
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลมิพระเกยีรต ิ

เรื่อง  การเลอืกตั้งผูนําองคกรนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๐

 

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

ดวยวาระการดํารงตําแหนงของนายกองคการนักศึกษา  สมาชิกสภานักศึกษาและ

คณะกรรมการชมรม จะไดสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามความในขอ ๑ แหงประกาศ

มหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการองคการนักศึกษา ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง วาระการดํารงตําแหนงสมาชิกสภานักศึกษา ลงวันที่ ๑๖ 

ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ และความในขอ ๓ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยองคการนักศึกษา (ฉบับ

ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบยีบมหาวทิยาลัยแมโจ วาดวยสภานักศกึษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งผูนําองคกรนักศึกษา ประจําป ๒๕๖๐ เปนไปดวย

ความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามความในขอ ๕,๖,๗,๘,๙ และขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ 

วาดวยกจิกรรมนักศกึษา พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 
 

การเลอืกตั้งนายกองคการนักศึกษา และสมาชกิสภานักศึกษา 

๑.๑ ผูมสีทิธิ์สมัครรับเลอืกตัง้นายกองคการนักศกึษา  ตองมคีุณสมบัต ิ ดังนี้  

๑.๑.๑ ตองเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ที่ได

ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษานั้น ๆ และตองเปนนักศึกษาช้ันปที่  ๒-๓ สําหรับหลักสูตร ๔ ป                  

(รหัส ๕๗,๕๘) 

๑.๑.๒ ตองเปนนักศกึษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา ๒.๒๕ ในปที่มกีาร

เลอืกตัง้ 

๑.๑.๓ เปนผูที่มีความประพฤติดี (ไดรับการรับรองความประพฤติจากงานวินัย

และพัฒนานักศึกษา) มีคุณธรรม มีความเสียสละเพื่อสวนรวม และไมเคยถูกลงโทษหรืออยูในระหวางถูก

ลงโทษทางวนัิยตามขอบังคับของมหาวทิยาลัยแมโจ 

๑.๑.๔ ไมดํารงตําแหนงใด ๆ ในองคกรนักศึกษา ผูที่ดํารงตําแหนงอยูจะตอง

ลาออกจากองคกรที่ตนสังกัดกอนลงสมัครอยางนอย ๗ วัน 

๑.๑.๕ ผูลงสมัครนายกองคการนักศึกษาตองเสนอช่ือคณะกรรมการองคการ

นักศกึษาอยางนอย ๘ ตําแหนง ในวันที่ยื่นใบสมัครรับเลอืกตัง้ดวย 

 

 



๑.๒ ผูมสีทิธิ.์.. 

-๒- 
 

  ๑.๒ ผูมสีทิธิ์สมัครรับเลอืกตัง้เปนสมาชิกสภานักศกึษา ตองมคีุณสมบัต ิดังนี้ 

   ๑.๒.๑ ตองเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ที่ได

ลงทะเบยีนเรยีนในปการศกึษานัน้ ๆ ยกเวนนักศกึษาช้ันปสุดทาย 

   ๑.๒.๒ ตองเปนนักศกึษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๒.๐๐ ในปที่มกีาร 

เลอืกตัง้ 

๑.๒.๓  เปนผูที่มีความประพฤติดี (ไดรับการรับรองความประพฤติจากงานวินัย

และพัฒนานักศึกษา) มีคุณธรรม มีความเสียสละเพื่อสวนรวมและไมเคยถูกลงโทษหรืออยูในระหวางถูก

ลงโทษทางวนิัยตามขอบังคับของมหาวทิยาลัยแมโจ 

๑.๒.๔ ไมดํารงตําแหนงใด ๆ ในองคกรนักศึกษา ผูที่ดํารงตําแหนงอยูจะตอง

ลาออกจากองคกรที่ตนสังกัดกอนลงสมัครอยางนอย ๗ วัน 
 

๒. วธิกีารรับสมัครเลอืกตั้ง 

  ๒.๑ นายกองคการนักศกึษา 

   ๒.๑.๑ ติดตอขอรับใบสมัครและสงใบสมัครไดที่ ณ งานพัฒนานักศึกษา ช้ัน ๑ 

อาคารนําชัย ทนุผล ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป จนถงึวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ 

