
 

 
ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔    
(ฉบับที่ ๐๑/๒๕๖๔) 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
********************************************************* 

  เพ่ือให้การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จึงวางหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง  คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ก าหนดให้มี การ เลื อกตั้ งทั่ ว ไปคณะกรรมการบริหารสโมสรนั กศึ กษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใช้ระบบดิจิทัล (Digital) ในวันพุธที่ 
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา โดยให้ยึดถือตามเขตเวลาของประเทศ
ไทย (UTC+๗) ทั้งนี้ การเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลให้เป็นไปตามมาตรา ๙ แห่ง พระราชบัญญัติ ว่าด้วย 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔   
  ๒. หมายเลขของกลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามผลการจับสลาก ดังนี้ 
   ๒.๑ หมายเลข ๑ ชื่อกลุ่ม “พรรค New Humanities” 
   ๒.๒ หมายเลข ๒ ชื่อกลุ่ม “พรรคศรีกาสะลอง”  
  ๓. กลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเลือกตั้งโดยถือเสียงข้างมาก 
  ๔. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญา
ตรี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและไม่อยู่ระหว่างลาพักหรือถูกสั่งให้พักการศึกษา  โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จะต้องมีอีเมลที่ออกโดยมหาวิทยาลัย (@kkumail.com) ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังไม่มีอีเมลที่ออกโดย
มหาวิทยาลัย สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ https://accounts.kkumail.com/signup 

