
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 
------------------------------------------ 

 

  ด้วย คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564  ได้หมดวาระ
ด ารงต าแหน่งลงในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 และต้องมีการด าเนินการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม พ.ศ.2565 

เพ่ือให้การด าเนินงานองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 
ดังต่อไปนี้ 

1. การรับสมัคร 
    1.1 การรับสมัครให้สมัครเป็นบุคคล จ านวน 1 คน หรือ ทีมหรือพรรค จ านวน 6 คน  

ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารนักศึกษา อุปนายกฯ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายกีฬาและ
นันทนาการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและการบ าเพ็ญประโยชน์ 

1.2 เปิดรับสมัครนักศึกษาตามเกณฑ์การรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศนี้ 
และคู่มือแต่งตั้งนักศึกษาสู่ต าแหน่งกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่  1 - 25 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารประกอบการรับสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 

 1.2.1 รูปถ่ายของนักศึกษาถูกระเบียบของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว คนละ 1 รปู 
1.2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาของผู้สมัคร คนละ 1 ชุด 

   1.2.3 ใบแสดงผลการเรียนคะแนนสะสมของผู้สมัคร คนละ 1 ชุด 
1.3 จับหมายเลขผู้สมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 17.00 น. ณ ส านักงาน

องค์การบริหารนักศึกษา 
2. การเลือกตั้ง 

วันที่  28 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. เลือกตั้ งผ่านระบบเลือกตั้ ง
นักศึกษาออนไลน์  โดยเข้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา หรือ  https://std.kpru.ac.th/th/ 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 ต้องเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่  2 และ 3 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ในปีการศึกษา 2564 เท่านั้น 
3.2 ต้องเป็นนักศึกษาที่ จะศึกษาชั้นปีที่  3 และ 4 ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ในปีการศึกษา 2565  ที่สามารถอยู่ปฏิบัติงานในต าแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา  
ในปีการศึกษา 2565 ได้ครบทั้ง 2 ภาคเรียน (โดยไม่ติดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
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3.3 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน ณ วันที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 2.00 
3.4 และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และคู่มือแต่งตั้ง

นักศึกษาสู่ต าแหน่งกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ.2558 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564 รักษาการ

คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ จนกว่าจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา ควบคุม
และก ากับดูแลให้เป็นไปตามประกาศนี้  
               

ประกาศ ณ วันที่ 10   มกราคม  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

10   มกราคม  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F6seilSRVBtyfQ34/30h 

 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

โครงการเลือกตัง้นายกองคก์ารบริหารนักศกึษา ภาคปกติ ประจ าปกีารศกึษา 2565 
วันที่ 28 มีนาคม 2565  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
.......................................................................... 

 
วันท่ี 1 - 25 กุมภาพันธ์  2565 
เวลา  08.30 – 16.30 น. รับสมัคร ผู้สมัครรบัเลือกตัง้นายกองค์การบรหิารนักศึกษา ภาคเรียนปกติ 

ปีการศึกษา 2565 ณ ส านักงานองค์การบรหิารนกัศึกษา 
 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์  2565 
เวลา  08.30 – 16.30 น. ตรวจสอบเอกสารผู้สมัครและรบัรองคุณสมบัติผูส้มัคร  
เวลา  17.00 – 17.30 น. จับหมายเลขผูส้มัคร 
 
วันท่ี 1 – 22 มีนาคม 2565 
เวลา  08.30 – 16.30 น. กิจกรรมหาเสียงของผูส้มัครภายในมหาวิทยาลัย 
 
วันท่ี 28 มีนาคม 2565 
เวลา  08.30 – 15.30 น. เลือกตั้งนายกองค์การบรหิารนกัศึกษา ภาคเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 

ผ่านระบบเลอืกตั้งนักศึกษาออนไลน์  โดยเข้าเว็บไซต์กองพฒันานักศึกษา หรือ  
https://std.kpru.ac.th/election/index.php 

เวลา  15.30 – 16.30 น. สรปุผลคะแนนการเลือกตั้ง 
เวลา  17.00 น.   ประกาศผลการเลือกตั้ง อย่างไมเ่ป็นทางการผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา หรือ   

เพจเฟสบุ๊ค องค์การบริหารนักศึกษา และ เพจเฟสบุ๊ค กองพัฒนานักศึกษา 
วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
เวลา 08.30 – 16.30 น. ประกาศผลการเลือกตั้ง อย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 

ผ่านเว็บไซตก์องพฒันานักศึกษา หรือ เพจเฟสบุ๊ค องค์การบรหิารนักศึกษา และ 
เพจเฟสบุ๊ค กองพฒันานักศึกษา 

 



ได้หมายเลข............... 
ใบสมัครเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 

ประเภททีมพรรค 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
วันที่............................................. 

