
การประชมุคณะกรรมการด าเนินการเลอืกตัง้กรรมการสภาพนักงาน 

(ประเภทเลอืกตัง้ทัว่ไปจากผูป้ฏบิตังิานมหาวทิยาลัยที่มิใชค่ณาจารย์ประจ า) 

แทนต าแหน่งที่วา่งลง ประจ าป ีพ.ศ.2564

วันพุธที ่27 ตุลาคม 2564

เวลา 09.00 น.

ผ่านระบบการประชมุออนไลน ์(ZOOM)



1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และก าหนดการเลือกตั้ง 

กรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า) 

แทนต าแหน่งที่ว่างลง ประจ าปี พ.ศ. 2564

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

**การเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ .ศ. 2551

ระเบียบวาระที่ 1

กรรมการสภาพนักงานสมัยที่ 5 (ประจ าปี พ.ศ.2563-2566) นายวสุ ละอองศรี สังกัด

ส านักหอสมุด เกษียณอายุงาน ดังนั้น จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไป

จากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า) ว่างลง  ซึ่งตามข้อ 15 แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดว่า “ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการ

ว่างลงให้ประธานสภาพนักงานท าหนังสือแจ้งอธิการบดีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบเรื่อง และให้

อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายด าเนินการให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างให้แล้ว

เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง.....” 
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1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และก าหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน

(ประเภทเลือกต้ังทั่วไปจากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า) แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ประจ าปี พ.ศ. 2564

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ัง

เป็นกรรมการสภาพนักงาน

คุณสมบัติของ

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

การด าเนินการรับสมัครเลอืกต้ัง 

ก าหนดวัน เวลา รับสมัคร และ 

ก าหนดการเลือกต้ัง

การออกเสียงลือกตั้ง การนับคะแนนการเลือกต้ัง
หน้าที่ของคณะกรรมการ

ด าเนินการเลือกตั้ง ตามข้อ 3.1
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(1) ประเภทเลอืกตั้งทัว่ไปจากผูป้ฏิบตัิงานมหาวทิยาลยั

ที่มิใช่คณาจารยป์ระจ า

1. เป็นข้าราชการ หรือ

พนักงานมหาวิทยาลยัประจ า หรือ

ลูกจ้างประจ า ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า

2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้าม

ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่

ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2551

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน1
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เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่

สังกัดอยู่ในส่วนงานตาม ข้อ 4.1 หรือ

ข้อ 4.2 และ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

มาแล้วไม่น้อยว่า 5 ปี นับแต่วันบรรจุ

หรือจ้างถึงวันสมัคร

ข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยสภาพนกังาน พ.ศ. 2551

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงานต้องมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะตอ้งห้าม ดังนี้

ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี หรือ หัวหน้าส่วนงาน

ในมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 40 แห่ง

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551

ไม่เป็นผู้ ท่ีพ้นจากต าแหน่งตาม

ข้อ 14.5 และ ข้อ 14.6 ในกรรมการ

ชุดท่ีผ่านมา

ไม่เป็นผู้ท่ีมีประวัติด่างพร้อย หรือ

มีมลทินมัวหมอง

14.5 ขาดการประชุมติดต่อกัน 

3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันควร

14.6 ประพฤติตนไม่เหมาะสม และ

สภาพนักงานมีมติให้พ้น

ต าแหน่ง โดยมีคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

กรรมการทั้งหมด

9.1

4.1 เป็นคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 

(ข้าราชการ หรือ

พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า)

4.2 เป็นข้าราชการ หรือ

พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 

หรือ ลูกจ้างประจ า 

ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า

9.2 9.3

9.4
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ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน แทนต าแหน่งที่ว่างลง ประจ าปี พ .ศ.2564

ต้องเป็นผู้ที่ไม่สังกัดส่วนงานดังต่อไปนี้

ตามข้อบังคับ มช.ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ.2551 ข้อ 4.1 ก าหนดให้กรรมการท่ีได้รับการเลือกตั้งฯจะต้องไม่ซ้ าส่วนงาน

