
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

เรื่อง  การเลือกต้ังผู้นาํองค์กรนักศึกษา ประจาํปี ๒๕๕๘ 

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

ด้วยวาระการดํารงตําแหน่งของนายกองค์การนักศึกษา  สมาชิกสภานักศึกษาและ

คณะกรรมการชมรมจะได้ส้ินสุดการดํารงตําแหน่งในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และจะต้องดําเนินการ

เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  ฉะนั้นอาศัยอํานาจความตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ว่าด้วยสภา

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย

องค์การนักศึกษา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.๒๕๔๗และระเบียบ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.๒๕๔๗  จึงให้

ดําเนินการเลือกตั้งผู้นําองค์กรนักศึกษาทุกองค์กร  ประจําป ี ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การเลือกต้ังนายกองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา 

๑.๑ ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังน้ี  

๑.๑.๑ ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ท่ีได้

ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้นๆ และต้องเป็นนักศึกษาชั้นปี ท่ี ๒-๓  สําหรับหลักสูตร  ๔  ปี                  

(รหัส ๕๕, ๕๖) 

๑.๑.๒ ต้องเป็นนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า ๒.๒๕ ในปีที่มี

การเลือกตั้ง 

๑.๑.๓ เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี (ได้รับการรับรองความประพฤติจากงานวินัย

และพัฒนานักศึกษา) มีคุณธรรม มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ในระหว่างถูก

ลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

๑.๑.๔ ไม่ดํารงตําแหน่งใดๆ ในองค์กรนักศึกษา ผู้ท่ีดํารงตําแหน่งอยู่จะต้อง

ลาออกจากองค์กรที่ตนสังกัดก่อนลงสมัครอย่างน้อย ๗ วัน 

  ๑.๒ ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

   ๑.๒.๑ ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ท่ีได้

ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้นๆ ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

   ๑.๒.๒ ต้องเป็นนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ ในปีที่มีการ 

เลือกตั้ง 

๑.๒.๔ ไม่ดาํรงตําแหน่งใดๆ... 
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   ๑.๒.๓ ไม่ดํารงตําแหน่งใดๆ ในองค์กรนักศึกษา ผู้ท่ีดํารงตําแหน่งอยู่จะต้อง

ลาออกจากองค์กรที่ตนสังกัดก่อนลงสมัครอย่างน้อย ๗ วัน 

๒. วิธีการรับสมัครเลือกตั้ง 

  ๒.๑ นายกองค์การนักศึกษา 

   ๒.๑.๑ ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ท่ี ณ งานกิจการนักศึกษา ชั้น ๑ 

อาคารนําชัย ทนุผล ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวนัท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ 

  ๒.๒ สมาชิกสภานักศึกษา 

   ๒.๒.๑ ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ท่ี สํานักงานสภานักศึกษา ชั้น ๑ 

อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ 

  ๒.๓ การจับหมายเลขประจําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา นายกองค์การ

นักศึกษา ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมงานบริการ

การศึกษา และประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

  ๒.๔ หลักฐานการสมัครต้องประกอบด้วย 

   ๒.๔.๑ รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

   ๒.๔.๒ หนังสือลาออกจากการดํารงตําแหน่งในองค์กรนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้

ลาออกแล้วโดยจากวันท่ีมีการยื่นเอกสารต่อประธานองค์กรลงชื่อ (ถ้ามี) 

  ๒.๕ หากไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๔ จะไม่รับสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

๓. การหาเสียงเลือกต้ัง 

  ๓.๑ สมาชิกสภานักศึกษา ให้หาเสียงโดยวิธีการจัดทําเอกสารแนะนําตัว แต่ไม่มีการ

จัดการหาเสียงแบบจัดเวทีปราศรัย หรือติดป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียง (ยกเว้นป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีทาง

สภานักศึกษาเป็นผู้จัดทําและติดประกาศ) 

  ๓.๒ ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา สามารถหาเสียงได้นับตั้งแต่วันท่ี 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง 

  ๓.๓ ห้ามผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกองค์กร แสดงหรือโฆษณาตราสัญลักษณ์ใดๆ ท่ีบ่งบอก 

ถึงความได้เปรียบคู่แข่งขัน เช่น รูปถ่ายท่ีติดโปสเตอร์มีตราขององค์กรนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เป็น

ต้น 

   

๓.๔ ให้หาเสียง... 
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๓.๔ ให้หาเสียงโดยการชูนโยบายการบริหารของผู้สมัคร ห้ามใส่ร้าย หรือพูดจาเสียดสี  

