
 

 

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
เรื่อง  การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2565 
------------------------------------- 

  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
กิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการเลือกตั้งจึงได้ก าหนดวัน เวลา หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดังนี้ 

1. วันและเวลา 
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น.  

2. ต าแหน่งที่มีการสมัครรับเลือกตั้ง 
2.1 คณะกรรมการนักศึกษา มีจ านวนไม่เกิน 15 คน ดังนี้ 

1) ประธาน 
2) รองประธาน 
3) เลขานุการ 
4) เหรัญญิก 
5) ฝ่ายวิชาการ 
6) ฝ่ายวัฒนธรรม 
7) ฝ่ายกีฬา 
8) ฝ่ายสวัสดิการ 
9) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
10)  กรรมการด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเห็นสมควร อีกไม่เกิน 6 คน 

3. การสมัครรับเลือกตั้ง 
3.1  วิธีการสมัครรับเลือกตั้ง 

1) รับสมัครเป็นทีม โดยจะต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ล าปาง 

2) รับใบสมัครได้ที่ งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ล าปาง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
คณะฯ www.socadmin.tu.ac.th (หัวข้อนักศึกษา/ประกาศ) 

3) ส่งใบสมัครและเอกสารแนบเป็น 1 ไฟล์ (สกุล PDF) ตั้งชื่อไฟล์ด้วยชื่อกลุ่ม และส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 เมษายน 2565 ภายในเวลา 
23.59 น.  
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ศูนย์รังสิต  ส่งมาที่  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  scholarshipswtu@gmail.com 
   ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม 
   คุณขวัญกมล เรืองโรจน์ เบอร์โทรศัพท์ 02-696-5504 
ศูนย์ล าปาง ส่งมาที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lhew.kannika@gmail.com  
   ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม คุณกรรณิการ์  ค าเขื่อน 
   เบอร์โทรศัพท์ 054-237-999 กด 5305  

4) ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 12 เมษายน 2565  
ที่ www.socadmin.tu.ac.th (หัวข้อนักศึกษา/ประกาศ) 

5) การคัดค้านรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้ยื่นคัดค้านรายชื่อยื่นเอกสารพร้อม
หลักฐานที่แสดงว่าผู้ถูกคัดค้านมีคุณสมบัติที่ขัดต่อการสมัครรับเลือกตั้ง  ภายใน                   
วันที่  18 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ สถานที่สมัครรับเลือกตั้ ง หรือ 
scholarshipswtu@gmail.com และ lhew.kannika@gmail.com  
 

4. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
4.1  เอกสารประกอบ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) ดังนี้ 

1) ใบสมัครคนละ 1 ชุด (เอกสารหมายเลข 1) 
2) ใบสมัครรวม ทีมละ 1 ชุด (เอกสารหมายเลข 2) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 

เป็นชุดนักศึกษาหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นด า  
3) นโยบาย ทีมละ 1 ชุด (เอกสารหมายเลข 3)  
4) ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 1 ฉบับ  
5) ใบแสดงผลการศึกษา 1 ชุด (รวมเกรดเฉลี่ยล่าสุด ออกไม่เกิน 7 วัน) 

5. ชื่อของพรรคหรือกลุ่ม 
5.1  การตั้งชื่อพรรคหรือกลุ่มจะต้องไม่ซ้ าหรือพ้องกับชื่อกลุ่มและองค์กรที่มีชื่ออยู่แล้ว 
5.2 การตั้งชื่อที่อาจก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการเลือกตั้งเป็น                 

ผู้พิจารณา 

6. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
1) เป็นนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
2) ไม่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาก่อน 
3) ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ถ้าเคยถูกลงโทษทาง

วินัยต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันปิดรับสมัครเลือกตั้งและไม่อยู่ในระหว่าง            
พักการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

4) มีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00  
5) ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วไม่เกิน 4 ปี ในปีที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
6) ไม่เป็นกรรมการกลุ่มหรือชุมนุมอ่ืนๆ ในขณะด ารงต าแหน่งคณะกรรมการนักศึกษา  

7. การให้หมายเลข 
1) ให้หมายเลขเรียงตามล าดับการสมัคร 
2) กรณีท่ีสมัครพร้อมกันให้ใช้วิธีจับสลาก 
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8. การหาเสียงเลือกตั้ง  
8.1  กระท าได้ทุกรูปแบบ โดยต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้สมัครหรือบุคคลอ่ืน 
8.2  ไม่เป็นการใส่ร้าย ป้ายสี โจมตี หรือ หมิ่นประมาทผู้สมัครหรือบุคคลอื่น 
8.3  ห้ามกระท าการหาเสียงผ่านสื่อต่างๆ ทุกช่องทางหลังเวลา 23.59 น. ก่อนวันเลือกตั้ง และให้

ด าเนินการเก็บป้ายหาเสียงให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.59 น. ก่อนวันเลือกตั้ง เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ บุคคล พรรค หรือกลุ่มใดไม่ปฏิบัติตามอาจจะส่งผลต่อการรับสมัคร
เลือกตั้งในปีถัดไป 

8.4 การหาเสียงจะต้องไม่ใช้วิธีการ พ่น ระบายสี ตอกตะปูลงบนต้นไม้ และไม่ติดตั้งในลักษณะ        
ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อย รวมถึงต้องไม่กีดขวางทางสัญจร ไม่ก่อให้เกิดอันตราย           
แก่ประชาชนหรือยานพาหนะ ไม่ปิดบังป้ายและสัญญาณไฟจราจร หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