  ๒.๒ สมาชิกสภานักศกึษา 

   ๒.๒.๑ ติดตอขอรับใบสมัครและสงใบสมัครไดที่ สํานักงานสภานักศึกษา ช้ัน ๑ 

อาคารพลงัแมโจสามัคค ีตัง้แตบัดนี้เปนตนไป จนถงึวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ 

  ๒.๓ การจับหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา นายกองคการ

นักศึกษา ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมงานพัฒนา

นักศกึษา และประกาศรายช่ือและหมายเลขประจําตัวผูสมัครในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ 

  ๒.๔ หลักฐานการสมัครตองประกอบดวย 

   ๒.๔.๑ รูปถายขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

   ๒.๔.๒ หนังสือลาออกจากการดํารงตําแหนงในองคกรนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติให

ลาออกแลวโดยจากวันที่มกีารยื่นเอกสารตอประธานองคกรลงช่ือ (ถาม)ี 

  ๒.๕ หากไมปฏบิัตติามขอ ๒.๑ ถงึขอ ๒.๔ จะไมรับสมัคร ไมวากรณใีด ๆ ทัง้สิ้น 

 

 

๓. การหาเสยีง... 



 

-๓- 
 

๓. การหาเสยีงเลอืกตั้ง 

  ๓.๑ สมาชิกสภานักศึกษา ใหหาเสียงโดยวิธีการจัดทําเอกสารแนะนําตัว แตไมมีการ

จัดการหาเสียงแบบจัดเวทีปราศรัย หรือติดปายประชาสัมพันธหาเสียง (ยกเวนปายประชาสัมพันธที่ทาง

สภานักศกึษาเปนผูจัดทําและตดิประกาศ) 

  ๓.๒ ผูมสีทิธิ์สมัครรับเลอืกตัง้นายกองคการนักศกึษา สามารถหาเสยีงไดนับตัง้แตวันที่ 

ประกาศผูมสีทิธิ์สมัครรับเลือกตัง้ 

  ๓.๓ หามผูลงสมัครรับเลอืกตัง้ทุกองคกร แสดงหรอืโฆษณาตราสัญลักษณใด ๆ ที่บงบอก 

ถึงความไดเปรียบคูแขงขัน เชน รูปถายที่ติดโปสเตอรมีตราขององคกรนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย      

เปนตน 

  ๓.๔ ใหหาเสยีงโดยการชูนโยบายการบรหิารของผูสมัคร หามใสราย หรอืพูดจาเสยีดส ี  

ทําใหเกิดความแตกแยกสามัคคี โดยหากคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ปรากฏการรองเรียน และ

สบืสวนพบขอเท็จจรงิ จะถูกพจิารณาตัดสทิธิ์ 
 

๔. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ลงคะแนนเสยีงเลอืกตั้ง และการนับคะแนนเสยีง  

  ๔.๑ การกําหนดการเลือกตั้งวันที่ ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น.-                

๑๕.๐๐ น. ณ หนวยเลือกตั้งอาคารเทพ พงษพานิช โดยใหสมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการ

องคการนักศกึษา ประจําป ๒๕๕๙ เปนคณะกรรมการประจําหนวยเลอืกตัง้ 

  ๔.๒ การนับคะแนนเสยีง 

   ๔.๒.๑ สมาชิกสภานักศึกษา นายกองคการนักศึกษา ใหนับคะแนนเสียงและ

ประกาศผลการเลอืกตัง้ ณ อาคารเทพ พงษพานชิ โดยเริ่มนับคะแนนเสยีงตัง้แตเวลา ๑๕.๓๐ น.เปนตนไป 

โดยใหคณะกรรมการประจําหนวยเลอืกตัง้ เปนผูดําเนนิการนับคะแนนและประกาศผลการเลอืกตัง้ 

๕. คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิ์ลงคะแนนเสยีงเลอืกตั้งผูนําองคกรนักศึกษา 

  ๕.๑ ตองไมเปนนักศกึษาที่กําลังศกึษาอยูในช้ันปสุดทาย 

  ๕.๒ ตองเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูช้ันปที่ ๑, ๒, ๓ สําหรับหลักสูตร ๒ ป และ ๔ ป 

