
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

เรื่อง   การดำเนินการเลือกตั้งเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลซึ่งเลือกจากพนักงานประจำ และข้าราชการ  
……………………………….............................. 

 

  ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จะครบวาระในวันที่ 5 สิงหาคม 2565  มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
กรรมการบริหารงานบุคคล ตามข้อ 6(6) และ (7) ดังนี้  

• ผู้แทนพนักงานประจำ ตามข้อ 6 (6)  1 คน   
• ผู้แทนข้าราชการ ตามขอ้ 6 (7)  1 คน              

    โดยดำเนินการเลือกตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข การได้มาของกรรมการบริหารงานบุคคลตามข้อ 6(6) และ (7) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554      

      คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลฯ จึงกำหนดรายละเอียดการ
ดำเนินการเลือกตั้งไว้ ดังนี้ 

1.  กำหนดการ 
1.1  ประกาศรายนามผู้มีสิทธิเสนอชื่อ/สมัคร     วันที่  25 พฤษภาคม  2565 

และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง   
1.2  ยื่นใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ                    วันที่ 25 พฤษภาคม–22 มิถุนายน 2565 
1.3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง       ตั้งแตว่ันที่ 28 มิถุนายน 2565 

      1.4  ลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์       วันที ่12 กรกฎาคม 2565 
                                                                                              

     2. การดำเนินการ 
         2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
               2.1.1 พนักงานประจำ 
                 ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 6(6) ผู้แทน
พนักงาน  ต้องเป็นพนักงานประจำตามสัญญาจ้างกำหนดเวลา (พนักงานประจำตามสัญญาจ้างแบบใหม่ ที่พ้นสถานะ
ทดลองงาน 1 ปี ขึ้นไป  หรือพนักงานประจำตามสัญญาแบบเก่าที่มีสัญญาทดลองงาน 2 ปี ที่ผ่านการทดลองงานแล้ว          
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565)  หรือพนักงานประจำตามสัญญาจ้างไม่กำหนดเวลา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี   
                        2.1.2  ข้าราชการ 
                              ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ  และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อ 6 (7) ผู้แทน
ข้าราชการ ต้องเป็นข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

                         2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร และ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
                           2.2.1  ต้องเป็นพนักงานประจำตามสัญญาจ้างกำหนดเวลา (พนักงานประจำตามสัญญาแบบ
ใหม่ ที่พ้นสถานะทดลองงาน 1 ปี ขึ้นไป  หรือพนักงานประจำตามสัญญาแบบเก่าที่มีสัญญาทดลองงาน 2 ปี ที่ผ่านการ
ทดลองงานแล้ว ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565)   หรือพนักงานประจำตามสัญญาจ้างไม่กำหนดเวลา สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
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                     2.2.2  ควรมีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล 
                     2.2.3  ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการ
สำนัก  และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

        2.3 การรับสมัคร และการเสนอชื่อ   
                    2.3.1 การสมัคร 
                  1)  เปิดรับสมัครทั่วไป  โดยสมัครด้วยตนเอง   
                  2)  พนักงานมีสิทธิสมัครเป็นผู้แทนกลุ่มพนักงาน  ข้าราชการมีสิทธิสมัคร
เป็นผู้แทนกลุ่มข้าราชการ 

                  3)  เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร ไฟล์ประวัติ/รูปถ่าย 
 

         2.3.2 การเสนอชื่อ 
                   1) พนักงาน มีสิทธิเสนอชื่อพนักงานได้คนละ 1 ชื่อ โดยสามารถเสนอชื่อข้ามหน่วยงาน 
และข้ามกลุ่มงานได้ (ว/สว/บจพ) 
                    2) ข้าราชการ มีสิทธิเสนอชื่อข้าราชการได้คนละ 1 ชื่อ โดยสามารถเสนอชื่อข้าม
หน่วยงาน และข้ามกลุ่มงานได้ (ข้าราชการประเภทวิชาการ วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและทั่วไป) 
                 3) การเสนอชื่อ ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยพนักงาน รับรองในกลุ่มพนักงาน 
และข้าราชการ รับรองในกลุ่มข้าราชการ ทั้งนี้ผู้เสนอชื่อต้องเป็นผู้ทาบทาม และส่งใบตอบรับการทาบทาม  
                    4) เอกสารการเสนอชื่อ ประกอบด้วย ใบเสนอชื่อ ไฟล์ประวัติ/รูปถ่าย 
 

• ผู้ประสงค์จะสมัคร/เสนอชื่อ ขอรับใบสมัคร/ใบเสนอชื่อได้ที่กลุ่มงานการ
ประชุมและพิธีการ ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี /กรรมการเลือกตั้งจากผู้แทนจากคณะ สำนัก สถาบัน 
หรือ Download ข้อมูล ได้ที่  https://shorturl.asia/o1tBC  

 

• ยื่นใบสมัคร ใบเสนอชื่อ ได้ที่กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ ชั้น 6 อาคาร
สำนักงาน อธิการบดี หรือส่งไฟล์พร้อมประวัติ/รูปถ่าย  โดยสามารถลงนามในใบสมัคร/ใบเสนอชื่อด้วยลายเซ็นผ่าน 
Digital Signature หรือ File /Scan หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทาง e – mail account ของมหาวิทยาลัยฯ มาที่ 
e–mail : phongphan.jun@kmutt.ac.th  ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ในเวลาทำการ 
 

        2.4 การลงคะแนนเลือกตั้ง 
      วัน    :    วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 
                                 เวลา    :     8.30 – 15.00 น. 
       รูปแบบการลงคะแนน  :  เลือกตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KMUTT Election)  
 

 2.5 การนับคะแนน 
                 คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง จะปิดระบบการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์                        
                 เวลา 15.00 น. และนับคะแนน ประมวลผล เพ่ือรับรองผลการเลือกตั้งในวันเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 

https://shorturl.asia/o1tBC


3 
 

มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนพนักงานและข้าราชการมาใช้สิทธิ์
ในการสมัคร/เสนอชื่อ และเลือกตั้งดังกล่าว ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ นายพงศ์พันธุ์ จันทร์ประทีปฉาย        
กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2470-8046 , 
   
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

                                                               (ผศ. สุเมธ   อังคะศิริกุล) 
                 รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล 

       ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ                     
           บริหารงานบุคคลซึ่งเลือกจากพนักงานประจำ และข้าราชการ 

                    ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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