ซ่ึงส่วนงานดังกล่าวมีผู้ท่ีเป็นกรรมการสภาพนักงานอยู่แล้ว

1 คณะวิทยาศาสตร์

2 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 คณะการสื่อสารมวลชน

4 คณะแพทยศาสตร์

5 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

6 ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

7 ส านักบริการวิชาการ

8 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

9 คณะบริหารธุรกิจ

10 ส านักงานมหาวิทยาลัย

11 คณะพยาบาลศาสตร์



(1) ประเภทเลอืกตั้งทัว่ไปจากผูป้ฏิบตัิงานมหาวทิยาลยั

ที่มิใช่คณาจารยป์ระจ า

 เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 

หรือ ลูกจ้างประจ า ที่มิใช่คณาจารย์

 ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

นับแต่วันบรรจุหรือจ้างถึงวันลงคะแนน 

 ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว

 มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เฉพาะที่มาจากผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คณาจารย์ 

จ านวน 1 คน 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง2
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3.2 การสมัครรับเลือกต้ัง3.1 การแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเลือกต้ัง

เสนอชื่อผู้แทน 

ส่วนงานละ 1 คน

ภายใน 21 ตุลาคม 2564

ท่ีประชุมฯ เลือกประธาน

27 ตุลาคม 2564

ผ่าน Zoom

1 2

ยื่นใบสมัครด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน CMU eVote

แนบไฟล์ภาพถ่าย 640x480 pixel/480i/480p

ในวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 

ถึงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.

ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

เรียงล าดับที่มาสมัครก่อนหลัง 

1 21 2

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร

ได้ท่ีเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล

https://hr.oop.cmu.ac.th

1

2
3

4

การด าเนินการรับสมัครเลือกตั้ง 

ก าหนดวัน เวลา รับสมัคร และ ก าหนดการเลือกตั้ง

3
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ผู้มีสิทธิเลือกต้ังตรวจสอบสิทธกิารลงคะแนน

เสียงผ่านระบบออนไลน์ (CMU eVote)

http://evote.cmu.ac.th

วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2564

1

ใช้สิทธิลงคะแนนเสียง

ผ่านระบบเลือกต้ังออนไลน์ (CMU eVote)

ได้ที่ http://evote.cmu.ac.th

ในวันที่ 1 ธ.ค.64 ระหว่างเวลา 00.01–16.30 น. 

คณะกรรมการด าเนินการเลือกต้ังฯ

ประชุมเพื่อรับรองผลการเลือกต้ังต่อในเวลา 16.30 น.

2

การออกเสียงเลือกตั้ง4
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แบบฟอร์มส่วนงานพิจารณาชื่อบุคคลผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิ 

และ หัวหน้าส่วนงานผู้ยืนยันสิทธิในระบบ eVote

10
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การนับคะแนนการเลอืกตัง้ประมวลผลผ่านระบบออนไลน ์CMU eVote

ในวันที ่1 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น

การนับคะแนนการเลือกตั้ง5

คะแนนเสียงท่ีใช้ตัดสิน  คะแนนรวมจากผู้มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้งท้ังมหาวิทยาลัย
ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งรวมสูงสุด

จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

กรณีมีผู้สมัครจากส่วนงานเดียวกัน

ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากัน ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามล าดับ

ก่อนหลัง ดังนี้

ความถี่ของความนิยมจากจ านวนส่วนงานใน

มหาวิทยาลัย (หนึ่งส่วนงานเท่ากับหนึ่งความนิยม)

หากมีความถี่ของความนิยมตาม ข้อ ก) เท่ากัน 

ให้ใช้คะแนนเสียงภายในส่วนงานของผู้สมัครนั้นตัดสิน

หากคะแนนเสียงภายในส่วนงานยังเท่ากันอีก 

ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งจับฉลากตัดสิน

กรณีมีผู้สมัครต่างส่วนงานกัน

ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากัน ให้ใช้หลักการตามล าดับ

ก่อนหลัง ดังนี้

ความถี่ของความนิยมจากส่วนงานในมหาวิทยาลัย 

(หนึ่งส่วนงานเท่ากับหนึ่งความนิยม)

