ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 275/๒๕61)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา ๒๕61
……………………………………………..
เพื่ อ ให้ ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาและสมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕61 ดํ า เนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อย อาศั ย อํ า นาจตามความ
ในมาตรา 37(1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ.2558 และข้ อ ..25.... ของ ระเบี ย บ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่ า ด้ ว ย กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ.2559 จึ ง ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิก
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา ๒๕61 ดังนี้
๑.วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และวัน เวลา สถานที่เลือกตั้ง
๑.๑ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ยื่นใบสมัคร ณ กองอํานวยการ
จัดการเลื อกตั้ ง งานกิจกรรมนั กศึกษา กองกิ จการนั กศึกษา ชั้น 2 อาคารองค์ กรกิ จกรรมนักศึกษา(หลั งใหม่ )
ในระหว่างวันที่ 26–28…กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา
นักศึกษา สังกัดคณะในวิทยาเขตหนองคาย ให้ยื่นใบสมัคร ณ ห้องหน่วยพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารสํานักงาน
บริหารวิทยาเขตหนองคาย ในวันและเวลาเดียวกัน
๑.๒ ให้กลุ่มนักศึกษาที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร ยื่นใบสมัคร ณ
กองอํานวยการจัดการเลือกตั้ง งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา
(หลังใหม่) ในระหว่างวันที่ 26–28 กุมภาพันธ์ ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.
๑.๓ ให้ ผู้ สมั ครรั บเลื อกตั้ งเป็ นคณะกรรมการบริ หารและสมาชิ กสภานั กศึ กษากรอก
แบบฟอร์มการสมัครรับเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบดังนี้
๑.๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักศึกษาขนาดตามกรอบในแบบฟอร์มการสมัคร
รับเลือกตั้ง จํานวน ๑ รูป
๑.๓.๒ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
จํานวน ๑ แผ่น
๑.๓.๓ หลั กฐานแสดงผลการเรี ยนเฉลี่ ย สะสมพร้ อมลงลายมื อชื่อรั บรอง
สําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๓.4 แบบรับรองการไม่ถูกลงโทษทางวิ นัยนักศึกษาโดยการตัดคะแนน
ความประพฤติตามแบบพิมพ์ จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๓.๕ ผู้ ส มั ค รที่ อ ยู่ ชั้ น ปี ที่ ๒ ขึ้ น ไปให้ ยื่ น หลั ก ฐานการใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาในปี
ที่ ผ่ านมาจากระบบทะเบี ยนกิ จกรรมนั กศึ กษาพร้ อ มลงลายมื อชื่ อ
รับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
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1.4 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือในกรณีที่
ไม่สามารถมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง อาทิ เช่น ฝึกงานนอกเขตจังหวัดขอนแก่น เข้าพักรั กษาตัวที่ โรงพยาบาล
เป็นต้น ให้ใช้หนังสือมอบอํานาจตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อมอบอํานาจให้ตัวแทนมายื่นใบสมัคร
๑.5 หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามลําดับการยื่นใบสมัคร
๑.6 กําหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภา
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น โดยการเลื อ กตั้ ง ล่ ว งหน้ า ในวั น ที่ 18 มี น าคม ๒๕61 ตั้ ง แต่ เ วลา
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ชั้ น ๑ อาคารองค์ ก รกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา(หลั ง ใหม่ ) กรณี นั กศึ กษาสั งกั ด คณะใน
วิทยาเขตหนองคาย ให้เลือกตั้งล่วงหน้า ณ ชั้น 1 อาคารสํานักงานบริหารวิทยาเขตหนองคายและให้มีการเลือกตั้ง
ทั่วไปในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖1 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะที่นักศึกษาสังกัด
๒. ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษามีจํานวนเพียงกลุ่มเดียวหรือ
ในกรณีที่มีผู้สมัครเป็นสมาชิกสภานักศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาที่จะพึงมีในคณะนั้น
กลุ่มผู้สมัครหรือผู้สมัครจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้คะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และมากกว่ าจํ านวนบั ตรเลื อกตั้ งที่ ไม่ ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ ง ในกรณี ที่กลุ่มผู้ สมั ครหรื อผู้ สมัครได้คะแนน
เลือกตั้งน้อยกว่ าร้อยละ ๑๐ ของผู้มีสิ ทธิเลือกตั้งหรือไม่ มากกว่าจํานวนบัตรเลื อกตั้ งที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน
เลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาที่ยัง
ขาดอยู่ในคณะนั้น
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษาน้อยกว่าจํานวนสมาชิกสภานักศึกษาที่
จะพึงมีในคณะนั้นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาเพิ่มเติม
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วั น หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งรั บรองผลการเลือกตั้งและให้สภานักศึกษา
มีสมาชิกเท่ากับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งทั้งสองครั้งรวมกัน
๓. ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจดังต่อไปนี้
๓.๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้ง
๓.๒ แต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ตามที่
เห็นสมควร
๓.๓ แต่ งตั้ งผู้ แทนกลุ่ มที่ สมั ครรั บเลื อกตั้ งเป็ นผู้ สั งเกตการณ์ การเลื อกตั้ ง โดยกลุ่ ม
ผู้ สมั ครสามารถเสนอชื่ อผู้ แทนกลุ่ มได้ ไม่ เกิ น ๑ คนต่ อ ๑ หน่ วยเลื อกตั้ ง และต้ องเสนอรายชื่ อผู้ แทนกลุ่ มต่ อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๒0 มีนาคม ๒๕61
๓.๔ ออกประกาศ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง
4. ให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาโดยตรงจากกลุ่มผู้สมัครรับการเลือกตั้ง
โดยผู้สมัครเป็นคณะกรรมการบริหารต้องมีจํานวนตามข้อ 14 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕9
5. ให้เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาจากคณะต่าง ๆ คณะละ 2 คน ไม่ซ้ําชั้นปีโดยที่ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาต้องไม่สังกัดกลุ่มนักศึกษา กรณีสังกัดกลุ่มนักศึกษาต้องลาออกจากกลุ่มนักศึกษาก่อน
ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน
6. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภานักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
6.1 ไม่เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษา
6.2 ไม่เคยถูกลงโทษความผิดอาญาได้รับโทษโดยคําพิพากษาที่สุดให้จําคุก เว้นแต่
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6.3 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาโดยการตัดคะแนนความประพฤติ
6.4 มีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 2.50 ในวันสมัคร

