
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลยัซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า 
แทนต าแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่  3/2565) 

เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง 

- - - - - - - - - 
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย           

ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ 1/2565) ได้ก าหนดวันเลือกตั้งผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง 
ใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 นั้น เพ่ือให้การเลือกตั้งผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2559 
ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการ                
การเลือกตั้งฯ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกตั้งผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

1. ก าหนดให้มสี่วนงานที่มีสิทธิเลือกตัง้รวมทั้งหมด 30 ส่วนงาน 
2. ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนของส่วนงานที่มี

การเลือกตั้งฯ ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันบรรจุจนถึงวันเลือกตั้ง โดย
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2565 ทาง 
Website ของมหาวิทยาลัยและส านักงานสภามหาวิทยาลัย กรณีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ต้องการแก้ไข หรือ
เพ่ิมเติมรายชื่อ ในบัญชีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งฯ ให้แจ้งข้อมูลไปยังกรรมการการเลือกตั้งฯ ประจ าส่วนงานของ
ตนเองภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ 
 3. การเตรียมเอกสารการเลือกตั้งฯ ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จัดท าแบบฟอร์มใบสมัคร ปฏิทินการด าเนินการเลือกตั้งฯ 
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกตั้งฯ เพ่ือส่งไปยังส่วนงานต่าง ๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในปฏิทินการเลือกตั้งฯ         
ด้วยวิธีดิจิทัล    
  3.2 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จัดท าคู่มือการเลือกตั้งฯ ด้วยวิธีดิจิทัล เพ่ือประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งฯ ด้วยวิธีดิจิทัล ส่งไปยังส่วนงาน ต่าง ๆ  
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                4. การรับสมัคร และการก าหนดหมายเลข 
4.1 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรอกข้อมูลการสมัครตามแบบที่ก าหนดได้ที่ Website ของส านักงาน

สภามหาวิทยาลัย https://council.kku.ac.th ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน คือ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 09.00 น. – 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.                   

4.2 การก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียงล าดับก่อนหลังตามการสมัคร 
      5.  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง (ด้วยวิธีดิจิทัล) 
  5.1 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ลงคะแนนด้วย
ตนเอง โดย login เข้าอีเมลของตนเองที่ https://mail.kku.ac.th/ ในวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเพ่ือ
ลงคะแนนเลือกตั้งตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ก าหนด โดยจะมีข้อความอธิบายเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
ลงคะแนนเลือกต้ัง 
      5.2 ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 1 คน มีสิทธิเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน 1 คน หรือไม่ประสงค์จะ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครคนใดก็ได้  
 6. วันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินการเลือกตั้ง คือ วันที่                    
13 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. 
 7. ให้แบ่งกลุ่ม คณะ/ส่วนงานในมหาวิทยาลัยทีม่ีสิทธิเลือกตั้ง ทั้ง 30 ส่วนงานออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 
                    7.1 กลุ่มคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์  
     7.2 กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
     7.3 กลุ่มวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ ประกอบด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์  
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
     7.4 กลุ่มศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชา ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  คณะนิติศาสตร์                
คณะเศรษฐศาสตร์  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย                    
วิทยาลัยนานาชาติ คณะสหวิทยาการ  
   7.5 กลุ่มสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบด้วย ส านักบริการวิชาการ ส านักเทคโนโลยีดิจิทัล 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ส านักหอสมุด 
     7.6 กลุ่มสนับสนุนการบริหาร ประกอบด้วย ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบด ี
 8. การนับคะแนน 
   8.1 เมื่อหมดเวลาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ให้อนุกรรมการฝ่ายจัดการเลือกตั้งฯ ประมวลผล         
การลงคะแนนอย่างเปิดเผย  ณ  กองอ านวยการเลือกตั้ ง ห้องกาลพฤกษ์  7 อาคารสิ ริคุณากร ชั้น  2 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ เสร็จสิ้นภายในวันที่ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ งแล้วรายงานผลต่อประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ  
   8.2 คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ด าเนินการน าผลคะแนนที่ได้มารวมกันก่อนในแต่ละกลุ่ม และ             
หาค่าร้อยละของผู้ได้รับเลือกตั้งแต่ละคนจากจ านวนผู้มาใช้สิทธิในแต่ละกลุ่มเป็นคะแนนสัดส่วนของผู้ได้รับเลือกตั้ง           

https://council.kku.ac.th/
https://mail.kku.ac.th/
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แต่ละคน จากนั้นน าคะแนนสัดส่วนของผู้ได้รับเลือกตั้งแต่ละคนจากทั้ง 6 กลุ่มมารวมกัน ผู้ได้คะแนนรวมร้อยละ
สูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่
คณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง การด าเนินการดังกล่าวที่กองอ านวยการเลือกตั้งฯ ให้ด าเนินการอย่าง
เปิดเผย ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้ง 
   8.3 ก าหนดค่าคะแนนเป็นร้อยละ โดยให้แต่ละกลุ่ม ตามข้อ 7 มีค่าคะแนน 100 คะแนน เท่ากัน  
ให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  
   8.4 ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ประกาศผลการเลือกตั้งฯ อย่างไม่เป็นทางการ ในวัน
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งฯ ณ กองอ านวยการเลือกตั้งฯ ณ ห้องกาลพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยถือว่าผู้ที่ได้รับเลือกตั้งฯ คือผู้ที่ได้รับคะแนนสัดส่วนสูงสุด เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า แทนต าแหน่งที่ว่าง 

9. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ รายงานผลการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออธิการบดี    
ภายใน 2 วันท าการ นับแต่เสร็จสิ้นการเลือกตั้งฯ และให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 3 วันท าการนับ
แต่ได้รับผลการเลือกตั้งฯ 

10. การคัดค้านฯ เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งฯ อย่างไม่เป็นทางการ หากจะคัดค้านผลการเลือกตั้งฯ 
ให้ผู้คัดค้านท าหนังสือเสนอต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2565 ในเวลา 
08.30 – 15.00 น. 

12. การตีความตามประกาศนี้ หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ระบุ ไว้ในประกาศนี้ให้ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เป็นผู้วินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ   วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 

(ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันค า) 
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ 
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