https://accounts.kkumail.com/signup
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   ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะอีเมลที่ออกโดยมหาวิทยาลัยของตนเองได้ที่  
https://accounts.kkumail.com/signup หากนักศึกษาตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลอีเมลของตนเองไม่
ถูกต้อง ให้ติดต่อส านักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล 
  ๕. ให้กลุ่มพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดท าบัญชีรายชื่อ
นักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยจัดเรียงรายชื่อตามคณะและรหัสนักศึกษาและประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มี
สิ ทธิ เ ลื อกตั้ ง จ ากฐานข้ อมู ลทะ เบี ยนนั กศึ กษาของมหาวิทยาลั ย  ภายในวันพฤหั สบดี ที่   
๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์ https://hs.kku.ac.th 
  ๖. หากนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าไม่มีชื่อของตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 
ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อ – ถอนชื่อ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ที่กลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในวันพฤหัสบดีที่  
๒๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ    
  ๗. การหาเสียงเลือกตั้ง  
   ๗.๑ กลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้สมัครสามารถหาเสียงเลือกตั้งโดยการแนะน าตัวและแถลงนโยบาย
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้โดยอิสระ หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรายชื่อและหมายเลขกลุ่ม
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องไม่เป็นการใส่ร้าย โจมตี หรือท าให้บุคคลอ่ืนได้รับ
ความเสียหาย ซึ่งการหาเสียงเลือกตั้งต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ก่อความเดือดร้อน หรือรบกวน
ความสงบ ในกรณีที่มีการหาเสียงโดยใช้ป้ายหรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และผู้สมัคร เก็บออกให้
เรียบร้อยภายหลังการเลือกตั้ง ในกรณีที่เป็นการหาเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องไม่ขัดต่อ
พระราชบัญญัติ ว่าด้วย การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ๗.๒ ห้ามไม่ให้ผู้สมัคร หรือกลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครหรือกลุ่มผู้สมัครรับ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการใด ๆ อัน
อาจเป็นการเข้าข่ายการกระท า ดังต่อไปนี้   
    ๗.๒.๑ จัดท าให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ผู้ใด  รวมทั้งการให้หรือบริจาคเงินหรือ
สิ่งของที่มีมูลค่าในวาระต่าง ๆ  
    ๗.๒.๒ โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริง 
ต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงและการละเล่นอื่น ๆ  
    ๗.๒.๓ เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดรวมถึงการจัดเลี้ยงหรือรับจะจัด
เลี้ยงการประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน เป็นต้น  
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    ๗.๒.๔ หลอกลวง บังคับขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายหรือจูงใจให้
ผู้ใดเข้าใจผิดในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับผู้สมัคร หรือกลุ่มนักศึกษากลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    ๗.๒.๕ เล่นหรือจัดให้มีการเล่นพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการ
เลือกตั้ง  
    ๗.๒.๖ รับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือด าเนินการหา
รายได้จากบุคคลอ่ืนเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง  
   ๗.๓ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีปราศรัยหรือประชาสัมพันธ์
โดยขบวนรถ การส่งอีเมล หรือโพสต์ข้อความใหม่ทางสื่อออนไลน์ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือการหาเสียง
เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง ๑ วัน (วันอังคารที ่๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)  
   ๗.๔ การกระท าใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครหรือกลุ่มผู้สมัคร
รับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในวันเวลาเลือกตั้ง
จะกระท ามิได้  
    ถ้ากลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนดในข้อนี้และก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจในการพิจารณาเพิกถอนสิทธิการเสนอ
ตัวเข้ารับการเลือกตั้งหรือให้ผลการเลือกตั้งของกลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือผู้สมัครนั้นเป็นโมฆะ หรือก าหนดบทลงโทษอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร  
  ๘. การลงคะแนนเลือกตั้ง  
   ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยใช้ระบบดิจิทัล (Digital) ในวันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา โดยให้ยึดถือตามเขตเวลาของประเทศไทย (UTC+๗)  
   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้ระบบดิจิทัล (Digital) 
ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเป็นที่สุด  
  ๙. วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้ระบบดิจิทัล (Digital)  
   ๙.๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับอีเมลจากระบบดิจิทัลเพ่ือแจ้งข้อมูลการเข้าสู่
ระบบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในพุธที ่๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  
   ๙.๒ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในระบบดิจิทัล (Digital) ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา ๑๖.๐๐ 
นาฬิกา  โดยเลือกกลุ่มนักศึกษาที่สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑ กลุ่ม ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ให้เลือกไม่
ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง  
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   ๙.๓ การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สามารถด าเนินการได้เพียงครั้งเดียว 
และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือใช้สิทธิเดิมในลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซ้ าได้ ทั้งนี้ ระบบดิจิทัล
จะท าการตรวจสอบการใช้สิทธิและไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิซ้าโดยอัตโนมัติ  
   ๙.๔ การเข้าอ่านอีเมล จะต้องเข้าสู่ระบบ (login) ด้วยชื่อผู้ใช้ (username) 
และรหัสผ่าน (password) ซึ่งเป็นถือความลับและเป็นสิทธิส่วนบุคคล การจะให้บุคคลอ่ืนเข้าใช้อีเมล
แทนสิทธิของตน โดยเจ้าของอีเมลมอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนให้กับผู้ อ่ืน  ถือเป็นการกระท า
ความผิดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๙๘๓/๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการระบบ
เครือข่าย และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากมีผู้พยายามเข้าใช้อีเมลของบุคคลอ่ืน
โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการกระท าความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย การกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
  ๑๐. การรวมคะแนนและการประกาศคะแนนเลือกตั้ง  
   เมื่อการลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้ระบบดิจิทัล (Digital) ได้เสร็จสิ้น ในวันพุธที่ 
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้รับข้อมูลในการเข้าระบบ
ภายหลังเสร็จสิ้นก าหนดการเลือกตั้ง และเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการน าข้อมูลออก
จากระบบเพื่อน าไปประมวลผล และประกาศคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายในวันพุธที ่๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๑๑. การคัดค้านผลการเลือกตั้ง  
   ๑๑.๑ การคัดค้านผลการเลือกตั้งวันพุธที ่๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้นักศึกษา
จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑ ใน ๕ ของจานวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่เห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่
สุจริตหรือฝ่าฝืนต่อประกาศนี้ โดยยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งใน
ระหว่างวันที่ ๓-๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเวลาปฏิบัติงาน  
   ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอความเห็นต่อคณบดีเพ่ือวินิจฉัย และให้
คณบดวีินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หากปรากฎว่าการเลือกตั้งดังกล่าว
นั้นกระท าโดยมิชอบ ให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณบดีวินิจฉัย   
   ในกรณีที่มีการคัดค้านผลการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชะลอการ
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปจนกว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จ 
  ๑๒. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายในวันพุธที่ ๑๐ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เว้นแต่ในกรณีมีการคัดค้านผลการเลือกตั้งตามข้อ ๑๑ 
  เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งตามความในวรรคก่อนแล้ว  ให้
เสนอคณบดีพิจารณาลงนามแต่งตั้งตามข้อ ๒๖ ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 
 
   
  



   - ๕ - 

  ๑๓. บทก าหนดโทษ 
        ในกรณีที่มีนักศึกษาจงใจฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือกระท าการขัดขวางหรือรบกวนการใช้
สิทธิเลือกตั้งของคนอ่ืน หรือก่อความไม่สงบขึ้นในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง หรือกระท าการทุจริตในการ
เลือกตั้งให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยนักศึกษา 
  ๑๔. ในกรณีที่มีปัญหาหรือต้องตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย และค าวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด 

    ประกาศ   ณ   วันที่     ๙    กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
          
 
 
 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี  สอทิพย์) 
    ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

                                คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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