีประกาศ
สมคัรและอํานว
ษภาคม พ.ศ. 2
าลัยเกษตรศาส

นการในการลงค
ะจํา ดําเนินไปด
ศัยอํานาจตามคํ
รคัดเลือกกรรม

มถินุายน พ.ศ. 2
าลัยเกษตรศาส

ให้นําเครื่องลงค
ผลตรวจนับคะแ
กําหนดวันและเ
ณ มหาวิทยาลัยเ
คร  เมื่อถึงเวลา
ร์ ซึ่งเลือกจากค
นเลือก  
ให้ผู้มีสิทธเิลือก 
งรฐั หรือบตัรปร
ชือ่ในเอกสารที่ค
อก 
ให้ผู้มีสิทธเิลือก
บ โดยผู้มีสิทธิเลื
ามหมายเลขขอ
คะแนนเลือกตั้ง
งทางทีก่ําหนดไว
เมื่อถงึเวลา 15
คณาจารย์ประจํ
อกทันที  จากนั้
 วทิยาเขตศรรีา

รรมการคัดเลือก
คะแนนเลือกแล

คณะกรรมการค
วยการเลือกกรร
2559 โดยในป
สตร์  ซึ่งเลือกจา
ะแนนเลือกและ
ด้วยความเรียบร
าส่ังมหาวิทยาลั
มการสภามหาวิท
2559 จึงใหก้ํา
สตร์ ซึ่งเลือกจาก

คะแนนเลือกตั้งอิ
แนนเลือกของผู้
เวลาในการลงค
เกษตรศาสตร์ บ
า 08.30 น. ให
คณาจารย์ประจาํ

มาแสดงตนต่อ
ระจําตัวพนกังา
คณะกรรมการก

เข้าช่องคูหาในช
อกสามารถลงค

องผู้สมัครที่ปราก
งอิเล็กทรอนิกส์ 
วใ้ห้เป็นช่องทา

5.00 น. ให้ประ
ํา ที่ได้รับมอบห
ั้นให้เครื่องลงคะ
าชา และวิทยาเ

กกรรมการสภา
ะการประมวลผ

ซึ่งเลือกจ
....................

คัดเลือกกรรมก
รมการสภามหาวิ
ระกาศได้กําหน
ากคณาจารย์ปร
ะการตรวจนับค
ร้อยและโปร่งใส
ลัยเกษตรศาสตร
ทยาลัยเกษตรศ
หนดวิธีการลงค
กคณาจารย์ประ

อิเล็กทรอนิกส์ข
ผู้มสิีทธิเลือกกรร
ะแนนเลือก ใน
บางเขน  วิทยา
ห้ประธานอนุกร
า ที่ได้รับมอบห

อเจ้าหน้าที่ประจ
าน หรือบัตรอื่น
กําหนด เพือ่เขา้

ช่องทางที่กําหน
คะแนนเลือกผู้ส
กฏบนเครื่องลง
แจง้ว่าการลงค
งออก 
ะธานอนุกรรมกา
หมายใหก้ํากับดู
ะแนนเลือกตัง้อิ
เขตเฉลิมพระเกี

 

มหาวิทยาลัยเก
ผลตรวจนบัคะแ
จากคณาจารยป์
........................

 

ารสภามหาวทิย
วิทยาลัยเกษตร
นดหลักเกณฑ์กา
ระจํา ประกาศใ
คะแนนเลือกกรร
ส  
ร์ ที่ 1038/25
ศาสตร์ ซึ่งเลือก
คะแนนเลือกแล
ะจํา ดังนี ้

ของสํานักงานคณ
รมการสภามหา
วันพฤหัสบดทีี ่
เขตกําแพงแสน
รรมการหรือกรร
หมายใหก้ํากับดู

จําหน่วยเลือกต
ๆ ที่ทางราชการ
าใช้สิทธิลงคะแน

นดไว้ให้เป็นชอ่ง
มัครได้หนึ่งหมา
คะแนนเลือกตัง้

คะแนนเลือกขอ

ารหรือกรรมกา
แลประจําหน่ว

อิเล็กทรอนิกส์ป
กียรติ จังหวัดสก

 
กษตรศาสตร์ ซึง่
แนนเลือกกรรมก
ประจํา  
.............. 

