
 
 

ประกาศวิทยาลัยสหวิทยาการ 
เรื่อง  การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา 

วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) ปีการศึกษา  2565 
----------------------  

  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยสหวิทยาการ เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ จึงก าหนดวัน เวลา สถานที่ เลือกตั้ง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจนัทร์) ดังต่อไปนี้ 
 

1. วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง   
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) ใน

วันที่ 21 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยใช้ระบบเลือกตั้งแบบออนไลน์  
 

2. คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้ง  
   2.1 ให้มีคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ งและควบคุมการเลือกตั้ ง โดยให้
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการเป็นผู้แต่งตั้ ง  
                             2.2 ให้คณะกรรมการตามข้อ 2.1 มีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ตามท่ีเห็นสมควร  
 

3. การขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร 
 3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ 
(ท่ าพระจันทร์ ) สามารถดาวน์ โหลดใบสมัคร ได้ที่  www.ci.tu.ac.th และส่ งใบสมัครได้ที่  E-mail:              
ppethammasat@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2565 และประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 12 เมษายน 2565   
 3.2 ใบสมัครรับเลือกตั้งให้ใช้ตามแบบที่คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งและควบคุม
การเลือกตั้งก าหนด 
 
 4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 4.1 เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ  (ท่าพระจันทร์)  
 4.2 ต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  2.00 
 4.3 ไม่เป็นผู้ส าเร็จชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาก่อน 
 4.4 ศึกษาตามหลักสูตรไม่เกินชั้นปีที่ 4 ในปีที่สมัครเข้ารับเลือกตั้ง 
 4.5 ไม่เป็นสมาชิกสภานักศึกษา หรือกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา หรือ
กรรมการองค์การนักศึกษาระดับศูนย์ หรือกรรมการหอพักนักศึกษา หรือกรรมการชมรมใดของมหาวิทยาลัย 
 4.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 4.7 ไม่อยู่ในขณะลาพักการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

http://www.ci.tu.ac.th/


  5. หลักฐานประกอบใบสมัคร 
 5.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูปติดใบสมัคร 
 5.2 ส าเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ใบ 
 5.3 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาพร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ใบ 
 5.4 นโยบายทีมละ 1 ชุด  
 
 6. การสมัครเข้ารับเลือกตั้ง  
 (1) คณะกรรมการนักศึกษา     
  ผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์)    
ต้องสมัครเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 11 คน โดยจะต้องมีจ านวนของผู้สมัครทั้ง 2 หลักสูตร ได้แก่นักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ และคณะอนุกรรมการ จ านวน 5 คน โดยระบุชื่อบุคคลที่จะท าหน้าที่ตามต าแหน่ง ดังนี้  
 6.1 ประธานนักศึกษา  
 6.2 รองประธานนักศึกษาคนที่ 1   
 6.3 รองประธานนักศึกษาคนที่ 2  
 6.4 เลขานุการ  
 6.5 เหรัญญิก  
 6.6 ฝ่ายวิชาการ  
 6.7 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  
 6.8 ฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์  
 6.9 ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ  
 6.10 ฝ่ายสวัสดิการ  
 6.11 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
  (2) คณะอนุกรรมการ จ านวน 5 คน โดยให้มีอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนนักศึกษาของ
แต่ละหลักสูตรเพื่อประสานงานนักศึกษาต่างหลักสูตรอย่างน้อยหลักสูตรละหนึ่งคน 

7. บัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งให้ใช้ตามแบบที่คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งและควบคุม
การเลือกตั้งก าหนด ดังต่อไปนี้   

 7.1 ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีเพียงกลุ่มเดียวให้บัตรเลือกตั้งเป็นการลงคะแนน
รับรอง หรือไม่รับรอง  

 7.2 ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสองกลุ่มขึ้นไปให้บัตรเลือกตั้งท าเป็นช่องให้ท า
เครื่องหมายกากบาท  

8. การหาเสียง  
 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่งต่างๆ เสนอนโยบายและรายละเอียดอ่ืนๆ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร หรือผู้สมัครของตนต่อนักศึกษาโดยอิสระเว้นแต่การน าเสนอข้อความเป็นการกล่าวอ้าง
พาดพิงถึงผู้อ่ืนไปในทางกล่าวร้ายป้ายสี หมิ่นประมาท ก้าวร้าว ส่อเสียด หรือการกระท าอ่ืนใดอันมิชอบด้วย
กฎหมาย และผิดต่อกฎข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 



CITU-01
Typewritten Text

CITU-01
Typewritten Text
30

CITU-01
Typewritten Text



ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

ชื่อ – สกุล........................................................ชั้นปีที่............................เลขทะเบียน........................................................
ใบสมัครในนามกลุ่ม.....................................................ลงสมคัรในต าแหน่ง....................................................................... 
เกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาล่าสุด...................................ที่ยูป่ัจจุบันที่สามารถติดต่อได้..................................................... 
................................................................................................................ โทรศัพท.์........................................................... 
 
ประวัติการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น............................................................................................................................. ............................... 
มัธยมศึกษาตอนปลาย........................................................ ................................................................................................  
 
ประสบการณ์ในการท างาน 
1.............................................................................................................................. ............................................ 
2............................................................................................................................... ............................................ 
3...........................................................................................................................................................................  
4............................................................................................................................... ............................................ 
5............................................................................................................................... ............................................ 
6..................................................................................................................................................................... ...... 
7............................................................................................................................................... ............................ 
8..................................................................................................... ...................................................................... 
9............................................................................................................................... ............................................ 
10....................................................................................................................................... .................................... 
 

ลายมือชื่อผู้สมัคร      กรรมการ 

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

         (.........................................................)        (.........................................................) 
  

หลักฐานประกอบการสมัคร 
1.รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป ติดใบสมัคร 
2.ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาพร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ใบ 
3.ส าเนาใบแสดผลการศึกษาพร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ใบ 
        ทั้งนี้การยื่นใบสมัครโปรดรวบรวมส่งเป็นกลุ่ม 