(รหัส ๕๗, ๕๘, ๕๙) ของมหาวทิยาลัยแมโจ-แพร เฉลมิพระเกยีรติ 

  ๕.๓ ใหตรวจสอบรายช่ือผูมสีทิธลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ ณ หองพัฒนานักศกึษา 

  ๕.๔ จะตองแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปและออก

โดยหนวยงานราชการ ตอคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ ง  จึ งจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง               

เลอืกตัง้ได 



๖. ลักษณะของ… 

-๔- 
 

๖. ลักษณะของการจัดการเลอืกตั้ง 

  ๖.๑ กําหนดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยวิธีลับ โดยใชบัตรลงคะแนนเสียงตามที่

คณะกรรมการดําเนนิการเลอืกตัง้เปนผูกําหนด 

   ๖.๒ กรณีมีผูสมัครเพียงผูเดียว ใหใชวิธีลงคะแนนเสียงรับรองโดยใหคณะกรรมการ

ดําเนนิการเลอืกตัง้เปนผูดําเนนิการ 

  ๖.๓ กรณีมีผูสมัครมากกวา ๑ คน ใหดําเนินการเลือกตั้ง แลวใหสิทธิ์ผูสมัครที่ไดรับ

คะแนนเสยีงมากที่สุด ดําเนนิการจัดตัง้คณะกรรมการองคกรนักศกึษา 

  ๖.๔ กรณคีะแนนการเลอืกตัง้ออกมาเทากัน ใหจัดการเลอืกตัง้ใหม ภายใน ๗ วัน 

๗. ผูที่ไดรับเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการองคกรนักศึกษา ตองเปนผูที่มคีุณสมบัต ิดังนี้ 

  ๗.๑ ตองเปนนักศกึษาของมหาวทิยาลัยแมโจ-แพร เฉลมิพระเกยีรต ิที่ไดลงทะเบยีนเรียน

ในปการศกึษานัน้ ๆ และไมเปนนักศกึษาช้ันปสุดทาย (ตองเปนนักศกึษาในรหัส ๕๗, ๕๘, ๕๙)  

  ๗.๒ เปนผูที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีความเสียสละเพื่อสวนรวม และไมเคยถูก

ลงโทษ หรอือยูในระหางถูกลงโทษทางวนิัยนักศกึษาตามขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

  ๗.๓ เปนผูที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ ยกเวนนายกองคการนักศึกษา 

ประธานสภานักศกึษา (ไมตํ่ากวา ๒.๒๕) 

  ๗.๔ ไมเปนสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการองคการนักศึกษา และคณะกรรมการ

ชมรมตาง ๆ เวนแตไดลาออกจากองคกรที่ตนสังกัดกอนรับเสนอใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการองคกร

ประจําป ๒๕๕๙ อยางนอย ๗ วัน 

๘. การจัดตั้งคณะกรรมการองคกรนักศึกษาทุกองคกร 

  ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน หลังจากการประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 

เฉลิมพระเกียรติ รับรองผลการเลือกตั้ง โดยใหเสนอช่ือคณะกรรมการองคกรนักศึกษาทั้งหมดตองาน

กิจกรรมนักศึกษา ฝายพัฒนานักศึกษา เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลา

กําหนด ใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีคะแนนเสียงรองลงมา ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการองคกรนักศึกษา

แทน เวนแตมเีหตุขัดของและไดทําเรื่องช้ีแจงเปนลายลักษณอักษรแกผูอํานวยการมหาวทิยาลัยแมโจ-แพร 

เฉลมิพระเกยีรติ 

 

 

๙. การดําเนนิการ... 



 

-๕- 
 

๙. การดําเนินการเลอืกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา 

  ใหเปนไปตามประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ วาดวยการ

ดําเนนิการเลอืกตัง้สมาชิกสภานักศกึษา ประจําป ๒๕๖๐  

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ   ณ   วนัที่          ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

       

 

             (อาจารย ดร.ศุกร ี อยูสุข) 

             ผูอํานวยการมหาวทิยาลัยแมโจ-แพร เฉลมิพระเกยีรต ิ
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