ยาลัยเกษตรศา
รศาสตร์ ซึ่งเลือก
ารรับสมัครและ
ใหบุ้คลากรได้รบั
รมการสภามหา

559 ลงวันที่ 2
จากคณาจารย์ป

ละการประมวลผ

ณะกรรมการกา
าวทิยาลัยเกษตร
23 มิถุนายน พ

น วทิยาเขตศรรี
รมการคัดเลือก
แลประจําหน่วย

ตามที่ประกาศกํ
รออกให้ที่มีภาพ
นนเลือกในคูหา

งทางเข้า ในการ
ายเลข  โดยวิธีก
ั้งอิเล็กทรอนิกส์
งผู้มสิีทธิเลือกเ

ารคัดเลือกกรรม
ยเลือกในแต่ละ

ประจําหน่วยเลือ
กลนคร ประมว

งเลือกจากคณา
การสภามหาวทิ

สตร์ ซึ่งเลือกจา
กจากคณาจารย
ะอํานวยการเลือ
บทราบเป็นการ
าวิทยาลัยเกษต

29 เมษายน พ.ศ
ประจํา ในการป
ผลตรวจนับคะแ

ารเลือกตัง้ มาใช
รศาสตร์  ซึ่งเลื
พ.ศ. 2559 ระ
าชา และวิทยา
กรรมการสภาม
ยเลือกในแต่ละ

ําหนด พร้อมกบั
พถา่ยแสดงว่าเป็
า (สีเขยีว) ที่จัดเ

รลงคะแนนเลือ
การกดปุ่มลงคะ
ส์ และกดปุ่มยืน
เสร็จส้ินแล้ว ผู้มี

มการสภามหาวิ
ะหนว่ยเลือก  แ
อก   พร้อมกันทั้
ลผลการตรวจนั

าจารย์ประจํา 
ทยาลัยเกษตรศา

ากคณาจารย์ปร
ย์ประจํา ประกา
อกกรรมการ    
ทัว่ไปแล้วนั้น แ
รศาสตร์ ซึ่งเลือ

ศ. 2559  
ประชมุครั้งที่ ๓/
แนนเลือกกรรม

ช้ในการลงคะแ
อกจากคณาจาร
ะหว่างเวลา 08
เขตเฉลิมพระเกี
มหาวทิยาลัย 
หนว่ยเลือกแจง้

ับแสดงบัตรประ
ป็นผู้มีสิทธิเลือก
เตรียมไว้สําหรับ

กผู้มีสิทธิเลือกใ
ะแนนเลือก  (แท
นยันการลงคะแน
มสิีทธิเลือกจงึจะ

ทยาลัยเกษตรศ
จง้หมดเวลาแล
ทัง้ที่ บางเขน วิท
นับคะแนนเลือก

าสตร์           

ระจํา 
าศ ณ 
       
และเพื่อ 
อกจาก

/2559  
การ  

แนนเลือก
รย์ประจํา 

8.30 – 
กียรติ 

งเริ่มต้น

ะจําตัว
ก จากน้ัน
บเป็นที่

ใช้วิธี
ทนการใช้
นน และ
ะออกจาก

ศาสตร์  
ละยุติการ
ทยาเขต
กพรอ้มกัน  

        



 
                

6. ใ
ประจํา ที่ไดร้ั
จากนั้นให้ประ
ที่ได้รับมอบห
พระเกยีรติ จั
บางเขน   เพื่

7. ค
อธิการบดีมห
ซองปิดผนึกต
ประจําเป็นผู้ป
วิทยาเขตเฉลิ
Nontrilive จ
เกษตรศาสตร์
 8. เ
ผลการตรวจน
คณาจารย์ปร
คณะกรรมกา
2559 เวลา 

9. ค
ผู้ที่ได้รับคะแน
ลําดับที่เท่ากัน
มหาวิทยาลัย
 10.
ชื่อผู้ที่ได้รับค
ต่อไป 
 

 จึงป

                
                

                  

ให้ประธานอนุก
ับมอบหมายให้
ะธานอนุกรรมก

หมายใหก้ํากับดูแ
ังหวัดสกลนคร 
อทําการประกา
คณะกรรมการคั
าวทิยาลัยเกษต

ตามข้อ ๖ และใ
ประกาศผลการ
มพระเกยีรติ จั

จากห้องประชุม
ร์สามารถรับทรา
เมื่ออธกิารบดีม
นับคะแนนเสรจ็
ะจํา นําผลคะแ
รคัดเลือกกรรม
09.30 น.  
คณะกรรมการคั
นนเสียงเลือกสูง
นให้ใช้วิธจีับสล
เกษตรศาสตร์ ซึ
. ให้ประธานคณ
ะแนนเสียงเลือ

ประกาศมาเพื่อท

                  
                  

                 

กรรมการหรอืกร
้กาํกับดูแลประ
การหรือกรรมกา
แลประจําหน่วย
นาํผลการตรวจ

าศผลการตรวจน
คัดเลือกกรรมกา
ตรศาสตร์ หรอืผู้
หป้ระธานคณะ
ตรวจนับคะแน
ังหวัดสกลนคร 
กําพล อดุลวิทย
าบผลคะแนนได
หาวิทยาลัยเกษ
จส้ิน ให้ประธาน
แนนทั้งหมดของ
มการสภามหาวิท

