ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 1/2562)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2562
……………………………………………..
เพื่ อให้ การเลื อกตั้ งคณะกรรมการบริ หารองค์ การนั กศึ กษาและสมาชิ กสภานั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2562 ดาเนินปปด้วยความเรยยบร้อย อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 37(1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ.2558 และข้ อ 25. ของ ระเบย ย บ
มหาวิทยาลั ย ขอนแก่น ว่ าด้ วย กิ จกรรมนัก ศึกษามหาวิ ทยาลั ยขอนแก่น พ.ศ.2559 จึงออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธยการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและ
สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนย้
1.วัน เวลา สถานทย่ รับสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และวัน เวลา เลือกตั้ง
1.1.ให้กลุ่มนักศึกษาทย่ ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาหรือนักศึกษาทย่ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา สมัครผ่านระบบรับ
สมัครออนปลน์ ทย่ https://sac.kku.ac.th ในวันทย่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงวันทย่ 28
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 นาฬิกา
1.2.ให้กลุ่มนักศึกษาทย่ ประสงค์จะสมัครรับเลื อกตั้งเป็น คณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาดาเนินการดังต่อปปนย้
1.2.1 ให้ประธานกลุ่มนักศึกษากรอกข้อมูลในใบสมัครกลุ่มนักศึกษาเพื่อ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา
2562 พร้อมทั้งเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาให้ครบทุกตาแหน่งและอัพโหลดโลโก้หรือ
สัญลักษณ์ของกลุ่ม และ/หรือ URL ของคลิปวิดยโอของกลุ่ม ความยาวปม่เกิน 2 นาทย (ถ้ามย)
1.2.2 ให้นักศึกษาทย่สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษาของกลุ่มดังมยรายชื่อตาม ข้อ 1.2.1 กรอกแบบฟอร์มการรับสมัครเลือกตั้งของตนเองพร้อมทั้งอัพ
โหลดรูปถ่ายหน้าตรงชุดนักศึกษา จานวน 1 รูป และ/หรือ URL ของคลิปวิดยโอแนะนาตัวผู้สมัคร ความยาว
ปม่เกิน 2 นาทย (ถ้ามย)

นักศึกษาทย่ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาตาม
ข้อ 1.2.1 ทย่ปม่ปด้กรอกแบบฟอร์มการรับสมัครให้แล้วเสร็จภายในเวลาทย่กาหนด จะถือว่า ตาแหน่งนั้นใน
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเป็นโมฆะ
1.3 ให้นักศึกษาทย่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษากรอก
แบบฟอร์มการรับสมัครเลือกตั้งของตนเองพร้อมทั้งอัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรงชุดนักศึกษา จานวน 1 รูป
และ/หรือ URL ของคลิปวิดยโอแนะนาตัวผู้สมัคร ความยาวปม่เกิน 2 นาทย (ถ้ามย)
1.4 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มนักศึกษาและ
ผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง และประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนย้
1.4.1 หมายเลขของกลุ่มนักศึกษาผู้สมัครเป็นคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักศึกษาให้เป็นปปตามลาดับการยื่นใบสมัคร
1.4.2 หมายเลขผู้สมัครเป็นสมาชิกสภานักศึกษาของแต่ละคณะให้
เรยยงตามชั้นปีของผู้สมัคร ในกรณยทย่ในชั้นปีเดยยวกันมยผู้สมัครมากกว่าหนึ่งคน ให้เรยยงตามลาดับ
การยื่นใบสมัครของผู้สมัครในชั้นปีนั้น
1.5 ก าหนดให้ มย ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาและ
สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ระบบดิจิทัล (Digital) ในวันทย่ 28 มยนาคม 2562 ตั้งแต่
เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา โดยการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลเป็นปปตามมาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544
2. ในกรณยทย่ผู้สมัครเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามยจานวนเพยยงกลุ่มเดยยว
หรือในกรณยทย่มผย ู้สมัครเป็นสมาชิกสภานักศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับจานวนสมาชิกสภานักศึกษาทย่จะพึงมยใน
คณะนั้น กลุ่มผู้สมัครหรือผู้สมัครจะปด้รับเลือกตั้งต่อเมื่อปด้คะแนนเลือกตั้งปม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนผู้
มยสิทธิเลื อกตั้ง และมากกว่าจ านวนผู้ปม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ในกรณยทย่กลุ่มผู้สมัครหรือผู้ สมัครปด้