เรื่อง ขอสมัครรับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารนักศึกษา 

เรียน อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ตามที่ องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ประกาศรับ
สมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ข้าพเจ้า นาย / นางสาว ................................................... .......................................... 
ซ่ึงเป็นหัวหน้าพรรคผู้ลงสมัคร โดยใช้ชื่อพรรคว่า.................................................................โดยทีมพรรค ดั งน้ี 

1. .........................................................................หัวหน้าพรรค  

2. .........................................................................อุปนายกฝ่ายบริหาร 
3. .........................................................................อุปนายกฝ่ายวิชาการ  

4. .........................................................................อุปนายกฝ่ายกิจกรรม 

5. .........................................................................อุปนายกฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 

6. .........................................................................อุปนายกฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 
 
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้สมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา 

………………………………………………….......................................................................................................... ....................... 
............................…………………………………………………….................................................................................................  
 
 

  ลงช่ือ.........................................................อาจารย์ที่ปรึกษา  

(.................……......................…….....)  
 
พร้อมกันน้ีขอส่งหลักฐานการสมัครของสมาชิกผู้ร่วมลงสมัครเพื่อประกอบการพิจารณาให้ลงสมัคร รับเลือกตั้ง ดังน้ี 

1. รูปถ่าย 1 น้ิว ของผู้ร่วมทีม คนละ 1 รูป 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาของทีมผู้สมัคร คนละ 1 ชุด 

3. ใบแสดงผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมของทีมผู้สมัคร คนละ 1 ชุด 

4. ประวัติ/ ผลงานของทีมผู้ลงสมัครในด้านอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
โดยได้แนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวมากับใบสมัครน้ี 
 
 

ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร  

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



หมายเลข……… 

เอกสาร/ หลักฐาน ประกอบใบสมัคร 

ประเภททีมพรรค ชื่อพรรค..................................... 
 

 
ช่ือ-สกุล.......................................................................... ชื่อเล่น.........................  
ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา.............................. คณะ............................................  

      ประวัติการท างาน 

1. ..........................................................................................................  
2. ..........................................................................................................  
3. ..........................................................................................................  
4. ..........................................................................................................  

          ต าแหน่งนายก     5. ..........................................................................................................  
 
 
 
ช่ือ-สกุล.......................................................................... ชื่อเล่น.........................  
ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา.............................. คณะ............................................  

      ประวัติการท างาน 

1. ..........................................................................................................  
2. ..........................................................................................................  
3. ..........................................................................................................  
4. ..........................................................................................................  

ต าแหน่งอุปนายกฝ่ายบริหาร     5. ..........................................................................................................  
 
 
 

ช่ือ-สกุล.......................................................................... ชื่อเล่น.........................  
ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา.............................. คณะ............................................ 
ประวัติการท างาน 

1. ..........................................................................................................  
2. ..................................................................... ..................................... 
3. ..........................................................................................................  
4. ......................................................................................................... . 

ต าแหน่งอุปนายกฝ่ายวิชาการ    5. ..........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพ 

รูปภาพ 

รูปภาพ 



 
ช่ือ-สกุล.......................................................................... ชื่อเล่น......................... 
ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา.............................. คณะ............................................  

      ประวัติการท างาน 

1. ..........................................................................................................  
2. ..........................................................................................................  
3. ..........................................................................................................  
4. ..........................................................................................................  

ต าแหน่งอุปนายกฝ่ายกิจกรรม   5. ..........................................................................................................  
 
 
 
ช่ือ-สกุล.......................................................................... ชื่อเล่น.........................  
ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา.............................. คณะ.......... .................................. 

      ประวัติการท างาน 

1. ..........................................................................................................  
2. ............................................................................ .............................. 
3. ..........................................................................................................  
4. ..........................................................................................................  

ต าแหน่งอุปนายกฝ่ายกีฬาและนันทนาการ  5. ..........................................................................................................  
 
 
 

ช่ือ-สกุล.......................................................................... ชื่อเล่น......................... 
ชั้นปี......... โปรแกรมวิชา.............................. คณะ............................................  
ประวัติการท างาน 

1. ....................................................................................... ................... 
2. ..........................................................................................................  
3. ..........................................................................................................  
4. ..........................................................................................................  

ต าแหน่งอุปนายกฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 5. ..........................................................................................................  
  
 
 
 
 

รูปภาพ 

รูปภาพ 

รูปภาพ 


