
 
 
 
 

 

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เร่ือง หลักเกณฑ์การเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
------------------------------------------------------------ 

 

 เพื่อให้การเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับการแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึง
ได้ประกาศหลักเกณฑ์การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

    ๑. ก าหนดการรับสมัครเลือกตั้ง 
       ๑.๑ ให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยื่น
ใบสมัครรับเลือกต้ัง พร้อมด้วยรายช่ือสมาชิกในพรรค ได้ต้ังแต่วัน ท่ี  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  ถึงวัน ท่ี               
๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ช้ัน ๒ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) 
  ๒. คุณสมบั ติของผู้สมัครรับเลือก ต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ                                           
สมาชิกพรรค  
  ๒.๑ เป็นนักศึกษาภาคปกติต้ังแต่ช้ันปีท่ี ๒ ขึ้นไป ท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาท่ีมีการ
รับสมัครเลือกตั้ง 
  ๒.๒ มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
  ๒.๓ ไม่อยู่ในระหว่างถูกส่ังลงโทษทางวินัยนักศึกษาต้ังแต่ขั้นพักการเรียน 
  ๒.๔ ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย คณะ สม่ าเสมอ 
  ๒.๕ มีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้การรับรองความประพฤติ 
  ๓. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 
  ๓.๑ ให้ผู้สมัครและสมาชิกกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้จ านวน ๑ ชุด พร้อม
แนบรูปถ่ายหน้าตรง คนละ ๑ รูป และส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา คนละ ๑ ฉบับ 
 ๔. ให้งานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น
ผู้จัดท าบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง โดยใช้ข้อมูลรายช่ือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  ๕ การประชาสัมพันธ์ และสถานท่ีเลือกตั้ง 
   ๕.๑ ให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                            
และสมาชิกพรรคจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมนโยบาย เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิไปเลือกตั้ง 
  ๕.๒ ให้งานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
ท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้ง 
  ๕.๓ ให้งานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จัดคูหาเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา 
และสมาชิกพรรค ไว้ ณ ด้านหลังอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) 

 



 ๖. ให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน ๗ คน ประกอบด้วย 
   ๖.๑ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ท าหน้าท่ีเป็น  ประธานกรรมการ 
  ๖.๒ หัวหน้างานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ท าหน้าท่ีเป็น รองประธานกรรมการ 
  ๖.๓ ตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาจ านวน ๔ คน  
        ท าหน้าท่ีเป็น คณะกรรมการ 
  ๖.๔ นายกสโมสรนักศึกษา   ท าหน้าท่ีเป็น เลขานุการ 
 ๗. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
   ๗.๑ ให้นักศึกษาผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง มีหน้าท่ีไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวัน
พุธท่ี ๒๕  มกราคม ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกต้ังท่ีก าหนด โดยถือว่าเป็น
กิจกรรมบังคับ ๑ กิจกรรม 
  ๗.๒ ให้นักศึกษาแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์หรือ  
รถจักรยานยนต์ ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง ก่อนลงคะแนน ในกรณีนักศึกษาไม่มีบัตรแสดงตน
ต้องให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้รับรอง  
 ๗.๓ ให้นักศึกษาผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังได้เพียงเบอร์ โดยใช้เครื่องหมาย กากบาท 
(X) ลงในบัตรท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเตรียมไว้ให้ 
   ๘. การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
   ๘.๑ ภายหลังปิดหีบเลือกต้ังในเวลา ๑๕.๐๐ น ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเริ่มนับ
คะแนน โดยขานผลคะแนนต่อหน้านักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก  
 ๘.๒ คณะกรรมการการเลือกต้ัง มีอ านาจวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างด าเนินการ
เลือกตั้ง โดยให้ถือว่าผลการวินิจฉัยเป็นที่สุด  
  ๙. ในกรณี มีผู้สมัครรับเลือกต้ังต าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และสมาชิกพรรค มีเพียงหมายเลขเดียว ผู้ท่ีได้รับเลือกตั้ง ต้องได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อย
กว่าร้อยละยี่สิบ ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งท้ังหมด  
 ๑๐. การเสนอช่ือผู้เข้ารับต าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และสมาชิกพรรค 
  ๑๐.๑ ให้งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสมาชิกพรรค เสนอต่อคณบดีและประกาศให้
นักศึกษาทราบโดยท่ัวกัน 
       
   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 



ได้หมายเลข............... 
 

ใบสมัครรับเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
วันท่ี.............................................                                                                                  

 
เร่ือง ขอสมัครรับการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

 ตามท่ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ข้าพเจ้า นาย / นางสาว  ................................................... มีความประสงค์ขอ
สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา โดยใช้ช่ือพรรค............................................... และมีรายช่ือ
สมาชิกพรรค ดังนี้ 

๑. ........................................................................... ท าหน้าท่ีเป็น อุปนายกฝ่ายบริหาร  
๒. ............................................................................ท าหน้าท่ีเป็น อุปนายกฝ่ายวิชาการ  
๓. ............................................................................ท าหน้าท่ีเป็น อุปนายกฝ่ายกิจกรรม  
๔. ............................................................................ท าหน้าท่ีเป็น อุปนายกฝ่ายกีฬา  
๕. ............................................................................ท าหน้าท่ีเป็น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๖. ............................................................................ท าหน้าท่ีเป็น หัวหน้าฝ่ายธุรการและงาน 

ทะเบียน  
๗. ............................................................................ท าหน้าท่ีเป็น หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและ

สถานท่ี  
๘. ............................................................................ท าหน้าท่ีเป็น  เหรัญญิก 
๙. ............................................................................ท าหน้าท่ีเป็น  เลขานุการ 

 
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้สมัครรับการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
………………………………………………….....................................................................................................................  
............................……………………………………………………...................................................................................... 
  

ลงช่ือ                                             อาจารย์ท่ีปรึกษา 
                                          (.................……......................…….....) 
 
 
 
 
 
 



พร้อมกันนี้ขอส่งหลักฐานการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้  
๑. รูปถ่าย ๑ นิ้ว ของผู้ร่วมทีม คนละ ๑ รูป  
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาของทีมผู้สมัคร คนละ ๑ ชุด 
๓. ใบแสดงผลการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสมของทีมผู้สมัคร คนละ ๑ ชุด 
๔. ประวัติ/ ผลงานของทีมผู้ลงสมัครในด้านอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 โดยได้แนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวมากับใบสมัครนี้ 
 
 
ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร     ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร 
     (..............................................................)         (..............................................................)  
 
ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร     ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร 
     (..............................................................)         (..............................................................)  
 
ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร     ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร 
     (..............................................................)         (..............................................................)  
 
ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร     ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร 
     (..............................................................)         (..............................................................)  
 
ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร     ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร 
     (..............................................................)         (..............................................................)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเลข………  

 

เอกสาร/ หลักฐาน ประกอบใบสมัคร  

ชื่อพรรค.....................................  

 
 

 ชื่อ-สกุล.......................................................... ชื่อเล่น......................... 
 ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา..............................   
                                            ต าแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา  

...................................                  ประวัติการท างาน 
  1................................................................................................  
  2.................................................................................................  
  3................................................................................................  
   

 ชื่อ-สกุล.......................................................... ชื่อเล่น......................... 
 ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา..............................   
                                            ต าแหน่ง อุปนายกฝ่ายบริหาร  
 

                                            ประวัติการท างาน 
  1. ..................................................................................  
  2..........................................................................................  
  3..............................................................................................  

 

 ชื่อ-สกุล.......................................................... ชื่อเล่น......................... 
 ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา..............................   
                                            ต าแหน่ง อุปนายกฝ่ายวิชาการ 
 

                                            ประวัติการท างาน 
  1. .....................................................................................  
  2.........................................................................................  
  3..........................................................................................  
   

 
 
 

 

 

 

รูปถ่าย 

 

 

 

รูปถ่าย 

 

 

 

รูปถ่าย 



 ชื่อ-สกุล.......................................................... ชื่อเล่น......................... 
 ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา..............................   
                                            ต าแหน่ง อุปนายกฝ่ายกิจกรรม  

...................................                  ประวัติการท างาน 
  1................................................................................................  
  2.................................................................................................  
  3................................................................................................  
   

 ชื่อ-สกุล.......................................................... ชื่อเล่น......................... 
 ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา..............................   
                                            ต าแหน่ง อุปนายกฝ่ายกีฬา 
 

                                            ประวัติการท างาน 
  1. ..................................................................................  
  2..........................................................................................  
  3..............................................................................................  

 

 ชื่อ-สกุล.......................................................... ชื่อเล่น......................... 
 ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา..............................   
                                            ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

                                            ประวัติการท างาน 
  1. .....................................................................................  
  2.........................................................................................  
  3..........................................................................................  
   

 

 ชื่อ-สกุล.......................................................... ชื่อเล่น......................... 
 ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา..............................   
                                            ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการและงานทะเบียน  

...................................                  ประวัติการท างาน 
  1................................................................................................  
  2.................................................................................................  
  3................................................................................................  
   

 

 

 

รูปถ่าย 

 
 

 

รูปถ่าย 

 

 

 

รูปถ่าย 

 

 

 

รูปถ่าย 



 ชื่อ-สกุล.......................................................... ชื่อเล่น......................... 
 ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา..............................   
                                            ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและสถานท่ี  
 

                                            ประวัติการท างาน 
  1. ..................................................................................  
  2..........................................................................................  
  3..............................................................................................  

 

 ชื่อ-สกุล.......................................................... ชื่อเล่น......................... 
 ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา..............................   
                                            ต าแหน่ง เหรัญญิก 
 

                                            ประวัติการท างาน 
  1. .....................................................................................  
  2.........................................................................................  
  3..........................................................................................  
   

 ชื่อ-สกุล.......................................................... ชื่อเล่น......................... 
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