หากมีความถี่ของความนิยมตาม ข้อ ก) เท่ากัน 

ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งจับฉลากตัดสิน

1
2

3
4ก

ข

ค

ก

ข
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หน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง ตามข้อ 3.16

ควบคุมและด าเนินการเลือกตั้ง

ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

บริสุทธิ์ และยุติธรรม

รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติของ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แล้วเสนออธิการบดี

ออกประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมลงสมัคร

เลือกตั้ง และเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ให้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงให้มากที่สุด

อ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้ง โดยการจัดหา

เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ส าหรับผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียง

ได้โดยสะดวกตามความเหมาะสม

รับรองผลการเลือกตั้ง

ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการ

เลือกตั้ง รายงานผลการเลือกตั้งให้

อธิการบดีทราบภายใน 7 วันท าการ

นับแต่วันลงคะแนนเลือกตั้ง

1

2

3

4

5

6
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แผนก าหนดการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งท่ัวไป

จากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจ า) แทนต าแหนง่ที่วา่งลง ประจ าปี พ.ศ. 2564

11

เสนอรายชื่อผู้ปฏบิัตงิานในสังกดั 1 คน 

เป็นกรรมการด าเนนิการ ภายใน 21 ต.ค. 64 

https://cmu.to/voteEmployeeCouncil1

ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการเลือกตัง้ฯ

เพื่อเลือกประธาน (ผ่าน ZOOM)

(พุธ) 27 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น.

22

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 

ในช่องทางต่างๆ

27 ต.ค.-30 พ.ย.64

33

รับสมัครผู้ลงสมคัรกรรมการ

สภาพนักงาน แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

28 ต.ค. - 14 พ.ย. 64

44

ประชุมคณะกรรมการเพือ่พิจารณา

คุณสมบัติผู้ลงสมัคร (ผ่าน ZOOM)

(จันทร์) 15 พ.ย. 64

5566

ประกาศรายชือ่-หมายเลขประจ าตวั

ผู้สมัครรับเลือกตัง้ฯ

(อังคาร) 16 พ.ย. 64

77

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ

การลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน ์

16 - 30 พ.ย. 64

88

ลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ 

CMU eVote

(พุธ) 1 ธ.ค.64 เวลา 00.01 น. - 16.30 น.

99

ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ

เลือกตั้งเพื่อรับรองผล

(ผ่าน ZOOM)

(พุธ) 1 ธ.ค. 64 เวลา 16.30 น.

1010 1111

อธิการบดีพจิารณาประกาศ

รับรองผลการเลือกตั้ง

**ประกาศผลรับรอง

ผลการเลือกตั้ง

ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

ประธานคณะกรรมการ

ด าเนินการเลือกตัง้ฯ รายงานผล

การเลือกตั้งต่ออธิการบดี 

2 ธ.ค. 64
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1.2 การใช้งานระบบเลือกตั้งออนไลน์ e-Vote

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1

1.3 แจ้งทุกส่วนงานพิจารณารายชื่อเจ้าหน้าที่บุคคล 

เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน

และหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้รับรองการตรวจสอบผู้มีสิทธิลงคะแนน

12



- (ไม่มี) -

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

- (ไม่มี) -

เรื่อง เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 3
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4.1 การพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง

กรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย

ที่มิใช่คณาจารย์ประจ า) แทนต าแหน่งที่ว่างลง ประจ าปี พ.ศ. 2564

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4

โหวตเลือกประธานผ่าน Link:

https://cmu.to/headvoteEC1

16

Google Form

https://cmu.to/headvoteEC1


เรื่อง อื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5

5.1 แจ้งก าหนดการนัดหมายการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ  

ครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครฯ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.30 น.

ผ่านระบบ ZOOM

(Link และรหัสเข้าห้องประชุม

จะแจ้งให้ทราบทางหนังสือเชิญประชุม

และ CMU Email)
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THANK YOU