คะแนนเลื อกตั้งน้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้มยสิทธิเลือกตั้งหรือปม่มากกว่าจานวนผู้ ปม่ประสงค์จะลงคะแนน
เลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มยการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ถ้ายังคงปด้คะแนนเลือกตั้ง
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้มยสิทธิเลือกตั้งหรือปม่มากกว่าจานวนผู้ปม่ประสงค์จะลงคะแนน ให้มยการรับสมัครและ
เลือกตั้งใหม่
ในกรณยทย่มยผู้ ปด้รั บ การเลื อกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษาน้อยกว่าจานวนสมาชิกสภา
นักศึกษาทย่จะพึงมยในคณะนั้น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มยการรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภา
นักศึกษาเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งและ
ให้สภานักศึกษามยสมาชิกเท่ากับผู้ทย่ปด้รับการเลือกตั้งทั้งสองครั้งรวมกัน
3.ให้ ป ระธานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มย อ านาจในการแต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการหรื อ
เจ้าหน้าทย่ปฏิบัติงานเกย่ยวกับการเลือกตั้งตามทย่เห็นสมควร ออกประกาศ หรือหลักเกณฑ์ทย่เกย่ยวข้องกับ
การจัดการเลือกตั้ง
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4. ให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาโดยตรงจากกลุ่ม ผู้สมัครรับการ
เลือกตั้ง โดยผู้สมัครเป็นคณะกรรมการบริหารต้องมยจานวนตามข้อ 14 ของระเบยยบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559
5. ให้ เลื อกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาจากคณะต่าง ๆ คณะละ 2 คน ปม่ซ้าชั้นปีโ ดยทย่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาต้องปม่สังกัดกลุ่มนักศึกษา กรณยเคยสังกัดกลุ่มนักศึกษาต้องลาออก
จากกลุ่มนักศึกษาก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งปม่น้อยกว่า 30 วัน
6. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภานักศึกษาต้องมยคุณสมบัติ
ดังนย้
6.1.เป็ น นั กศึ กษาระดั บ ปริ ญญาตรย ของมหาวิ ทยาลั ย ขอนแก่ น และปม่ เ ป็ น
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษา
6.2.ปม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาโดยการตัดคะแนนความประพฤติ ครั้ง
เดยยวหรือหลายครั้งเกิน 20 คะแนนขึ้นปป
6.3 มยผลการศึกษาเฉลย่ยปม่ต่ากว่า 2.50 ในวันสมัคร
6.4 ปปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภา
นักศึกษาในปีการศึกษาทย่ผ่านมา ยกเว้นผู้สมัครทย่เป็นนักศึกษาชั้นปีทย่ 1
7. ให้งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดทาบัญชยรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแสดงปว้ ณ คณะทย่นักศึกษาสังกัดและเว็บปซต์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
https://sac.kku.ac.th
8. ผู้มยสิทธิเลือกตั้ง ปด้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปม่อยู่
ระหว่างลาพั ก หรื อ ถูก สั่ ง ให้ พั กการศึ ก ษา โดยผู้ มย สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง จะต้ อ งมย อย เ มลทย่ ออกโดยมหาวิ ทยาลั ย
(@kku.ac.th หรือ @kkumail.com) ในกรณยผู้มยสิทธิเลือกตั้งยังปม่มยอยเมลทย่ออกโดยมหาวิทยาลัย สามารถ
สมัครด้วยตัวเองปด้ทย่ https://accounts.kkumail.com/signup
ทั้งนย้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะอยเมลทย่ออกโดยมหาวิทยาลัยของตนเองปด้ทย่
https://accounts.kkumail.com/signup หากนั ก ศึ ก ษาตรวจสอบพบว่า มย ข้ อ มู ล อย เ มลของตนเองปม่
ถูกต้อง ให้ติดต่อสานักเทคโนโลยยสารสนเทศเพื่อตรวจสอบหรือแก้ปขข้อมูล
9..ให้ กองพั ฒ นานั ก ศึ กษาและศิ ษย์ เ ก่า สั ม พั นธ์ จั ด ทาบัญ ชย รายชื่ อ นัก ศึก ษาผู้ มยสิ ท ธิ
เลือกตั้งโดยจัดเรยยงรายชื่อตามคณะและรหัสนักศึกษาและประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มยสิทธิเลือกตั้ง จาก
ฐานข้อมูลทะเบยยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายในวันทย่ 8 มยนาคม 2562 ณ คณะทย่นักศึกษาสังกัดและ
เว็บปซต์กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ https://sac.kku.ac.th
บัญชยรายชื่อผู้มยสิทธิเลือกตั้งตามวรรคแรก จะต้องระบุชื่อ-สกุล รหัสประจาตัว ให้ชัดเจน
10..หากนั ก ศึ ก ษาผู้ มย สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เห็ น ว่ า ปม่ มยชื่ อ ตนเองหรื อ มย ชื่ อผู้ ป ม่ มย สิ ทธิ เ ลื อ กตั้ ง
