
 

 

 
 

ประกาศฝา่ยกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2561 

เรื่อง การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  

------------------------------- 
 

ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งของนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการ

สโมสรนักศึกษา จะหมดวาระลงในวันที่ 30 เมษายน 2562 ฉะนั้น ต้องด าเนินการเลือกตั้งผู้น าสโมสรนักศึกษา

ชุดใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 

1. การเลอืกตั้งนายกสโมสรนกัศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการสโมสรนกัศึกษา    

มีรายละเอยีดดังนี ้ 

1.1 ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้ 

1.1.1 ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ช้ันปีที่ 2 (รหัส 60) คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง 

1.1.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากวา่ 2.25 ในปีการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง    

1.1.3 เป็นผู้ทีม่ีความประพฤตดิี มีคุณธรรม มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมและไม่เคย

ถูกลงโทษหรอือยู่ในระหวา่งถกูลงโทษ ทางวนิัยตามขอ้บังคบัของมหาวิทยาลยั ฯ  

1.1.4 ไมด่ ารงต าแหน่งใด ๆ ในองคก์ารบรหิารนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562          

ที่ได้รับต าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา ผู้ที่ด ารงต าแหนง่อยู่จะตอ้งลาออก จากองค์กรที่ตนสงักัดก่อนลงสมัคร

รับเลือกตั้งอย่างน้อย 7 วนั  

1.1.5 ผูล้งสมัครนายกสโมสรนักศึกษาต้องเสนอชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

อย่างน้อย จ านวน 10 ต าแหนง่ ในวันที่ยืน่ใบสมัครรับเลือกตั้งด้วย  

1.2 ผู้มสีิทธส์มัครเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจดัการ ตอ้งมี

คุณสมบัติ ดังนี ้

1.2.1 ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ช้ันปีที่ 1 - 2 (รหัส 61 - 60) คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง  

1.2.2 มีระดับคะแนนเฉลีย่สะสม ไม่ต่ ากวา่ 2.00 ในปีการศกึษาที่มีการเลือกตัง้   

1.2.3 เปน็ผู้ที่มีความประพฤตดิี มีคุณธรรม มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และไม่เคย

ถูกลงโทษหรอือยู่ในระหวา่งถกู ลงโทษทางวนิัยตามขอ้บังคบัของมหาวิทยาลยั ฯ  

1.2.4 ไม่ด ารงต าแหน่งใด ๆ ในองคก์ารบรหิารนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ที่

ด ารงต าแหนง่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ผู้ทีด่ ารงต าแหน่งอยู่จะต้องลาออก จากองค์กรที่ตนสังกัดก่อน

ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างน้อย 7 วัน  

 

   /2. วิธีการรับสมัครเลือกตั้ง... 



2. วิธีการรับสมัครเลือกตั้ง  

2.1 นายกสโมสรนักศึกษา พร้อมทั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ติดต่อขอรับใบสมัคร

และส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 11  

ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เวน้วันหยุดราชการ)  

2.2 หลักฐานการสมัครต้องประกอบด้วย  

2.2.1 ใบสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

2.2.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิว้คร่ึง คนละจ านวน 1 รูปติดในใบสมัคร  

2.2.3 ใบแสดงผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมล่าสุด (พิมพ์จากในระบบแนบ) 

2.2.3 หนังสือลาออกจากการด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารนักศึกษาที่ได้รับ

อนุมัติให้ ลาออกแล้วโดยนับจากวันที่ประธานองคก์ารลงชื่อ (ถา้มี)  

2.2.4 หากไม่ปฏิบัติตามข้อ 2.2.1 ถงึ ข้อ 2.2.3 จะไม่รับสมัครไม่วา่กรณใีด ๆ ทั้งสิน้   

2.3. การจับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนกัศึกษา และคณะกรรมการ

สโมสรนักศึกษา ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม   

ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ และนัดหมายการถ่ายภาพจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์นายกสโมสรนักศึกษา 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุ – โทรทัศน์ โปรแกรมวิชา

นิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ 

2.4 การหาเสียงเลือกตั้ง  

2.4.1 ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาทุกทีม ให้หาเสียงโดยวิธีการจัดท า

เอกสารแนะน าตัว หรือติดป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียง (ยกเว้นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

เป็นผู้จัดท าและติดประกาศ) โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ได้จัดเวทีปราศรัยการเลือกตั้งให้ทุกทีมได้น าเสนอ

สโลแกนและนโยบายของทีม ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 1 และห้องภัตตาคาร 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2.4.2 ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สามารถหา

เสียงได้นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ให้หาเสียงโดยการชูนโยบายการบรหิาร

ของผู้สมัคร ห้ามใส่ร้าย หรือพูดจาเสียดสี ท าให้เกิดความแตกแยกสามัคคี หากคณะกรรมการด าเนินการ

เลือกตั้ง ปรากฏการร้องเรียน และสืบสวนพบ ข้อเท็จจริง จะมีการพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้ลงสมัครต่อไป  

3. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และการนับคะแนนเสียง  

3.1 ก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ในวันพุธที่          

19 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร โดยให้สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็น

คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร ฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็น

ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

3.2 การนับคะแนนเสียง นายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      

ให้นับคะแนนเสียงการเลือกตั้ง และประกาศผลการเลือกตั้ง ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัน้ 1 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยเริ่มนับคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  

 

/4. คุณสมบตัิของผูม้ีสิทธิ ์



4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

4.1 ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 – 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที่ได้ลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง  

 5. แนวทางการปฏิบัติ 

5.1 ให้ผูม้ีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ บอรด์ประชาสัมพันธ์ 

หน้าฝ่ายกจิการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ ในระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2561 

5.2 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องแสดงบัตรนักศึกษา ที่ออกโดยหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง จึงจะมีสิทธิ์ลงคะแนน เสียงเลือกตั้งได้  

6. ลักษณะของการจัดการเลือกตั้ง  

6.1 ก าหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยวิธีลับ โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ตามที่

คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งเป็นผู้ก าหนด  

6.2 กรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสโมสรนักศึกษานักศึกษาเพียง 1 ทีม ให้ใช้วิธีลงคะแนน     

เสียงรับรอง และให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องได้รับ 

คะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับ         

การเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา หากคะแนนเสียงรับรองไม่ถึงร้อยละ 60 ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 15 วัน  

6.3 กรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสโมสรนักศึกษามากกว่า 1 ทีม ให้ด าเนินการเลือกตั้ง แล้วให้

ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา กรณีคะแนน

การเลือกตั้งออกมาเท่ากัน ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 7 วัน  

 7. การจัดตัง้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

  ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาด าเนินการเสนอชื่อคณะกรรมการพร้อมด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง โดย

ให้เสนอชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทั้งหมดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ         

เพื่อจัดท าประกาศเสนอแต่งตั้งต่อคณะวิทยาการจัดการในล าดับต่อไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคะแนนเสียงรองลงมา ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาแทน 

เว้นแต่มีเหตุขัดข้องและได้ท าเรื่องชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วนัที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
( อาจารย์ชลธิชา  แสงงาม ) 

รองคณบดีฝา่ยกจิการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 


