
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบตัิเกีย่วกบัการจัดการเลือกตัง้  สําหรับ
อนกุรรมการการเลือกตัง้ ฯ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนกังานมหาวิทยาลยั 

สายสนับสนนุ 

 

ในวันที่ 25 มกราคม 2564 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการเลอืกตั้ง  สําหรับอนุกรรมการการเลอืกตั้งฯ  
 

 
   
 
 

 
 
 

 
 
 

  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ในวันท่ี 25 
มกราคม 2564 นี้  เปนการเลือกตั้งผานระบบออนไลน ซึ่งใชระบบการเลือกตั้งโดยใชเคร่ือง
โทรศัพทมือถือ (Smart phone) หรือ คอมพิวเตอรสวนบุคคล ดําเนินการเลือกลงคะแนนไดโดยไม
จํากัดสถานท่ี ตามกําหนดการท่ีกําหนด 
 
  กิจกรรมในวันเลือกตั้งแบงออกเปน 2  สวนดังนี้  
  ๑.  สวนของผูมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง  

๒. สวนของอนุกรรมการดําเนินงานดานตางๆ   

 
สวนท่ี 1  สวนของผูมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 

• ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคือ “พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน” เทานั้น   

•  คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนฯ ไดจัดใหมี application ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันท่ี 25 มกราคม 2564 
ระหวางเวลา 09.00 – 15.00 น.  ตามคําแนะนํา และคูมือวิธีการลงคะแนน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ในวันจันทรที่ 25 มกราคม 2564 
ระหวางเวลา 09.00 – 15.00 น.   

โดยใชวิธีเลือกต้ังทางออนไลนที ่https://dusit.ac.th/eVote 
 





คู่มือการเข้าใช้งานระบบเลือกตั้งออนไลน์ SDU eVote 
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. 

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

ขั้นตอนที ่1  พนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน เข้าสูร่ะบบเลอืกตั้งออนไลน์ SDU eVote 
ได้ที่ URL    http://www.dusit.ac.th/evote 
พิมพ์ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อเขา้สูร่ะบบ 

Username ชื่อผู้ใช้งาน เหมือนกับการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 
Password  รหัสผู้ใช้งาน เหมือนกับการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ สามารถเขา้ใช้งานระบบได้ทั้งคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook) และโทรศพัท์เคลื่อนที่ (Smart Phone)  

http://www.dusit.ac.th/evote

http://www.dusit.ac.th/evote
http://www.dusit.ac.th/evote


  เมือ่เข้าสูร่ะบบ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 

ขั้นตอนที่ 2   ตรวจสอบข้อมูลสทิธิการเลือกต้ังได้ที่เมนู “ข้อมูลสิทธกิารเลือกตั้ง” เพือ่ดู 
รายละเอยีดข้อมลูรายบุคคลของท่าน 



ขั้นตอนที่ 3   สามารถดูข้อมูลรายชื่อและหมายเลขผู้สมคัรเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ได้ที่เมน ู“รายชื่อผู้สมัคร” 

ขั้นตอนที่ 4   ท าการ “ลงคะแนน” โดยท าเครื่องหมาย  ที่ช่องหน้าหมายเลขผู้มสีิทธิทีท่่าน 
ต้องการเลือก ทั้งนี้สามารถเลอืกผู้สมคัรได้เพียง 1 หมายเลข เท่านั้น 

กรณีไม่ประสงค์จะลงคะแนน กรุณาท า
เครื่องหมาย  ในช่องที่ก าหนด 



ขั้นตอนที่ 5  หลังจากนั้น คลิกปุ่ม                              ที่อยู่ด้านขวาล่างของหน้าจอ  
จะมีข้อความขึ้นมาเพื่อให้ท่าน “ยืนยัน” ข้อมูลอีกครั้ง และท าการ “ยนืยัน” การลงคะแนน 
ด้วยหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของท่าน 

ขั้นตอนที่ 6  เสร็จสิ้นการเลอืกตั้ง จะแสดงหน้าจอดังรูป 

************** 

หากหากพบปัญหาในการเข้าใช้งาน หรือสอบถามขั้นตอนการใช้งานระบบ 
สามารถตดิตอ่ได้ที ่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เบอร์โทรภายใน 5242 / 5227 / 5308



สวนท่ี 2 สวนของอนุกรรมการดาํเนินงานดานตางๆ 

อนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในวันท่ี 25 มกราคม 2564  ประกอบไปดวย 

(1) กรรมการดําเนินงาน  ทําหนาท่ี กํากับดูแลดําเนินการเลือกตั้ง และประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการฝายตางๆ เพื่อการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย

