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ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และก าหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 
(ประเภทเลือกตั้งท่ัวไปจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย) แทนต าแหน่งที่ว่างลง  

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 
 ตามที่กรรมการสภาพนักงานสมัยที่ 5 (ประจ าปี พ.ศ.2563-2566) อาจารย์ ดร.ไพรัช  

พิบูลย์รุ่งโรจน์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ลาออก เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 
ตามค าสั่ งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่  2560/2565 ลงวันที่  31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  และ 
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรพล นธการกิจกุล สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  เกษียณอายุงาน ดังนั้น จึงท าให้
ต าแหน่งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย) ว่างลง 

 เพ่ือให้การเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่างลง เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสภาพนักงาน  
พ.ศ.2551 จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและก าหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้ง
ทั่วไปจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย) แทนต าแหน่งที่ว่างลง ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจาก
คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย) แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

 1.1 เป็นคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย (ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า) 
 1.2 เป็นผู้ที่ไม่สังกัดส่วนงานดังต่อไปนี้ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ.2551 ข้อ 4.1 ก าหนดให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งฯ 
จะต้องไม่ซ้ าส่วนงาน ซึ่งส่วนงานดังกล่าวมีผู้ที่เป็นกรรมการสภาพนักงานอยู่แล้ว  

  1.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2551 

 ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน  (ประเภทเลือกตั้งทั่วไป
จากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย) แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 2.1 เป็นคณาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย (ข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า) และ
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้วนับแต่วันบรรจุหรือจ้าง 
ถึงวันลงคะแนน (บรรจุหรือจ้างก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)  

 2.2 ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถตรวจสอบสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของตนเอง  
ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  โดยผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์  (CMU eVote)  
ที ่http://evote.cmu.ac.th 

 
 

/ข้อ 3 การด าเนินการ… 

- ส าเนา - 



2 

เอกสารฉบับนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติ วา่ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการใช้ลายมือชือ่อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2564 ในระบบ CMU e-Document ตามรหัสอ้างอิงเลขที่ : 194BB1-0C8-068 

 
  ข้อ 3 การด าเนินการรับสมัครเลือกตั้ง ก าหนดวัน เวลา รับสมัคร และก าหนดการเลือกตั้ง 
  3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง 
    (1) ให้ส่วนงานเสนอชื่อผู้แทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ ส่วนงานละ  

1 คน ผ่านลิงก์ https://cmu.to/voteECCMU2022-01 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 256๕ 
    (2) การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน ให้มหาวิทยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ  ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของทุกส่วนงานตามข้อ 3.1 (1)  
เป็นกรรมการ โดยให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

    (3) ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ประชุมผู้แทนส่วนงานเพ่ือเลือก
ประธาน และแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นเลขานุการ และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้ง 
เป็นคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ เพ่ือด าเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ 
และยุติธรรม  

 ๓.2 การสมัครรับเลือกตั้ง 
   (1)  ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน (ประเภทเลือกตั้งทั่วไปจาก

คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย ) แทนต าแหน่งที่ว่างลง สามารถด าเนินการยื่นใบสมัครด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์ที่ http://evote.cmu.ac.th   ได้ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 
10 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2565 พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 640*480 พิกเซล (ความละเอียดไม่น้อยกว่า 480 i หรือ 480p) ทั้งนี้การสมัครในกรณีนี้
ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม     

   (2) การก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ให้เรียงล าดับที่มาสมัครก่อนหลัง  
   (๓)  ให้อธิการบดี ประกาศรายชื่อ ประวัติ และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

ทั้งนี้ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 

 ข้อ ๔ การออกเสียงเลือกตั้ง 
 ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตาม ข้อ 2 ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์  

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 00.01–16.30 น. โดยการ Log in เข้าระบบจากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://evote.cmu.ac.th  

 ข้อ ๕ การนับคะแนนการเลือกตั้ง  
 การนับคะแนนการเลือกตั้งประมวลผลผ่านระบบออนไลน์  http://evote.cmu.ac.th  
 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. ดังนี้ 
   (๑) คะแนนเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ใช้ตัดสิน คือคะแนนรวมจากผู้มีสิทธิออกเสียง

เลือกตั้งทั้งมหาวิทยาลัย 
   (2) ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งรวมสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
   (3)  กรณีมีผู้สมัครจากส่วนงานเดียวกัน ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันให้ใช้หลักเกณฑ์

ตามล าดับก่อนหลัง ดังนี้ 
ก) ความถี่ของความนิยมจากจ านวนส่วนงานในมหาวิทยาลัย  
  (หนึ่งส่วนงานเท่ากับหนึ่งความนิยม) 

/ข) หากมีความถี่… 
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ข) หากมีความถ่ีของความนิยมตาม ข้อ ก) เท่ากัน  
  ให้ใช้คะแนนเสียงภายในส่วนงานของผู้สมัครนั้นตัดสิน 
ค) หากคะแนนเสียงภายในส่วนงานยังเท่ากันอีก  
  ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งจับฉลากตัดสิน 

   (4)  กรณีมีผู้สมัครต่างส่วนงานกัน ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากัน ให้ใช้หลักการตามล าดับ
ก่อนหลัง ดังนี้ 

ก) ความถี่ของความนิยมจากส่วนงานในมหาวิทยาลัย  
 (หนึ่งส่วนงานเท่ากับหนึ่งความนิยม) 
ข) หากมีความถ่ีของความนิยมตาม ข้อ ก) เท่ากัน  
 ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งจับฉลากตัดสิน 

 ข้อ 6 หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง ตามข้อ ๓.๑ 
6.๑ ควบคุมและด าเนินการเลือกตั้งให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม 
6.2 รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง แล้วเสนออธิการบดีออกประกาศ

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
6.3 ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้ งและเชิญชวน 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้มากที่สุด 
6.4 อ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยการจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์

ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้โดยสะดวกตามความเหมาะสม 
6.5 รับรองผลการเลือกตั้ง 
6.6 ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง รายงานผลการเลือกตั้งให้อธิการบดีทราบ

ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันลงคะแนนเลือกตั้ง 

ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ มีอ านาจออกประกาศและ/หรือแต่งตั้งบุคคลหรือ
คณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ มอบหมายได้
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ   วันที่  30  กันยายน  2565                  

 

 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ ์ศรีบัณฑิตมงคล) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 ส าเนาถูกต้อง 
 
 

(นางสาวพิชชาพร สุมนะ) 
นักจัดการงานท่ัวไป 


