
คุณสมบัติผู้สมัครและก ำหนดกำรรับสมัครเลือกต้ัง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
 

1. สโมสรนักศึกษำ 
1.1 คุณสมบัติผูส้มัครสโมสรนักศึกษา 

1) สโมสรนักศึกษา ประกอบด้วย 7 ต าแหน่ง จะต้องมาจากคณะต่างๆ  ไม่น้อยกว่า 3 คณะวิชา    
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งต าแหน่งต่างๆ ประกอบด้วย 

(1) นายกสโมสรนักศึกษา 
(2) อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1 
(3) อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2 
(4) เลขานุการสโมสรนักศึกษา 
(5) เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา 
(6) ประธานฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา 
(7) ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

2) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและก าลังศึกษาอยู่ในระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัย 
3) มีผลการเรียนได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00   
4) มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่เคยประพฤติผิดระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 

1.2 ก าหนดการและสถานที่รับสมัคร 
1) วันรับสมัครและวันตรวจสอบคุณสมบัติทมีผูส้มัคร วันที่ 24 กุมภาพันธ์   – 14 มีนาคม 

2557  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  
อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ ช้ัน 3 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
http://www.dpu.ac.th/sao 

2) วันประกาศรายช่ือทีมผู้สมัคร วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 
3) วันปฐมนิเทศและจบัหมายเลขผูส้มัครเลอืกตั้ง วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุม

สัจจา 1 
4) วันรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 22 เมษายน 2557 
5) วันปราศรัยหาเสียงบนเวที วันพุธที่ 2 เมษายน  และ วันจันทรท์ี่ 21 เมษายน 2557                    

เวลา 12.30 – 16.30 น.   ณ  บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 
6) วันเลือกตั้ง วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิม

พระเกียรต ิ
7) วันรับข้อร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 – 25 เมษายน 2557 ณ ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  

อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ ช้ัน 3 
8) วันประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ วันพฤหัสบดทีี่ 1 พฤษภาคม 2557 
 
 
 



 
1.3  หลักฐานการสมัครการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา  

1) เอกสารใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 1 ชุด 
2) รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จ านวนคนละ 1 ใบ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา 
3) แนบใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556  
 

2. ประธำนนักศึกษำประจ ำคณะวิชำ/วิทยำลัย 
2.1  คุณสมบัติผู้สมัครประธานนักศึกษาประจ าคณะวิชา/วิทยาลัย 

1) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและก าลังศึกษาอยูใ่นระดับปรญิญาตรีของคณะวิชาที่ลงสมัครเลอืกตั้ง 
2) มีผลการเรียนได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
3) มีความประพฤติเรียบร้อยและไมเ่คยประพฤติผิดระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 

2.2  ก าหนดวันรับสมัคร 
1) เปิดรบัสมัครและตรวจสอบคุณสมบัต ิ  (สอบถามที่คณะวิชา/วิทยาลัย) 
2) วันรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติทีมผู้สมัคร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ –14 มีนาคม 2557 
3) วันประกาศรายช่ือทมีผูส้มัคร วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 
4) วันปฐมนิเทศและจับหมายเลขผูส้มัครเลือกตั้ง วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมสจัจา 1 
5) วันรณรงค์หาเสียงบนเวที ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 22 เมษายน 2557 
6) วันปราศรัยหาเสียงบนเวที วันพุธที่ 2 เมษายน และวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557  
    เวลา 12.30 – 16.30 น.  ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
7) วันเลือกตั้ง วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 20.00 น.  ณ บริเวณใต้อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ                                 
8) วันรับข้อร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 เมษายน 2557   ณ  ส านักกจิการนกัศึกษา                     

อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ  ช้ัน 3 
9) วันประกาศผลการเลือกตัง้อย่างเป็นทางการวันพฤหัสบดทีี่ 1 พฤษภาคม 2557 

2.3  หลักฐานการสมัครส าหรบัประธานนักศึกษาประจ าคณะวิชา/วิทยาลัย 
1) ใบสมัครเข้ารบัการเลอืกตั้ง 1 ชุด 
2) รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 ใบ  หน้าตรง  ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา 
3) ใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนที ่1/2556 

 


