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ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายสมาชิก 

(ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓) 
เรื่อง  วิธีการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายสมาชิก 
---------------------- 

 ตามคําสั่งคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที ่        
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ฝายสมาชิก นั้น เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ฝายสมาชิก เปนไปดวยความเรียบรอย จึงกําหนดวิธีการเลือกตั้งไวดังนี้ 
 ขอ ๑  ตามประกาศนี้    
  มหาวิทยาลัย      หมายความวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 คณะกรรมการ    หมายความวา คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชพีสําหรับ

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายสมาชิก  
           สมาชิก    หมายความวา  สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน  
  สวนงาน หมายความวา สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ขอ ๒  ใหประธานคณะกรรมการ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งไดแกสมาชิกกองทุน ภายในวันที่ 
๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓ และประกาศเพ่ิม – ถอนรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งภายในวันที่ ๒๑  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 ขอ ๓  ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คือผูที่สมัครเปนสมาชิกกองทุน ตั้งแตในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่      
๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 ขอ ๔ ผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง จะตองเปนสมาชิกกองทุน และจะตองไมเปนคณะกรรมการ ไมเปนบุคคลที่
ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยใหเปนกรรมการกองทุนฯ ฝายมหาวิทยาลัย เปนผูสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา
ตลอดวาระการเปนกรรมการกองทุน และไมเปนผูถูกลงโทษทางวินัย 
          ขอ ๕ การสมัครเขารับการเลือกตั้ง ใหผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง สมัครโดยตรงที่เว็บไซตกองทรัพยากรบุคคล 
https://hr.kku.ac.th/ ตามลิงกที่คณะกรรมการกําหนด ตั้งแตวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๖.๓๐ น. เมื่อยื่นใบสมัคร ผูสมัครเขารับการเลือกตั้งจะไดรับหมายเลขตามลําดับเวลาของระบบ 
 ขอ ๖ เมื่อคณะกรรมการไดตรวจคุณสมบัติและใบสมัครแลว ใหประกาศรายชื่อและหมายเลขลําดับตาม      
สวนงาน ทีผู่สมัครเขารับการเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 ขอ ๗ ใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ดวยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอ ๘ การดําเนินการเลือกตั้ง ใหใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสผานอินเทอรเน็ต ดังนี้ 
   ๘.๑  ใหคณะกรรมการจัดทําระบบการลงคะแนนสําหรับแตละสวนงาน โดยระบบการลงคะแนนจะตอง
มีความโปรงใส นาเชื่อถือ ยุติธรรม และตองลงคะแนนโดยวิธีลับได 
   ๘.๒ เมื่อเริ่มตนการลงคะแนน ใหคณะกรรมการ สงอีเมลในการลงคะแนนถึงผูมีสิทธิออกเสียงจาก
ระบบลงคะแนน อีเมลในการลงคะแนนจากระบบลงคะแนนแตละฉบับ ถือเปนบัตรลงคะแนน จะตองเปนของผูมีสิทธิ
ออกเสียงรายเดียวเทานั้น ไมสามารถใชซ้ําได 
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   ๘.๓ การเขาถึงบัญชีผูใชอีเมลของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ถือเปนการแสดงตนของผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
   ๘.๔  ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับอีเมลในการลงคะแนนจากคณะกรรมการ ใหผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งใชสิทธิลงคะแนนตามวิธีการที่อธิบายไวในอีเมล 
   ๘.๕ เมื่อสิ้นสุดเวลาการลงคะแนน ใหประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศปดการลงคะแนนเลือกตั้ง และ
หยุดรับการลงคะแนนในทันที  
  ๘.๖ การลงคะแนนของผูมีสิทธิออกเสียงกอนและหลังเวลาเลือกตั้งถือเปนโมฆะ 
  ๘.๗ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เลือกผูสมัครรับเลือกตั้งไดไมเกิน ๑ หมายเลข กรณีท่ีไมประสงคจะเลือก
ผูสมัครรับเลือกตั้งผูหนึ่งผูใด ใหเลือกไมประสงคลงคะแนน เมื่อกดหยอนบัตรแลวไมสามารถแกไขการเลือกได 
   ๘.๘  ใหคณะกรรมการแสดงผลคะแนนที่ไดจากวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน
เลือกตั้ง และใหใชในการพิจารณาตัดสิน 
 ขอ ๙ เกณฑในการพิจารณาตัดสิน 

๙.๑  ใหผูสมัครที่ไดรับคะแนนสูงสุด ในคณะหรือหนวยงาน นั้น จํานวน ๑ คน เปนผูที่ไดรับการเลือกตั้ง
ประจําสวนงานนั้น 

๙.๒  ในกรณีท่ีผูสมัครเขารับการเลือกตั้งของสวนงาน มีคะแนนเทากันใหคณะกรรมการตัดสินโดยเชิญ
ผูสมัครที่มีคะแนนเทากันมาจับฉลากเพ่ือใหได ๑ คน 
 ขอ ๑๐ ในกรณีมีผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง ประจําสวนงานใดมากกวา หรือเทากับ ๑ คน ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งตามประกาศที่กําหนดไว หากสวนงานใดไมมีผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง ใหถือวาผูมีสิทธิออกเสียงใน
สวนงานไมประสงคใชสิทธิ์ 
 ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการ ดําเนินการและอํานวยการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความเรียบรอย และประกาศ
รายชื่อผูไดรับการเลือกตั้งจากสวนงาน ภายในวันที่ ๒๗ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
 ขอ ๑๒  การคัดคานการลงคะแนนเลือกตั้ง ในกรณีที่เห็นวา ไมถูกตอง หรือเปนไปโดยไมเปนธรรม ใหผูมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง หรือผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง กระทําเปนลายลักษณอักษรยื่นตอประธานคณะกรรมการไดโดยตรงที่
อีเมล pfec@kku.ac.th ภายในวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เมื่อประธานคณะกรรมการไดรับ             
คํารองคัดคานแลว ใหประธานคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคํารองนั้นโดยเร็ว และคําวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการ 
ถือวาเปนที่สุด 
 ขอ ๑๓  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประชุมผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งจากสวนงาน เพื่อใหคัดเลือก
กรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายสมาชิก จํานวน ๗ คน ภายในวนัที่        
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 ขอ ๑๔  ใหคณะกรรมการรายงานผลการคัดเลือกตอประธานคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓    
 ขอ ๑๕  ใหประธานคณะกรรมการ เก็บรักษาหลักฐานการลงคะแนนเลือกตั้งไวใหเรียบรอย จนกวาจะมีการ
ประกาศแตงตั้งกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายสมาชิก 
 ขอ ๑๖  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   

                           ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 (นายกิตติ์  เธียรธโนปจัย) 
  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายสมาชิก                                                               
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