ประกาศคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2565
เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2565
-------------------------------------------------ด้วยคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีการศึกษา 2564 จะหมดวาระ
การด าเนิ น งานลงในวัน ที่ 30 เมษายน 2565 อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ 33 ของระเบี ย บคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยสโมสรนั กศึกษาและชุมนุมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร พ.ศ. 2565 จึ งเห็ น สมควรด าเนิ น การเลื อ กตั้ งคณะกรรมการสโมสรนั ก ศึ ก ษาฯ ประจ าการศึ ก ษา 2565 ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
1.1 เป็นสมาชิกสามัญขององค์การนักศึกษา
1.2 ได้ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว
1.3 ต้องไม่เป็นนักศึกษารอพินิจ และเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1.4 ต้องไม่ดารงตาแหน่งในองค์การนักศึกษาหรือสภานักศึกษา
1.5 ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษา หรือลาพักการศึกษา
1.6 มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมระดับภาควิชา คณะวิชา องค์การนักศึกษา ชมรมนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา
เช่น ผู้รับผิดชอบโครงการ กรรมการ หรือคณะทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
1.7 ผู้ที่ดารงตาแหน่งนายกสโมสรต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า 80 หน่วยกิต และต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
ในปีที่เข้าดารงตาแหน่ง ส่วนผู้ที่ดารงตาแหน่งอุปนายกต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า 50 หน่วยกิต และเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปในปีที่เข้าดารงตาแหน่ง
 การสมัครรับเลือกตั้ง
2.1 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้สมัครเป็นกลุ่มตามตาแหน่งที่ระบุไว้ให้ครบในขณะยื่นสมัคร ดังนี้
1) นายกสโมสรนักศึกษา
2) อุปนายกฝ่ายใน
3) อุปนายกฝ่ายนอก
4) เหรัญญิก
5) ประธานฝ่ายวิชาการ
6) ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
7) ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

-28) ประธานฝ่ายสวัสดิการ
9) ประธานฝ่ายจัดหาผลประโยชน์
10) ประธานฝ่ายพัสดุและเทคนิค
11) ประธานฝ่ายประกันคุณภาพ
12) ประธานฝ่ายพิธีการและปฏิคม
13) ประธานฝ่ายสาราณียกร
14) ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
15) ประธานฝ่ายสถานที่
16) เลขานุการ
ทั้งนี้ ตาแหน่งผู้แทนนักศึกษาแต่ละภาควิชา จะดาเนินการแต่งตั้งภายหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
2.2 กลุ่มที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ขอให้สมัครและยื่นใบสมั ครให้ครบทุกตาแหน่งพร้อมแนบรูปถ่าย (ชุด
นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว ตาแหน่งละ 2 รูป และสาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง ได้ที่คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่งานบริ การ
การศึกษา สานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ E-mail :
dechnagread_w@su.ac.th ในระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2565
2.3 คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแต่ละกลุ่มและจะประกาศรายชื่อกลุ่ม หมายเลข
ประจากลุ่มที่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งให้ทราบภายในวันที่ 26 เมษายน 2565
 การหาเสียง
ให้กลุ่มที่ได้มีการประกาศว่ามีสิทธิ์รับเลือกตั้ง ทาการหาเสียงและแถลงนโยบายได้ตั้งแต่วันประกาศรายชื่อกลุ่มและ
หมายเลขประจากลุ่มที่มีสิทธ์รับเลือกตั้ง จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เช่น Facebook, Line group
เป็นต้น
 การเลือกตั้ง
4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะกระท าโดยการ
ลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.2 ผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 1 คนมีสิทธิ์ออกเสียงได้ 1 เสียง
4.3 ก าหนดให้ ล งคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ งในวั น จั น ทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ระหว่ า งเวลา 9.00–15.00 น. ผ่ า นระบบ
อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ โด ย ใช้ เค รื อ ข่ า ย บั ญ ชี ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร E-mail : xxxx_x@su.ac.th ได้ ที่
https://vote.su.ac.th/
4.4 ประกาศผลการเลือกตั้งที่ https://vote.su.ac.th/ และ Facebook : Entech Silpakorn โดยจะดาเนินการหลังการ
เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน 5 วันทาการ

-3 ผลการเลือกตั้ง
กลุ่มที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง กรณีที่มีคะแนนเสียงสูงสุดเท่ากันให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะ
กลุ่มที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดเท่ากัน
ในกรณี ที่ มี กลุ่ม ผู้มาสมัครรับเลือกตั้งเพียงกลุ่ม เดียวจะต้องได้คะแนนเสียงสนับสนุ นไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้
ลงคะแนนเสียงทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

(อาจารย์ ดร.พรศรี เจริญพานิช)
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