ทําให้เกิดความแตกแยกสามัคคี โดยหากคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ปรากฏการร้องเรียน และ

สืบสวนพบข้อเท็จจริง จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ 

๔. กาํหนดวนั เวลา และสถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และการนบัคะแนนเสียง  

  ๔ .๑ การกําหนดการเลือกตั้งวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙ .๐๐ น.-                

๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารเทพ พงษ์พานิช โดยให้สมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการ

องค์การนักศึกษา ประจําป ี๒๕๕๗ เป็นคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 

  ๔.๒ การนับคะแนนเสียง 

   ๔.๒.๑ สมาชิกสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ให้นับคะแนนเสียงและ

ประกาศผลการเลือกตั้ง ณ อาคารเทพ พงษ์พานิช โดยเริ่มนับคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้น

ไป โดยให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง เป็นผู้ดําเนินการนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง 

๕. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้นําองค์กรนักศึกษา 

  ๕.๑ ต้องไม่เป็นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย 

  ๕.๒ ต้องเป็นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี ๑, ๒, ๓ สําหรับหลักสูตร ๒ ปี และ ๔ ปี 

(รหัส ๕๕, ๕๖, ๕๗) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

  ๕.๓ ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ห้องกิจการนกัศึกษา 

  ๕.๔ จะต้องแสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีมีรูปและออก

โดยหน่วยงานราชการ  ต่อคณะกรรมการประจําหน่วยเ ลือกตั้ ง  จึงจะมี สิทธิ์ลงคะแนนเสียง               

เลือกตั้งได้ 

๖. ลักษณะของการจัดการเลือกตั้ง 

  ๖.๑ กําหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยวิธีลับ โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงตามที่

คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเป็นผู้กําหนด 

 ๖.๒ กรณีมีผู้สมัครเพียงผู้เดียว ให้ใช้วิธีลงคะแนนเสียงรับรองโดยให้คณะกรรมการ 

ดําเนินการเลือกตั้งเป็นผู้ดําเนินการ 

  ๖.๓ กรณีมีผู้สมัครมากกว่า ๑ คน ให้ดําเนินการเลือกตั้ง แล้วให้สิทธิ์ผู้สมัครท่ีได้รับ

คะแนนเสียงมากที่สุด ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา 

  ๖.๔ กรณีคะแนนการเลือกตั้งออกมาเท่ากัน ให้จัดการเลือกตั้งใหม่ ภายใน ๗ วัน 

 

๗. ผู้ท่ีได้รับ... 
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๗. ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๗.๑ ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ท่ีได้ลงทะเบียนเรียน

ในปีการศึกษานั้นๆ และไม่เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ต้องเป็นนักศึกษาในรหัส ๕๕, ๕๖, ๕๗) 

  ๗.๒ เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และไม่เคยถูก

ลงโทษ หรืออยู่ในระห่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคบัของมหาวทิยาลัย 

  ๗.๓ เป็นผู้ท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๐๐ ยกเว้นนายกองค์การนักศึกษา 

ประธานสภานักศึกษา (ไม่ต่ํากว่า ๒.๒๕) 

  ๗.๔ ไม่เป็นสมาชิกสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา และคณะกรรมการ

ชมรมต่างๆ เว้นแต่ได้ลาออกจากองค์กรที่ตนสังกัดก่อนรับเสนอให้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการองค์กร

ประจําป ี๒๕๕๘ อย่างน้อย ๗ วัน 

๘. การจัดตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาทุกองค์กร 

  ให้ดําเนินการให้เสร็จส้ินภายใน ๑๕ วัน หลังจากการประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 

เฉลิมพระเกียรติ รับรองผลการเลือกตั้ง โดยให้เสนอชื่อคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาทั้งหมดต่องาน

กิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อจัดทําคําส่ังแต่งตั้งต่อไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลา

กําหนด ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีมีคะแนนเสียงรองลงมา ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา

แทน เว้นแต่มีเหตุขัดข้องและได้ทําเรื่องชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 

เฉลิมพระเกียรติ 

๙. การดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา 

  ให้เป็นไปตามประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการ

ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจําปี ๒๕๕๘  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกนั 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี    ๙    กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                      ชชูีพ  ชีพอุดม 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชชูีพ  ชีพอุดม) 

             ผู้อํานวยการมหาวทิยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 