๓
6.5 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภานักศึกษาในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
๗. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งไม่อยู่ระหว่าง
ลาพักหรือถูกสั่งให้พักการศึกษา
๘. ให้กองกิจการนักศึกษาจัดทําบัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยจัดเรียงรายชื่อตาม
คณะและรหัสนักศึกษาและประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๑2 มีนาคม ๒๕61 ณ คณะที่
นักศึกษาสังกัดและเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา https://sac.kku.ac.th
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคแรก จะต้องระบุชื่อและรหัสประจําตัวนักศึกษาให้ชัดเจน
๙. หากนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ปรากฏใน
บัญชีร ายชื่อ ผู้มีสิท ธิเ ลือ กตั้ง ให้ยื่น คํา ร้อ งขอเพิ่ม ชื่อ -ถอนชื่อ ให้ห น่ว ยกิจ การนัก ศึก ษา/หรือ หน่ว ยงานที่
รับ ผิด ชอบด้า นกิจการนักศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัดหรือกองกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ ๑4 มีนาคม
๒๕๖1
๑๐. ให้งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแสดง
ไว้ ณ หน่วยเลือกตั้งในวันที่มีการเลือกตั้ง
๑๑. การหาเสียงเลือกตั้ง
๑๑.๑ การโฆษณาหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ห้ า มไม่ ใ ห้ ผู้ ส มั ค ร หรื อ กลุ่ ม ผู้ ส มั ค ร หรื อ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สมัครดําเนินการใด ๆ อันอาจเป็นการเข้าข่ายการกระทํา ดังต่อไปนี้
๑๑.๑.๑ จัดทําให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดรวมทั้งการให้หรือบริจาคเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าในวาระต่าง ๆ
๑๑.๑.๒ ให้เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เ งินทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใด
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ผู้ใด
๑๑.๑.๓ โฆษณาหาเสี ย งเลื อกตั้ งด้ ว ยการจั ด ให้ มีมหรสพหรื อการรื่ น เริ ง
ต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงและการละเล่นอื่น ๆ
๑๑.๑.๔ เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดรวมถึงการจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง
การประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน เป็นต้น
๑๑.๑.๕ หลอกลวงบังคับขู่เข็ญใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิด
ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผู้สมัครใด ๆ
๑๑.๑.๖ เล่นหรือจัดให้มีการเล่นพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
๑๑.1.7 รับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือดําเนินการหารายได้
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง
๑๑.๒ การหาเสียงเลือกตั้งห้ามมิให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีปราศรัยหรือ
ประชาสัมพันธ์โดยขบวนรถ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันก่อนการเลือกตั้ง 1 วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
๑๑.๓ การกระทํ า ใด ๆ ที่ ก่ อให้ เ กิ ด คุ ณ หรื อ โทษแก่ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อกลุ่ ม
นักศึกษาในเขตปริมณฑล ๓๐ เมตรของหน่วยเลือกตั้งในวันเวลาเลือกตั้งจะกระทํามิได้
๑๑.๔ ให้กลุ่มนักศึกษาที่ส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภานักศึกษาเก็บป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งภายในปริมณฑล ๓๐ เมตร ของหน่วยเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายในเวลา
๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖1
ถ้ า กลุ่ มนั กศึ กษาหรื อผู้ ส มั ครรั บ เลื อกตั้ งคนใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศของมหาวิ ทยาลั ย ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจวินิจฉัยในการพิจารณาถอนสิทธิการเสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งหรือให้ผล
การเลือกตั้งของกลุ่มนักศึกษาหรือผู้สมัครนั้นเป็นโมฆะ
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๑๒. บัตรเลือกตั้ง
๑๒.๑ บัตรเลือกตั้งให้ใช้ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
