ประชาสัมพันธ กองพัฒนานักศึกษา
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งองคการนักศึกษาภาคปกติ ประจําป ๒๕๕๘
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดออกประกาศ ที่ ๐๐๔๑/๒๕๕๘ เรื่อง การรับสมัคร
และการเลือกตั้งองคการนักศึกษาภาคปกติ ประจําป ๒๕๕๘ เนื่องจากผูนํานักศึกษาภาคปกติ
ปการศึกษา ๒๕๕๗ จะหมดวาระการปฏิบัติหนาที่ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อใหการดําเนิน
กิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติเกิดความตอเนื่องดําเนินไปดวยความเรียบรอย กองพัฒนานักศึกษา
จึงขอเชิญชวนนักศึกษาไดรวมกิจกรรม ดังนี้
1. เชิญชวนนักศึกษาผูมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ทีป่ ระสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งใน
ตําแหนงตางๆ ที่กําหนดในประกาศ ขอรับใบสมัครและสงใบสมัครรับเลือกตั้งในระหวางวันที่ ๙-๒๐
มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ ไมเวนวันหยุดราชการ ไดที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคาร
วิชญาการ
2. เชิญชวนใหนักศึกษาทั่วไปผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งองคการนักศึกษาภาคปกติ ให
ไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 8 เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ หนวยเลือกตั้งที่ตนสังกัด
หนาอาคารวิชญาการ
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.lru.ac.th และทีง่ านกิจกรรม
นักศึกษา ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาไดมอบหมายใหนายลําพูน แสนหลา เบอรโทรศัพ ท ๐๙-๓๕๕๑๓๓๒๔ หรือ เบอรภายใน ๔๑๑๕๒ เปนผูประสานงาน

เลขที่ ๐๐๔๑ /๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งองคการนักศึกษา ภาคปกติ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
---------------------------------------------------------เนื่องจากองคการนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ จะหมดวาระในภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๗ เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาดําเนินไปดวยความเรียบรอย เกิดความตอเนื่อง จึงประกาศใหมี
การรับสมัครและการเลือกตั้งองคการนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผูสมัคร
๑.๑ เปน นัก ศึก ษาภาคปกติม หาวิท ยาลั ยราชภัฏ เลย ที่ ล งทะเบี ยนเรี ยน และยั ง ไมสํ าเร็ จ
การศึกษากอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
๑.๒ เป น ผู มี ความประพฤติเ รี ย บร อ ย มี คุ ณ ธรรม และไม เ คยถูก ลงโทษตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๑.๓ เปนผูมีความเสียสละพรอมที่จะปฏิบัติงานกิจกรรมเพื่อเปนตัวแทนของนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๑.๔ นักศึก ษาที่ส มัครรับ เลือกตั้ง เปนประธานสภานัก ศึก ษา นายกองคการบริห ารนัก ศึก ษา
หรือ นายกสโมสรนักศึกษาคณะ จะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต มีผลการเรียนสะสมไมนอยกวา
๒.๕๐
๑.๕ ใหนักศึกษามีสิทธิ์สมัครเปนประธานสภานักศึกษา หรือ นายกองคการบริหารนักศึกษา หรือ
นายกสโมสรนักศึกษาคณะ ไดเพียงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งเทานั้น
ตําแหนงที่เปดรับสมัครรับเลือกตั้งองคการนักศึกษาภาคปกติ
๒. ตําแหนงประธานสภานักศึกษา
๒.๑ กําหนดใหมปี ระธานสภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพียง ๑ ตําแหนง
๒.๒ การไดมาซึ่งประธานสภานักศึกษา ไดมาจากการเลือกตั้งจากนักศึกษาภาคปกติ หรือ
กระบวนการสรรหา
๒.๓ ใหประธานสภานักศึกษาเสนอรายชื่อคณะกรรมการสภานักศึกษาไมเกินสัดสวน (กรรมการ
๑ คน ตอ นัก ศึกษา ๓๐๐ คน) หรือ ตามเห็นสมควร โดยเสนอตอมหาวิทยาลัยภายหลังจากการเลือกตั้ง หรือ
กระบวนการสรรหาเสร็จสิ้นลง ภายใน ๑๕ วัน
๓. ตําแหนงนายกองคการบริหารนักศึกษา
๓.๑ กําหนดใหมีนายกองคก ารบริหารนัก ศึก ษาภาคปกติ มหาวิท ยาลัยราชภัฏเลย เพียง ๑
ตําแหนง
๓.๒ การได มาซึ่งนายกองคการบริหารนักศึกษา ไดมาจากการเลือกตั้งจากนักศึกษาภาคปกติ
หรือ กระบวนการสรรหา
/๓.๓ ใหนายกองคการบริหารนักศึกษา...