คัดเลือกกรรมกา
งสุดตามลําดับจ
าก โดยให้ผู้ไดร้ั
ซึ่งเลือกจากคณ
ณะกรรมการคัด
กสูงสุดจํานวนส

ทราบโดยทัว่กนั

                 
                ป

        

              -2-

รรมการคัดเลือก
จําหน่วยเลือกต
ารคัดเลือกกรรม
ยเลือก บางเขน
จนบัคะแนนเลือ
นับคะแนนเลือก
ารสภามหาวทิย
ผู้ที่อธิการบดีมห
ะกรรมการคัดเลื
นเลือกประจําห
โดยเปิดเผยพร้

ย์ ชัน้ ๒ อาคาร
ด้โดยพร้อมกันท
ษตรศาสตร์ หรือ
นคณะกรรมการ
งทกุหน่วยเลือกใ
ทยาลัยเกษตรศ

ารสภามหาวทิย
จํานวนสามคน ใ
รับคะแนนเสียง
ณาจารย์ประจํา 
เลือกกรรมการ
สามคน ตามข้อ

น 
         ประ
 

               (รอ
ประธานกรรมกา
                  

 

- 

กกรรมการสภา
ตามข้อ ๒  นําผ
มการสภามหาวิ
  วทิยาเขตกําแ
อกมาที่ ห้องปร
กพรอ้มกัน 
ยาลัยเกษตรศาส
หาวทิยาลัยเกษต
ลือกกรรมการสภ
หนว่ยเลือก บาง
ร้อมกัน ทัง้นี้ ใน
สารนิเทศ ๕๐ 
ทกุวทิยาเขต 
อผู้ที่อธิการบดมี
รคัดเลือกกรรมก
ใส่ซองปิดผนึกแ
ศาสตร์ ซึ่งเลือก

ยาลัยเกษตรศาส
ใหเ้ป็นผู้ได้รับเลื
เลือกเท่ากันนั้น
 

รสภามหาวทิยาล
 9 ต่ออธกิารบ

ะกาศ ณ วันที่ 

องศาสตราจารย
ารคัดเลือกกรรม
   ซึ่งเลือกจาก

มหาวิทยาลัยเก
ผลคะแนนเลือกใ
วิทยาลัยเกษตร
แพงแสน  วิทยา
ระชมุกําพล อดลุ

สตร์ ซึ่งเลือกจา
ตรศาสตร์มอบห
ภามหาวิทยาลยั
งเขน   วิทยาเข
นการประกาศผล
ปี บางเขน เพื่อ

มหาวิทยาลัยเกษ
การสภามหาวทิ
และลงลายมือชื
จากคณาจารย์ป

สตร์ ซึ่งเลือกจา
ลือก และในกรณ
นจับสลากต่อหน้

ลัยเกษตรศาสต
บดีมหาวิทยาลัย

๑๔  มิถุนายน 

ยเ์จริญศักดิ์ ศา
มการสภามหาวิ
กคณาจารยป์ระ

กษตรศาสตร์ ซึง่
ใส่ซองปิดผนึกแ
ศาสตร์  ซึ่งเลือ
าเขตศรีราชา  แ
ลวทิย์ ชั้น ๒ อา

ากคณาจารย์ปร
หมายตรวจสอบ
ยเกษตรศาสตร์ 
ตกาํแพงแสน  
ลการตรวจนับค
อให้บคุลากรขอ

ษตรศาสตร์ มอ
ทยาลัยเกษตรศา
ชื่อกาํกับ เพื่อนํา
ประจํา ในวันที่ 

ากคณาจารย์ปร
ณีทีม่ีผู้ได้รับคะ
น้าคณะกรรมกา

ตร์ ซึ่งเลือกจาก
เกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2559 

 
ลากจิ) 
วิทยาลัยเกษตร
ะจํา 

งเลือกจากคณา
และลงลายมือชื่
อกจากคณาจาร
และวิทยาเขตเฉ
าคารสารนิเทศ

ระจํา  จะเรียนเช
บความเรียบร้อย
ซึ่งเลือกจากคณ
 วิทยาเขตศรีรา
คะแนนจะมีการ
งมหาวิทยาลัย

อบหมายได้ประ
าสตร ์ซึ่งเลือกจ
าเข้าที่ประชุม
24 มิถุนายน 

ระจํา ประชุมพิจ
แนนเสียงเลือก
ารคัดเลือกกรรม

คณาจารย์ประจ
เพื่อประกาศผล

ศาสตร์  

าจารย์
ชื่อกํากับ 
ย์ประจํา
ฉลิม   
๕๐ ปี  

ชิญ
ยของ 
ณาจารย์
าชา และ
รถ่ายทอด 

กาศ 
จาก

พ.ศ. 

จารณา   
กสูงสุดใน
มการสภา

จํา เสนอ
ลการเลือก