๑๒.๒ เครื่องหมายเลือกตั้งให้ใช้เครื่องหมายกากบาท (X) เท่านั้น
๑๒.๓ บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
๑๒.๓.1 บัตรที่มิได้ทําเครื่องหมายที่ช่องหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง
๑๒.๓.2 บัตรที่ทําเครื่องหมายที่หมายเลขเกินกว่าจํานวนที่กําหนด
๑๒.๓.3 บัตรที่เขียนเครื่องหมายอื่นๆที่มิใช่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด
๑๒.๓.4 บัตรที่เขียนข้อความเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดหรือไม่สามารถ
จะทราบได้ว่าเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดหรือกลุ่มใด
๑๒.๓.5 บัตรที่หย่อนผิดหีบเลือกตั้ง
12.4 บัตรเลือกตั้งที่ไม่ได้จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถือเป็นบัตรปลอม ไม่ให้นับ
คะแนนของบัตรปลอม หรือให้ผลการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ปรากฏบัตรปลอมเป็นโมฆะ และให้ดําเนินการ
สอบสวนและลงโทษทางวินัยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบัตรปลอม
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งให้ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําหน่วย
เลือกตั้งในหน่วยนั้น ๆ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดคําวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๓. การลงคะแนนเลือกตั้ง
๑๓.๑ การลงคะแนนเลือกตั้งให้กระทําโดยให้ผู้เลือกตั้งไปแสดงตนและใช้สิทธิเลือกตั้ง
ด้วยตนเอง ณ หน่ว ยเลื อกตั้งคณะที่ ตนเองสังกั ดพร้ อมทั้งแสดงบัต รประจํา ตัวนั กศึ กษา หรื อบั ตรประจํ าตั ว
ประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจําตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายต่อเจ้าหน้าที่
ประจําหน่วยเลือกตั้ง
๑๓.๒ ในการรับบัตรเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่ผู้เลือกตั้งจะต้องลงลายมือชื่อในบัญชีผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง
๑๓.๓ เมื่อรับบั ตรเลื อกตั้ งจากเจ้า หน้าที่ จ่ายบั ตรแล้วให้ ใช้สิ ทธิเลื อกตั้ งด้วยวิธีทํา
เครื่องหมายกากบาท (X) แล้วนําไปหย่อนลงในหีบเลือกตั้งที่คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้ง
จัดให้ ณ สถานที่ลงคะแนนห้ามนําบัตรเลือกตั้งออกนอกบริเวณหน่วยเลือกตั้งห้ามฉีกทําลายหรือกระทําด้วย
ประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหาย
๑๓.๔ ในระหว่างเวลาที่กําหนดให้นักศึกษาใช้สิทธิลงคะแนนห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในที่
เลือกตั้งเว้นแต่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งเท่านั้น
๑๓.๕ ในที่ เ ลื อกตั้ ง นั้ น ผู้ แทนกลุ่ มนั กศึ ก ษาผู้ สั งเกตการณ์ การเลื อกตั้ ง ต้ องแสดง
หนังสือแต่งตั้งผู้แทนกลุ่มนักศึกษาที่ออกโดยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อประธานคณะอนุกรรมการ
ประจําหน่ว ยเลื อกตั้ง และให้ คณะอนุ กรรมการประจําหน่วยเลื อกตั้ งจั ดที่นั่ งให้ผู้แทนกลุ่มนักศึ กษาในจุด ที่
สามารถมองเห็นการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้ โดยผู้แทนกลุ่มนักศึกษาต้องอยู่ใน
ที่ซึ่งจัดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้แทนกลุ่มนักศึกษาเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง หรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง
หรือกล่าวตอบโต้กับกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการที่เป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง
ที่กําลังดําเนินอยู่ ถ้าผู้แทนกลุ่มนักศึกษาคนใดกระทําการฝ่าฝืนอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวและคณะอนุกรรมการ
ประจํ า หน่ ว ยเลื อกตั้ งได้ ตั กเตื อนแล้ ว ยั งขั ด ขื น คณะอนุ กรรมการประจํ า หน่ ว ยเลื อกตั้ งจะสั่ งให้ ผู้ แทนกลุ่ ม
นักศึกษานั้นออกไปเสียจากที่เลือกตั้งก็ได้หากผู้แทนกลุ่มนักศึกษาเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้งปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ถูกต้องตามประกาศให้รีบทักท้วงต่อประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้งทันที