-๒๓.๓ ใหนายกองคการบริหารนักศึกษาที่ไดรบั การเลือกตัง้ หรือ สรรหา เสนอชื่อคณะกรรมการ
องคการบริหารนักศึกษาตามจํานวน และตําแหนงที่เหมาะสม โดยเสนอตอประธานสภานักศึกษา(บุคคลตามขอ ๒)
และใหประธานสภานักศึกษาเสนอรายชื่อตอมหาวิทยาลัย ภายหลังจากการเลือกตั้ง หรือ กระบวนการสรรหาเสร็จ
สิ้นลงภายใน ๑๕ วัน
๔. ตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษาประจําคณะ
๔.๑ กําหนดใหมีนายกสโมสรนักศึกษาประจําคณะ ดังนี้
๔.๑.๑ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร ๑ ตําแหนง
๔.๑.๒ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑ ตําแหนง
๔.๑.๓ นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑ ตําแหนง
๔.๑.๔ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๑ ตําแหนง
๔.๑.๕ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑ ตําแหนง
๔.๒ การไดมาซึ่งนายกสโมสรนักศึกษาประจําคณะ ไดมาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาภายใน
คณะที่ตนสังกัด หรือ กระบวนการสรรหา
๔.๓ ใหนายกสโมสรนักศึกษาประจําคณะที่ไดรับเลือกตั้ง หรือ สรรหา เสนอชื่อคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาประจําคณะตามจํานวน และตําแหนงที่เหมาะสม โดยเสนอตอประธานสภานักศึกษา(บุคคลตาม
ขอ ๒) และใหประธานสภานักศึกษาเสนอรายชื่อตอมหาวิทยาลัย ภายหลังจากการเลือกตั้ง หรือ กระบวนการสรร
หา เสร็จสิ้นลงภายใน ๑๕ วัน
๕. คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
มหาวิทยาลัยแตง ตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง ขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อ ทําหนาที่ รับสมัคร
จัดการเลือกตั้ง นับคะแนนการเลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้ง ตอมหาวิทยาลัยจนกระทั่งแลวเสร็จทุกขัน้ ตอน
พรอมทั้งพิจารณาแกไขปญหาตางๆ
๖. การรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
๖.๑ นักศึกษาผูมีคุณสมบัติ ผูส นใจติดตอรับใบสมัครตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด
พรอมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
๖.๑.๑ ใบสมัคร ติดรูปถายชุดนักศึกษา ขนาด ๑.๕×๒ นิ้ว จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๑.๒ รูปถายชุดนักศึกษาครึ่งตัว ขนาด ๔×๖ นิ้ว
จํานวน ๓ แผน
๖.๑.๓ ใบรายงานผลการศึกษา(ไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต) จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๑.๔ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา
จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๑.๕ สําเนาบัตรประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๒ ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐาน เอกสารตอคณะกรรมการรับสมัครไดที่หองสภานักศึกษา ชั้น ๓
หรือที่ สํานัก งานกองพัฒนานักศึก ษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในระหวางวันที่ ๙-๒๐
มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ
๖.๓ เมื่อคณะกรรมการรับสมัครไดพิจารณา และหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัคร
อาจขอใหผูสมัครมาชี้แจง และหรือ อาจใหผูสมัครสงเอกสารอื่นเพิ่มเติมก็ได
/๗. การประกาศรายชือ่ ผูรบั สมัครเลือกตั้ง…

-๓๗. การประกาศรายชื่อผูรับสมัครเลือกตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะประกาศรายชื่อผูรับสมัครเลือกตั้งในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดย
จะแจ ง เป น ประกาศของมหาวิ ท ยาลัย เรื่ อ ง รายชื่ อ ผู รับ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง องคก ารนั ก ศึ ก ษา ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
๘. หนวยเลือกตั้ง และสถานทีน่ ับคะแนน
๘.๑ จัดใหมีหนวยเลือกตั้งเปน ๕ หนวยเลือกตั้ง และมีคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งแยก
เปน ๕ ชุดประจําหนวยเลือกตั้งทั้ง ๕ หนวย เพื่อทําหนาที่จัดการเลือกตั้ง และนับคะแนนนายกสโมสรนักศึกษา
ประจําคณะ ทั้ง ๕ คณะ
และใหมีหนวยอํานวยการและนับคะแนนการเลือกตั้งกลาง ๑ หนวย เพื่อทําหนาที่
อํานวยการ ประสานงาน และนับคะแนนเลือกตั้ง ตําแหนงประธานสภานักศึกษา และตําแหนงนายกองคการ
บริหารนักศึกษา
๘.๒ จัดใหมีบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง เปน ๓ ลักษณะ คือ บัตรเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา
บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา และบัตรเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจําคณะ โดยจัดพิมพใหเกิด
ความแตกตางกันและชัดเจน
๘.๓ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดการ
เลือกตั้ง ตัง้ แตการจัดเตรียมหนวย การลงคะแนน นับคะแนน และบันทึกผลตําแหนงนายกสโมสรนักศึกษาประจํา
คณะที่รับมอบหมาย และรายงานผลการเลือกตั้งตอคณะกรรมการกลางนับคะแนนเลือกตั้ง
๘.๔ ใหคณะกรรมการกลางนับคะแนนเลือกตั้งที่ไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย กํากับดูแล และ
ประสานงานเลือกตั้ง กับคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งทั้ง ๕ หนวย และ ดําเนินการนับคะแนน ตั้งแตการ
เตรียมหนวยนับคะแนน บันทึกผลการนับคะแนนตําแหนงประธานสภานักศึกษา และตําแหนงนายกองคการ
บริหารนักศึกษา และใหมีหนาที่รายงานผลการเลือกตั้งองคการนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ทุก
ตําแหนงตอมหาวิทยาลัย
ในการนับคะแนนใหนําบัตรเลือกตั้ง ตําแหนงประธานสภานักศึกษา และตําแหนงนายกองคการ
บริหารนักศึกษาจากทั้ง ๕ หนวยเลือกตั้งมารวมกัน และเริ่มนับ คะแนนที่หนวยอํานวยการและนับคะแนนการ
เลือกตั้งกลาง
๙. วัน เวลา สถานที่เลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้ง
๙.๑ กําหนดใหมีก ารลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง องคการนัก ศึก ษา ภาคปกติ ประจําปการศึกษา
๒๕๕๘ ทุกตําแหนง ในวันพุธ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
๙.๒ กําหนดสถานทีจ่ ัดการเลือกตั้งทุกหนวยเปนที่เดียวกัน ณ บริเวณลานหนาอาคารวิชญาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยแยกหนวยเลือกตั้งเปน ๕ หนวย และหนวยอํานวยการนับคะแนนการเลือกตั้งกลาง
๑ หนวย ใหชัดเจน
๙.๓ กําหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหเปนไปตามหนวยที่จัดไวในขอ ๘ ณ บริเวณ
ลานหนาอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
/๑๐. ประกาศผลการเลือกตั้ง..

- ๔๑๐. ประกาศผลการเลือกตั้ง
มหาวิทยาลัยจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในกรณีที่ไมมผี ูขัดคาน หรือ รองเรียนเปนลาย
ลักษณอักษรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผลการเลือกตัง้ องคการนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันพุธ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
๑๑. ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง และการลงคะแนน
๑๑.๑ ผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งตองเปนนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกําลัง
ศึกษาอยูในปการศึกษา ๒/๒๕๕๗ ทุกชั้นป
๑๑.๒ ผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกให หรือ
บัตรอื่นที่หนวยงานราชการออกใหตอคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้งที่กําหนด
๑๑.๓ เมื่อนักศึกษาพบปญหาเกี่ยวกับสิทธิ์ และการใชสิทธิ์ ใหแจงตอคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้ง และใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งตรวจสอบขอเท็จจริง และพิจารณาสิทธิ์ดังกลาว
๑๑.๔ นักศึก ษาผูมีสิทธิ์ล งคะแนนเลือกตั้งจะไดรับ บัตรเลือกตั้งจํานวน ๓ ใบ/บัตร สามารถ
ลงคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีกากบาท เลือกประธานสภานักศึกษาภาคปกติ ไดเพียง ๑ หมายเลข เลือกนายก
องคการบริหารนักศึกษาภาคปกติ ไดเพียง ๑ หมายเลข และเลือกนายกสโมสรนักศึกษาประจําคณะของตนเอง
ไดเพียง ๑ หมายเลข
๑๒. อื่นๆ
๑๒.๑ กรณีมีการรองเรียนเกี่ยวกับการเลือกตัง้ ทุกกรณี ใหผรู องเรียนทําเปนหนังสือเสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งภายใน ๕ วัน หลังการเลือกตั้งเสร็จ สิ้นลง และใหคณะกรรมการดํา เนินงาน
เลือกตั้งเปนผูพิจารณาการรองเรียน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
๑๒.๒ เมื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแลว มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาจะ
ดําเนินการมอบหมายงาน ปฐมนิเทศองคการนักศึกษา และอื่นๆ แกคณะกรรมการองคการนักศึกษาชุดใหม ตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

นายนพรัตน พันธุวาป
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

