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คู่มือการใช้งานระบบการเลือกตั้งออนไลน์ 
กรณเีป็นผู้สมคัรรับเลือกตั้ง 

1. การเขา้ใชง้าน  

ในการเขา้ใชง้านระบบการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลยัแบบออนไลน์  

https://evote.cmu.ac.th/  ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการ  Login เขา้สู่ระบบเพื่อยนืยนัตวัตน ดว้ยอีเมลม์หาวทิยาลยั 

 

 

เม่ือท าการ Login ผา่น จะแสดงเมนูตามสิทธ์ิท่ีไดรั้บ 



2. ขั้นตอนการกรอกใบสมคัรรับเลือกตั้ง 

ขั้นตอนการสมคัร ส าหรับผูส้มคัรรับเลือกตั้ง มีดงัน้ี 

 

3. กระบวนการตรวจสอบคุณสมบติัและประกาศหมายเลขผูส้มคัร 

เม่ือผูส้มคัรยนืยนัการสมคัรเรียบร้อยแลว้ จะเขา้สู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบติั โดยกอง

บริหารงานบุคคล และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จากนั้นจะมีการก าหนดหมายเลขล าดบัของผูส้มคัร  อนุมติั

การสมคัร และประกาศรายช่ือผูส้มคัร 

2. กรอกข้อมูลผู้สมัคร 

1. Login 
(Cmu Account)  

-รับรองคุณสมบัต ิ

-กรอกข้อมูลส่วนตัว 
-ประวัติการศึกษา,บริหาร,อื่นๆ 
 

3. ยนืยันการสมัคร 

สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะ ยืนยันการสมัคร 

เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 



 

  

ผูส้มคัรยืนยนัขอ้มลูการสมคัร 

กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ 

ตรวจสอบ

คณุสมบตั ิ

ก าหนดหมายเลขผูส้มคัร 

ประกาศรายช่ือผูส้มคัร 

ผ่าน 



4. การกรอกใบสมคัร 

สามารถกรอกใบสมคัรไดจ้าก เมนูดา้นซา้ยมือ หรือ ปุ่มกลางหนา้จอ  “สมคัรรับเลือกตั้ง” ดงั

รูป 

  

ระบบจะแจง้เตือนวา่ท่านมีความประสงคจ์ะสมคัรเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยั หากไม่

ตอ้งการใหก้ด “ไม่ใช่”  หากตอ้งการใหก้ด “ยอมรับ” เพื่อขั้นสู่ขั้นตอนถดัไป 

 

ระบบจะแสดงรายการคุณสมบติัของผูส้มคัร และผูส้มคัรตอ้งอ่านและยอมรับวา่เป็นผูมี้

คุณสมบติัครบถว้น โดยท าเคร่ืองหมายถูกท่ีหนา้ รายการคุณสมบติัทุกรายการ จากนั้นกด “รับรอง” 



 

จากนั้นจะเขา้สู่หนา้จอแบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มูลผูส้มคัร โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ข้อมูลส่วนตัว   

ระบบจะท าการดึงขอ้มูลส่วนตวั จาก CMUHR  มาใส่ลงในแบบฟอร์ม สามารถแกไ้ขได ้(แต่

จะไม่มีการบนัทึกกลบัไปยงั CMUHR) เม่ือกรอกขอ้มูลส่วนตวัครบตามแบบฟอร์ม จากนั้นท าการอพัโหลด

รูปภาพผูส้มคัร โดยมีขั้นตอนในการอพัโหลดรูปภาพ คือ 

1) คลิกปุ่ม “เลือกรูป”  ท าการเลือกรูปท่ีตอ้งการอพัโหลด  (*รองรับรูปภาพนามสกุล .jpg 

, .png , .gif  ขนาดไม่ต ่ากวา่ 640px*480px) 

2) คลิกปุ่ม “อพัโหลด”  

  ดงัรูป 



 

 

เม่ือกกรอกขอ้มูลครบถว้นตามแบบฟอร์ม และท าการอพัโหลดรูปภาพ ส าเร็จ จากนั้นคลิกปุ่ม 

“บันทกึข้อมูลส่วนตัว” 



 

เม่ือบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัส าเร็จ ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับการกรอกขอ้มูลถดัไป คือขอ้มูล

ประวติั 

 

  



ข้อมูลประวตั ิ 

จะปรากฏข้ึน หลงัจาก คลิกปุ่ม “บนัทึกขอ้มูลส่วนตวั” โดยอตัโนมติั(ในกรณีเพิ่ม)  หรือคลิกท่ี

แทป็ “ประวติั” (ในกรณีแกไ้ข)   

 

ขอ้มูลประวติัประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 

1. ประวติัการศึกษา  สามารถดึงมาจากระบบ CMUHR ได ้

2. ประวติัการบริหาร  สามารถดึงมาจากระบบ CMUHR ได ้

3. ประสบการณ์และผลงานอ่ืนๆ 

โดยมีวธีิการในการเพิ่ม ลบ แกไ้ข หรือดึงขอ้มูล ในรูปแบบเดียวกนั ดงัน้ี 

การเพิม่ประวตัิ แบบดึงประวตัิจาก CMUHR 

คลิกปุ่ม “ดึงขอ้มูล”  ท่ีอยูด่า้นบนขวา  



 

จะปรากฏหนา้ต่างส าหรับดึงขอ้มูลประวติัดา้นต่างๆจากระบบ CMUHR โดยท าการเลือก

ประวติัท่ีตอ้งการดึงขอ้มูลก่อน  จากนั้นรายการท่ีดึงมาจาก CMUHR จะปรากฏข้ึนในรูปแบบตารางรายการ ท า

การเลือกเฉพาะรายการท่ีตอ้งการ โดยการท าเคร่ืองหมายถูกดา้นหนา้ 

 

 

รายการท่ีเลือก จะถูกบนัทึก  และแสดงรายการท่ีบนัทึกเรียบร้อย ดงัรูป 



 

 

การเพิม่ประวตัิ แบบบันทกึเพิม่เติม 

คลิกปุ่ม “เพิ่มประวติั”  ท่ีอยูด่า้นบนขวา จะปรากฏหนา้ต่างส าหรับกรอกรายละเอียดประวติัท่ี

ตอ้งการเพิ่ม ท าการกรอกขอ้มูลตามแบบฟอร์ม ไดแ้ก่ รายละเอียด และล าดบัของการแสดงผลประวติั จากนั้นกด

ปุ่ม “บนัทึก”  

 



 

จะแสดงรายการประวติัท่ีเพิ่ม ดงัรูป 

 
 

 

การแก้ไขประวตัิ  

คลิกปุ่ม แกไ้ข ท่ีรายการท่ีตอ้งการ จะปรากฏหนา้ต่างส าหรับกรอกรายละเอียดประวติัท่ี

ตอ้งการแกไ้ข ท าการแกไ้ขขอ้มูลตามแบบฟอร์ม ไดแ้ก่ รายละเอียด และล าดบัของการแสดงผลประวติั จากนั้น

กดปุ่ม “บนัทึก” 



 

 

การลบประวตัิ 

คลิกปุ่ม ลบ ท่ีรายการท่ีตอ้งการ จะปรากฏหนา้ต่างส าหรับกรอกรายละเอียดประวติัท่ีตอ้งการ

แกไ้ข ท าการแกไ้ขขอ้มูลตามแบบฟอร์ม ไดแ้ก่ รายละเอียด และล าดบัของการแสดงผลประวติั จากนั้นกดปุ่ม 

“บนัทึก”  จะปรากฏขอ้ความยนืยนัการลบ  หากตอ้งการยนืยนักด OK 

 

การยกเลกิใบสมัคร  

การยกเลิการสมคัร สามารถท าได ้เม่ือยงัไม่ไดย้นืยนัการสมคัรแลว้เท่านั้น  โดยสามารถยกเลิก

ไดด้ว้ยตวัเอง โดยการคลิกปุ่ม “ยกเลิกการสมคัร”  



 

 

การยืนยนัการสมัคร 

เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้น ทั้งขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลประวติั และอพัโหลดรูปภาพเรียบร้อยแลว้ 

คลิกปุ่ม “ยนืยนัการสมคัร” จะเป็นการส่งขอ้มูลไปยงัส่วนกลางเพื่อด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัเป็นขั้นตอน

ถดัไป  

 

โดยหลงัจากยนืยนัการสมคัรแลว้ จะไม่สามารถแกไ้ขอ้มูลในแบบฟอร์มได ้ดงัรูป 



 

 

การพมิพ์ใบสมัคร 

เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้น ทั้งขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลประวติั และอพัโหลดรูปภาพเรียบร้อยแลว้ 

สามารถพิมพแ์บบฟอร์มใบสมคัรได ้ ท่ีปุ่ม “พิมพใ์บสมคัร” เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน แต่ไม่ต้องน าส่งส านักงาน

สภามหาวทิยาลยั 

 

จะปรากฏหนา้จอแสดงแบบฟอร์มการสมคัร สามารถส่งออกเป็นไฟล ์PDF, Word, Excel กรณี

ตอ้งการพิมพเ์ก็บไวโ้ดยไม่แกไ้ขขอ้มูล เลือกประเภทเป็น “PDF” 



 

จะไดแ้บบฟอร์มผูส้มคัรดงัรูป 



 



5. การตรวจสอบสถานะการสมคัร 

ผูท่ี้ยืน่ใบสมคัรผา่นระบบออนไลน์ สามารถดูสถานะผลการอนุมติัการสมคัรจากส่วนกลาง 

และหมายเลขผูส้มคัร โดยเขา้สู่หนา้จอ เช่นเดียวกบักระบวนการ กรอกใบสมคัร ระบบจะดึงขอ้มูลท่ีกรอกไว้

แลว้ มาแสดง และแจง้สถานะการตรวจสอบและหมายเลขผูส้มคัรท่ีดา้นบนของใบสมคัร เม่ือส่วนกลาง

ด าเนินการอนุมติัเรียบร้อยแลว้ ดงัรูป 

 

 

6. ดูรายช่ือผูส้มคัร 

กรณีตอ้งการดูรายช่ือผูส้มคัร คลิกปุ่ม “ประกาศรายช่ือผูส้มคัร” กลางหนา้จอ หรือท่ี “เมนู

รายช่ือผูส้มคัร”  ระบบจะ แสดงรายช่ือผูส้มคัร ท่ีท าการยืนยนัการสมัคร และผ่านการตรวจสอบโดยกอง

บริหารงานบุคคลและส านกังานสภามหาวทิยาลยั ดงัรูป 



 

กดท่ีหมายเลข หรือรูปภาพของผูส้มคัร หรือคลิกปุ่ม “อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม” จะแสดง

รายละเอียดผูส้มคัร ดงัรูป  



 

 

 

 

 