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เมื่อประธานคณะอนุกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้รับคําทักท้วงแล้วให้จดบันทึกคําทักท้วงพร้อมผลการ
วินิจฉัยไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง
๑๓.๖ ในกรณีที่มีข้อทักท้วงจากผู้แทนกลุ่มนักศึกษาผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งว่าการ
เลือกตั้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้งบันทึกข้อทักท้วงนั้นไว้ใน
สมุด รายงานเหตุ การณ์ป ระจํ าหน่ วยเลือกตั้งและเสนอประธานคณะอนุกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่ อ
วินิจฉัยโดยมิชักช้า
ในการทักท้วงห้ามมิให้ผู้แทนกลุ่มนักศึกษาส่งเสียงรบกวนการเลือกตั้ง กล่าวโต้เถียงกับ
กรรมการดําเนินการเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่หรือก่อให้เกิดความไม่สงบในหน่วยเลือกตั้งด้วยวิธีการอื่นใดในกรณี
ที่ผู้แทนกลุ่มนักศึกษาฝ่าฝืน หรือก่อความไม่สงบในหน่วยเลือกตั้งให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําหน่วย
เลือกตั้งมี อํา นาจสั่ งให้ ผู้ แทนกลุ่ มนั กศึ ก ษาออกจากหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง หรื อ รายงานต่ อ ประธานคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ งเพื่อดําเนินการต่อไป
ถ้า ข้ อทั กท้ว งนั้น มี เหตุ ผลก็ ให้ คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจํ าหน่ วยเลือกตั้ ง
จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง
ถ้าเห็นว่าข้อทักท้วงนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ให้บันทึกความเห็นนั้นไว้ในสมุดรายงาน
เหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่อเป็นหลักฐาน และแจ้งให้ผู้แทนกลุ่มที่ทักท้วงนั้นทราบ
คําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวให้ถือเป็นที่
สิ้นสุดและให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบหลังการเลือกตั้งสิ้นสุดแล้ว
๑๓.๗ เมื่ อ ถึ ง เวลาปิ ด การลงคะแนนให้ ป ระกาศปิ ด การลงคะแนนและงดจ่ า ย
บั ต รเลื อกตั้ ง แต่ อนุ ญาตให้ นั กศึ กษาที่ รั บบั ตรเลื อกตั้ งแล้ ว และรอใช้ สิ ทธิ เลื อกตั้ งอยู่ ที่หน่ วยเลื อกตั้ งทํ าการ
ลงคะแนนได้
๑๓.๘ มหาวิทยาลัยอาจสั่งให้ทําลายบัตรเลือกตั้งเมื่อพ้นระยะเวลาการคัดค้านตาม
ข้อ 16 แล้วไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ในกรณีที่มีการคัดค้านการเลือกตั้งให้เก็บบัตรเลือกตั้งไว้จนกว่ากรณีจะถึงที่สุด
๑๔. การตรวจนับ การรวมคะแนนและการส่งคะแนน
๑๔.๑ เมื่ อการลงคะแนนเลือกตั้งได้เ สร็จสิ้ นแล้ วให้ คณะอนุกรรมการการเลื อกตั้ ง
ประจําหน่วยเลือกตั้งทําการตรวจนับคะแนนทันทีและจะต้องดําเนินการอย่างเปิดเผยด้วยวิธีการขานคะแนน
ตามสถานที่ที่คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้งกําหนด
๑๔.๒ เมื่ อนั บ คะแนนเลื อกตั้ งเสร็ จ แล้ ว ให้ ประธานคณะอนุกรรมการการเลื อกตั้ ง
ประจําหน่วยเลือกตั้งรายงานผลการนับคะแนนตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดต่อประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งทันที และให้แยกบัตรดี บัตรเสีย และบัตรที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนใส่ซองหรือบรรจุ
ภัณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเตรียมไว้ กรณีหน่วยเลือกตั้ง ณ วิทยาเขตหนองคายอนุโลมให้ส่งรายงาน
ผลการเลือกตั้งทางโทรสารหรืออีเมล์มาก่อนล่วงหน้าได้
๑๔.3 คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไปรับบัตรเลือกตั้งทั้งหมด
จากหน่วยเลือกตั้งนําส่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ กองอํานวยการการเลือกตั้งทันที
๑๕. การประกาศผลการเลือกตั้งให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลงนามประกาศผลการ
เลือกตั้งภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันเลือกตั้ง
๑๖. การคัดค้านการเลือกตั้ง
ภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันเลือกตั้ง ถ้านักศึกษาจํานวนไม่ต่ํากว่า ๑ ใน ๕ ของ
จํานวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งของคณะนั้น ๆ เห็นว่าการเลือกตั้งในคณะนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือฝ่าฝืน
ต่อบทบัญญัติในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๙