(2) กรรมการประจําวิทยาเขต และ กรรมการประจําศนูยการศึกษา

(2.1) ประธาน : ทําหนาท่ี อํานวยการเลือกตั้งในภาพรวม ณ วิทยาเขตฯ และ ศูนยการศึกษา

นอกท่ีตั้งฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  และจัดใหมีจุดประชาสัมพันธ  กระดาน

ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง  หรือ จัดใหมีเคร่ืองคอมพิวเตอร อยางนอยจํานวน ๑ 

เคร่ือง  และจัดใหมีเจาหนาท่ีใหคําอธิบายรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ  

(2.2) อนุกรรมการ (เจาหนาท่ี ท่ีประธานมอบหมาย ทําหนาท่ี เปนผูอธิบาย แนะนําวิธีการ
ลงคะแนนเสียงออนไลน   ในกรณีท่ีผูใชสิทธ์ิเลือกตั้งไมสามารถใชโทรศัพทมือถือของ
ตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ณ สํานักงานวิทยาเขตฯ และ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งฯ 

(3) อนุกรรมการประมวลผลการเลือกตั้ง
(3.1) ประธาน : ทําหนาท่ี อํานวยการ กํากับดูแล ระบบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประมวลผล

การเลือกตั้งจนแลวเสร็จ และรายงานผลการเลือกตั้งตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
หลังเสร็จส้ินการประมวลผลการเลือกตั้งโดยเร็ว  

(3.2) อนุกรรมการ : ทําหนาท่ี  เตรียมระบบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและประมวลผลการ
เลือกตั้ง หลังเสร็จส้ินการลงคะแนนตั้งแตเวลา 15.01 น. ในวันท่ี 25 มกราคม 2564 



แนวทางการประกาศขอมูลเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง ณ สํานักงานมหาวิทยาลัย และ สํานักงานวิทยา
เขตฯ และศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง 

 ใหมหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยาเขต และศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง จัดใหมีบอรด
ประชาสัมพันธการเลือกตั้งฯ และใชรูปแบบการเลือกตั้ง ดังนี้ 

(1 สําเนาประกาศฯ หลักเกณฑ และวิธีการ การเลือกตั้งฯ  
(2 สําเนาประกาศฯ รายชื่อผูมีสิทธิไดรับการเลือกตั้งฯ 
(3 สําเนาประกาศฯ รายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ  
(4 สําเนาประกาศฯ เพิกถอนและเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ฯ (ถามี
(5 โปสเตอรแสดงรายชื่อและรูปภาพผูสมัครฯ  
(6 สําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ และคณะอ นุกรรมการฯ ทุกฉบับ 

บอรดประชาสัมพันธ 

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
(1  

ประกาศฯ หลักเกณฑ 
และวิธกีาร  

การเลือกต้ังฯ 

(2

ประกาศฯ 

รายช่ือ 

ผูมีสิทธิไดรับการ

เลือกตั้ง ฯ

(3 
ประกาศฯ รายชื่อ 
ผูมีสิทธิออกเสียง

เลือกต้ัง ฯ / 

(4
ประกาศฯ 

เพิกถอน-เพิ่มเติม
รายชื่อผูมีสิทธอิอก

เสียงเลือกต้ัง ฯ 

(6
คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการ ฯ /
คําส่ังแตงต้ัง

อนุกรรมการฯ 
ทุกฉบับ 

(5  

โปสเตอรรายชื่อผูสมัคร 
 

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5



แนวทางปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งในมหาวิทยาลัย  สํานักงานวิทยาเขตฯ 
และ ศูนยการศึกษา 

 กรรมการ มีหนาที ่ อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั ้ง 
การเขาใชระบบ ของผูมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
 กรณีมปีญหาระหวางการเลือกตั้งโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการออกเสียงเลือกตั้ง ซึง่ตองอาศัย"
การตัดสินใจจากคณะกรรมการเลือกต้ ังใหสอบถามไดท ่ ี ผู อ ํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย 
(วาที่ ร.ต. ดร.วราธร  อภิรัตน โทร. 08 1712 4242 เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝายบริหาร(ประธานฯ"
พิจารณาโดยเรงดวน 

.................................................................................................................................... 
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่  ผูชวยเลขานุการกรรมการการเลือกตั้งฯ 

นางสาวสุวิมล แมตสอง,  นางสาวอรพิชญา ชินศูนย และนางสาวอัจฉราวรรณ ประกิตธรรังษี 
โทร 02 244 5155, 5156, 5158   