ปรากฏในบัญชย ร ายชื่อ ผู้มยสิท ธิเ ลือ กตั้ง ให้ยื่น คาร้อ งขอเพิ่ม ชื่อ -ถอนชื่อ ผู้มยสิท ธิเ ลือ กตั้ง ทย่ง านพัฒ นา
นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภายในวันทย่ 14 มยนาคม 2562
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11. การหาเสยยงเลือกตั้ง
11.1 กลุ่มผู้สมัคร และผู้สมัคร สามารถหาเสยยงเลือกตั้ง โดยการแนะนาตัวและ
แถลงนโยบายผ่านช่องทางต่างๆปด้โดยอิสระ หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อ และ
หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยการหาเสยยงเลือกตั้ง ต้องปม่เป็นการใส่ร้าย โจมตย หรือทาให้บุ คคลอื่น
ปด้รับความเสยยหาย ซึ่งการหาเสยยงเลือกตั้งต้องเป็นปปด้วยความเรยยบร้อย ปม่ก่อความเดือดร้อน หรือ
รบกวนความสงบ และอยู่ในขอบเขตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น ในกรณยทย่มยการหาเสยยงโดยใช้ป้าย
หรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มผู้สมัครและผู้สมัครเก็บออกให้เรยยบร้อยภายหลังการเลือกตั้ง
11.2.ห้ า มปม่ ใ ห้ ผู้ ส มั ค ร หรื อ กลุ่ ม ผู้ ส มั ค ร หรื อ ผู้ ทย่ เ กย่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม ผู้ ส มั ค ร
ดาเนินการใด ๆ อันอาจเป็นการเข้าข่ายการกระทา ดังต่อปปนย้
11.2.1 จัดทาให้ เสนอให้ สั ญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรยยมเพื่อจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดปม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ผู้ใด รวมทั้งการให้หรือบริจาคเงินหรือสิ่งของทย่
มยมูลค่าในวาระต่าง ๆ
11.2.2 โฆษณาหาเสยยงเลือกตั้งด้วยการจัดให้มยมหรสพหรือการรื่นเริง
ต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงและการละเล่นอื่น ๆ
11.2.3 เลย้ยงหรือรับจะจัดเลย้ยงผู้ใดรวมถึงการจัดเลย้ยงหรือรับจะจัด
เลย้ยงการประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน เป็นต้น
11.2.4 หลอกลวงบังคับขู่เข็ญใช้อิทธิพลคุกคามใส่ ร้ายหรือจูงใจให้
เข้าใจผิดในเรื่องใดอันเกย่ยวกับผู้สมัครใด ๆ
11.2.5 เล่นหรือจัดให้มยการเล่นพนันขันต่อใด ๆ เกย่ยวกับผลของการ
เลือกตั้ง
11.2.6.รับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือดาเนินการหา
รายปด้จากบุคคลอื่นเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง
11.3 ห้ามมิให้มยการโฆษณาหาเสยยงเลือกตั้งด้วยวิธยปราศรัยหรือประชาสัมพันธ์
โดยขบวนรถ การส่งอยเมล หรือโพสต์ข้อความใหม่ทางสื่อออนปลน์เพื่อการหาเสยยงเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 18.00
นาฬิกา ของวันก่อนการเลือกตั้ง 1 วัน (วันทย่ 27 มยนาคม 2562)
11.4 การกระทาใด ๆ ทย่ก่อให้เกิดคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือกลุ่ม
นักศึกษาในวันเวลาเลือกตั้งจะกระทามิปด้
ถ้ า กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง คนใดปม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศของ
มหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมยอานาจวินิจฉัยในการพิจารณาถอนสิทธิการเสนอตัวเข้ารับการ
เลือกตั้งหรือให้ผลการเลือกตั้งของกลุ่มนักศึกษาหรือผู้สมัครนั้นเป็นโมฆะ
12. การลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้ผู้มยสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสยยงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและ
สมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้ระบบดิจิทัล (Digital) ทย่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด ในวันทย่ 28 มยนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา ในกรณยทผย่ ู้มยสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
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เลือกตั้งจากต่างประเทศ ให้ยึ ดถือตามเขตเวลาของประเทศปทย ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา
(UTC+7)
ในกรณยทย่มยปัญหาเกย่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้ระบบดิจิทัล (Digital) ให้ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยชย้ขาด คาวินิจฉัยชย้ขาดให้ถือเป็นทย่สิ้นสุด
13. วิธยการลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้ระบบดิจิทัล (Digital)
13.1 ผู้มยสิทธิเลือกตั้งจะปด้รับอยเมลจากระบบดิจิทัลเพื่อบอกข้อมูลการเข้าสู่
ระบบผู้มยสิทธิเลือกตั้ง ในวันทย่ 28 มยนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา
13.2 ให้ผู้มยสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสยยงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบดิจิทัล (Digital) ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา
16.00 นาฬิกา โดยเลือกกลุ่มนักศึกษาทย่สมัครรับเลือกตั้งเป็น คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 1
กลุ่ม และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษาคณะละปม่เกิน 2 คน ปม่ซ้าชั้นปี ทั้งนย้ หากนักศึกษา
ปม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ให้เลือกปม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง
13.3 การใช้สิทธิลงคะแนนเสยยงเลือกตั้ง สามารถดาเนินการปด้เพยยงครั้งเดยยว
และจะปม่สามารถเปลย่ยนแปลง แก้ปข หรือใช้สิทธิเดิมในลงคะแนนเสยยงเลือกตั้งซ้าปด้ ทั้งนย้ ระบบดิจิทัลจะ
ทาการตรวจการใช้สิทธิและปม่อนุญาตให้ใช้สิทธิซ้าโดยอัตโนมัติ
13.4 การเข้าอ่านอยเมล จะต้อง login ด้วยชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน
(password) ซึ่งเป็นถือความลับและเป็นสิทธิส่วนบุคคล การจะให้บุคคลอื่นเข้าใช้อยเมลแทนสิทธิของตน
โดยเจ้าของอยเมลมอบชื่อผู้ใช้ของและรหัสผ่านของตนให้กับผู้อื่น ถือเป็นการกระทาความผิด ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับทย่ 983/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการระบบเครือข่าย และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัย ข้อ 9 ทั้งนย้ หากมยผู้พยายามเข้าใช้อยเมลของบุคคลอื่นโดยปม่ปด้รับอนุญาต
ถือเป็นการกระทาความผิด ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วย การกระทาความผิดเกย่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 มาตรา 5 และ มาตรา 7
14. การรวมคะแนน
เมื่ อ การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง โดยใช้ ร ะบบดิ จิ ทั ล (Digital) ปด้ เ สร็ จ สิ้ น ในวั น ทย่ 28
มยนาคม 2562 เวลา 16.00 นาฬิกา คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะปด้รับข้อมูลในการเข้าระบบภายหลัง
เสร็จสิ้นกาหนดการเลือกตั้ง และเป็นหน้าทย่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการนาข้อมูลออกจากระบบ
เพื่อนาปปประมวลผล และประกาศคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิก
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2562 ภายในวันทย่ 28 มยนาคม 2562
15. การคัดค้านผลการเลือกตั้ง
ถ้านักศึกษาจานวนปม่ต่ากว่า 1 ใน 5 ของจานวนนักศึกษาทย่มาใช้สิทธิเลือกตั้งของ
คณะนั้ น ๆ เห็ น ว่ า การเลื อ กตั้ ง ในคณะนั้ น เป็ น ปปโดยปม่ สุ จ ริ ต หรื อ ฝ่ า ฝื น ต่ อ บทบั ญ ญั ติ ใ นระเบย ย บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนัก ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 ย่อมมยสิทธิยื่นคาร้อง
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้อธิการบดยตัดสินหรือวินิจฉัยภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันเลือกตั้ง และให้
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อธิการบดยตัดสินหรือวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันหลังจากปด้รับคาร้อง หากมยผลวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง
ดังกล่าวนั้นกระทาโดยมิชอบให้ดาเนินการเลือกตั้งใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการวินิจฉัย
ในกรณย ทย่มย การคัด ค้า นผลการเลื อ กตั้ ง ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ชะลอการ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งปปจนกว่าจะดาเนินการจนแล้วเสร็จ
16.บทกาหนดโทษ
ในกรณยทย่มยนักศึกษาจงใจฝ่าฝืน หรือปม่ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และวิ ธย การเลื อกตั้ ง คณะกรรมการบริ หารองค์ การนั กศึ กษาและสมาชิ กสภานั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2562 หรือกระทาการขัดขวางหรือรบกวนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้ใช้สิทธิคนอื่น ๆ หรือก่อความปม่สงบขึ้นในบริเวณทย่มยการเลือกตั้ง หรือกระทาทุจริตในการเลือกตั้ง ให้ถือว่า
เป็นความผิดวินัยนักศึกษา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันทย่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ จันทร์ศรย)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา 2562
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