๖
ย่อมมีสิทธิยื่นคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้อธิการบดีตัดสินหรือวินิจฉัยภายใน ๕ วัน หากมีผลวินิจฉัยว่า
การเลือกตั้งดังกล่าวนั้นกระทําโดยมิชอบให้ดําเนินการเลือกตั้งใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการ
วินิจฉัย
๑7.บทกําหนดโทษ
ในกรณี ที่มีนั กศึ กษาจงใจฝ่ าฝื น หรือไม่ ปฏิบั ติต ามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่ น
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษาและสมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา ๒๕61 หรือกระทําการขัดขวางหรือรบกวนการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ใช้
สิทธิ คนอื่ น ๆ หรื อก่ อความไม่สงบขึ้นในบริ เวณที่ มีการเลื อกตั้ ง หรื อกระทํ าทุ จริ ตในการเลื อกตั้ ง ให้ ถือว่ าเป็ น
ความผิดวินัยนักศึกษา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61

(รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

๗
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 271/๒๕61) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕61
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา ๒๕61
การกําหนดจํานวนหน่วยเลือกตั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา ๒๕61
1. เลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 18 มีนาคม ๒๕61 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

คณะวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
วิทยาเขตหนองคาย
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า จํานวนหน่วยเลือกตั้ง

ชั้น ๑
อาคาร
องค์กรกิจกรรม
นักศึกษา
(หลังใหม่)

๑

ชั้น 1
อาคารสํานักงานบริหาร
วิทยาเขตหนองคาย

๑

๘
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 271/๒๕61) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕61
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา ๒๕61
การกําหนดจํานวนหน่วยเลือกตั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปีการศึกษา ๒๕61
2. การเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕61 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ หน่วยเลือกตั้งคณะที่นักศึกษาสังกัด
ลําดับที่
คณะวิชา
จํานวนนักศึกษา จํานวนหน่วยเลือกตั้ง
๑.
คณะเกษตรศาสตร์
1,671
๑
๒.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2,59๖
๑
๓.
คณะศึกษาศาสตร์
2,22๘
๑
๔.
คณะพยาบาลศาสตร์
๔7๖
๑
๕.
คณะแพทยศาสตร์
1,๖55
๑
๖.
คณะวิทยาศาสตร์
3,549
๑
๗.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2,71๙
๑
๘.
คณะเทคโนโลยี
700
๑
๙.
คณะเทคนิคการแพทย์
๕7๒
๑
๑๐. คณะเภสัชศาสตร์
818
๑
๑๑. คณะทันตแพทยศาสตร์
4๒๓
๑
๑๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์
506
๑
๑๓. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๖45
๑
๑๔. คณะศิลปกรรมศาสตร์
797
๑
๑๕. คณะสัตวแพทยศาสตร์
5๐2
๑
๑๖. คณะนิติศาสตร์
๒,187
๑
๑๗. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
๒,๐๓๑
๑
๑๘. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
๘13
๑
๑๙. วิทยาลัยนานาชาติ
๗74
๑
๒๐. คณะเศรษฐศาสตร์
539
๑
๒๑. คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
1,1๔5
๑
๒๒. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
๘80
๑
๒๓. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
๖35
๑
วิทยาเขตหนองคาย
๒๔. คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
1๙2
๑
รวมทั้งสิ้น
29,053
๒๔
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม ๒๕61 จากระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา

