
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    โทร. ๐ – ๗๔๓๑ – ๗112 ต่อ 110 

ที ่ งพ 016/2565                                        วันที่   12  มกราคม  25๖5  
เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธน์ักศึกษา “รับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565” 

 เรียน  หัวหนา้สาขา 
 

  ตามที่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2564 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหนึ่งปี  
ซึ่งจะครบวาระในการด าเนินกิจกรรม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ก าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติเข้าสมัครรับการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 8 – 17 
มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน ์(Google Form) น้ัน   

  ในการนี้ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานของท่าน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อม
หนังสือฉบับนี้   

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                              (นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล) 
                               รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง ก าหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) 
 

……………………………………………………………………………… 
 

 ด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2564 มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหนึ่งปี ซึ่งจะครบวาระใน
การด า เนินกิ จกรรม ในวันที่  28 กุมภาพันธ์  2565 เพื่ อ ให้ การ เตรี ยมการด า เนินการ เลื อกตั้ ง 
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงสมควรก าหนดรายละเอียด 
ในการด าเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ตามก าหนดการดังนี ้
 

ล าดับ วัน/เดือน/ป ี การด าเนินงาน หมายเหต ุ

1 8 – 17 มกราคม 2565 รับสมัครเลือกตั้ง  
2 20 มกราคม 2565 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้ง  
3 25 มกราคม 2565 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) 
 

4 28 มกราคม 2565 ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  
 

 ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

                                                                         (นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล) 

                                                       รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ประธานคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนกัศึกษา 
 
 

 



 
 
 
 

ประกาศคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี
เรื่อง คุณสมบตัิ หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 

และคณะกรรมการบรหิารสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) 

...................................................... 

 เพื่อให้การคัดเลือกนายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่ 30 กรกฏาคม ๒563 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึ งประกาศคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์วิธีการ เลือกตั้ งนายกสโมสรนักศึกษา  
และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ดังนี ้
 ๑. หน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประกอบด้วย 

    หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ผา่นระบบออนไลน์ (Google Form) 

 ๒. จ านวนผู้ได้รับการเลือกตั้ง 
  นายกสโมสรนักศึกษา           จ านวน ๑ คน 
 ๓. คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
  ๓.๑ นายกสโมสรนักศึกษา 
   ๓.๑.๑ เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
   ๓.๑.๒ ไม่อยู ่ในระหว่างถูกลงโทษทา งวินัยตามข้อบังคับ  และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ถ้าเคยถูกลงโทษทางวินัยต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า สองภาคการศึกษาในวันปิดรับสมัครเลือกตั้ง 
และไม่อยู่ในระหว่างพักการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 
   ๓.๑.๓ ผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า สองจุดศูนย์ศูนย์ (๒.๐๐) 
   ๓.๑.๔ ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสียหาย 
   ๓.๑.๕ ไม่ค้างช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ๓.๒ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
   ๓.๒.๑ เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
   ๓.๒.๒ ไม่อยู ่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับ  และระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ถ้าเคยถูกลงโทษทางวินัยต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า สองภาคการศึกษาในวันปิดรับสมัครเลือกตั้ง 
และไม่อยู่ในระหว่างพักการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 
   ๓.๒.๓ ผลการศึกษามีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า สองจุดศูนย์ศูนย์ (๒.๐๐) 
   ๓.๒.๔ ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสียหาย 
   ๓.๒.๕ ไม่ค้างช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
 



 
 

 ๔. เอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง 
  ๔.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๔.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
  ๔.๓ ส าเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ๔.๔  ส าเนาหลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ๕. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
  นายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ และไม่อยู่ในระหว่างพักการศึกษา 
ในภาคการศึกษานั้นโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้หนึ่งหมายเลข 
 6. เกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เป็นนายกสโมสรนักศึกษา 
  ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ ได้คะแนนรวมสูงสุดจากทุกหน่วยเลือกตั้ง เป็นผู้ ได้รับเลือกตั้ง 
เป็นนายกสโมสรนักศึกษา 
  หากผู้สมัครรับเลือกตั้งมีคะแนนรวมสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวจับฉลาก  
โดยเปิดเผยในวันเลือกตั้งต่อหน้าคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๗.๓๐ น. 
ของวันเลือกต้ัง เพื่อให้ได้ผู้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒ 
  หากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันคนใดคนหนึ่งไม่อยู่ในที่จับฉลาก ภายในเวลา ๑๗.๓๐ น.  
ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นสละสิทธิ์ ในกรณีที่ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันไม่อยู่ในที่ จับฉลากทั้งหมด  
ภายในเวลา ๑๗.๓๐ น. ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดนั้นสละสิทธิ์ และให้ผู้ได้รับคะแนนรวมล าดับรองลงมา
เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษา 
 

 การวินิจฉัยบัตรดีและบัตรเสีย ให้น าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 กรณีมีปัญหาในการด าเนินการเลือกตั้งให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งในแต่ละหน่วย
เลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

 

           ประกาศ ณ วันที่  9  มกราคม พ.ศ. ๒๕65 

  

 
(นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล) 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ประธานคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนกัศึกษา 
 



 

ประชาสัมพันธส์มัครเลือกนายกสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