8.5  อ่ืนๆ ตามที่มีระเบียบมหาวิทยาลัย หรือประกาศของคณะฯ ที่เก่ียวข้อง 

9. การลงคะแนน 
9.1  การใช้สิทธิเลือกตั้งต้องกระท าด้วยตนเอง 
9.2  วิธีการลงคะแนน 

1) เข้าเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา (sa.tu.ac.th) หรือ vote.th.ac.th 
2) เข้าระบบเลือกตั้งด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน จากนั้นกดยอมรับข้อตกลงในการ

เลือกตั้ง 
3) ขอรหัสยืนยันตัวตน (OTP) และกรอกรหัสยืนยันตัวตน เพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้ง  
4) ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาตามศูนย์การศึกษาของตนเอง 
5) เสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา 

10.  บัตรเลือกตั้ง 
บัตรเลือกตั้งออนไลน์ให้ใช้แบบตามที่คณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการเลือกตั้งก าหนด 

โดยให้บัตรเลือกตั้งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1) ในกรณีที่ทีมสมัครรับเลือกตั้งมีเพียงทีมเดียว ให้บัตรเลือกตั้งเป็นการลงคะแนนรับรอง

หรือไม่รับรอง 
2) ในกรณีที่มีทีมสมัครสองทีม ให้บัตรเลือกตั้งท าเป็นช่องให้ท าเครื่องหมายกากบาท 
3) ในกรณีที่มีทีมสมัครสามทีมขึ้นไป ให้บัตรเลือกตั้งท าเป็นช่องให้ใส่หมายเลขตามล าดับ

ความชอบของผู้เลือกตั้ง 

11.  การนับคะแนน 
  เมื่อปิดการเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการเลือกตั้ง เปิดเผยผลการ
นับคะแนนเลือกตั้ง โดยห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

11.1 วิธีการนับคะแนน 
1) ในกรณีใช้วิธีลงคะแนนรับรองหรือไม่รับรอง จะต้องมีผู้ลงคะแนนเสียงรับรองเกินกว่ากึ่ง

หนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ จึงจะเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง 
2) ในกรณีที่มีทีมสมัครสองทีม ให้ทีมท่ีได้รับคะแนนมากกว่าเป็นทีมที่ได้รับการเลือกตั้ง 



~ 4 ~ 

3) ในกรณีที่มีทีมสมัครสามทีมขึ้นไป ให้ทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ 1 เกินกึ่งหนึ่งของจ านวน     
ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง โดยไม่รวมบัตรเสียและงดออกเสียงเป็นทีมที่ได้รับเลือกตั้ง 

4) ในกรณีที่มีทีมสมัครสามทีมขึ้นไป หากไม่มีทีมใดได้คะแนนอันดับที่ 1 เกินกว่ากึ่งหนึ่ง    
ทีมสมัครทีมใดที่ได้คะแนนอันดับที่ 1 น้อยที่สุด ให้น าบัตรเลือกตั้งที่เขียนหมายเลข 1 
ให้ทีมนั้น มานับคะแนนอันดับที่ 2 ให้กับทีมอ่ืนๆ ต่อไป ถ้ายังไม่มีทีมใดได้คะแนนเกิน      
กึ่งหนึ่ง ก็ให้ด าเนินการข้างต้นอีกครั้ง ในกรณีที่มีบัตรเลือกตั้งเขียนหมายเลข 2 ให้กับทีม
ที่ถูกตัดออกไปแล้ว ก็ให้ดูหมายเลข 3 ต่อไป ทั้งนี้ให้ด าเนินการเช่นนี้ไปจนกว่าจะมีทีมที่
ได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

11.2 สถานที่นับคะแนน 
1) ก าหนดให้นับคะแนนผ่านการประมวลผลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ งานกิจกรรม

นักศึกษาและกีฬา ชั้น 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์                    
ศูนย์รังสิต 

2) เมื่อมีการนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการเลือกตั้ง 
สรุปผลการนับคะแนน และรายงานผลการเลือกตั้งให้คณบดีทราบ 

11.3 การสรุปผลคะแนน 
เมื่อมีการนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการเลือกตั้ง 

สรุปผลการนับคะแนน ณ หน่วยนับคะแนน และรายงานผลการเลือกตั้งให้คณบดีทราบ 

12. การคัดค้านการเลือกตั้ง  
12.1 ในกรณีที่ทีมสมัครรับเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบ ให้ยื่นค าร้องคัดค้านต่อประธานคณะกรรมการ

ด าเนินการและควบคุมการเลือกตั้ง ภายในวันที่ 28 เมษายน 2565 ภายในเวลา 16.00 น.  
12.2  ให้ประธานคณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการเลือกตั้ งเรียกประชุมกรรมการ                      

เพ่ือพิจารณาค าร้องคัดค้าน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าร้องคัดค้านทราบ 
12.3 ในกรณีที่ผู้ยื่นค าร้องคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการตัดสิน ให้อุทธรณ์ต่อคณบดี ภายใน 7 วัน นับ

แตว่ันทราบผลการตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการเลือกตั้ง การตัดสินของ
คณบดีให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 

                 
            (ศาสตราจารย์ระพีพรรณ ค าหอม) 
                     คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 


