
 

 
 

/๒๕๖๓ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 
 ด้วย นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ  จะพ้นจากต าแหน่ง                   
ในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เพ่ือด าเนินการให้ได้มาซึ่งต าแหน่งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเลย ภาคปกติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                    
ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๖๑    
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ประกอบกับข้อ ๖ และ ข้อ ๓๓ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกองค์การนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้  
 ๑. ต าแหน่ง นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ 
  ๑.๑  คุณสมบัติผู้สมัคร 
   (๑) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา           
ที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้งหรือสรรหา 
   (๒) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา             
หรือถ้าเคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  ในวันเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง          
หรือสรรหา และไม่อยู่ในระหว่างพักการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
   (๓) มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๒๐  
   (๔) นักศึกษาผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภานักศึกษา กรรมการองค์การนักศึกษา 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ คณะกรรมการชมรมนักศึกษา และคณะกรรมการชุมนุมนักศึกษา ซึ่งยังคง
ด ารงต าแหน่งอยู่ขณะประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษาได้              
ตามประกาศนี้โดยไม่ถือว่าด ารงต าแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันสมัคร 
  ๑.๒ ให้มีนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ จ านวน ๑ คน การได้มาซึ่งนายกองค์การ
นักศึกษา ให้ด าเนินการด้วยวิธีการเลือกตั้งจากนักศึกษาทั้งหมด โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อ  ๔              
และข้อ ๕  
  ๑.๓ นักศึกษาผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษา ติดต่อรับใบสมัคร      
และส่งใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกับหลักฐานประกอบการสมัคร ภายในวันเวลาและสถานที่ตามที่ก าหนด             
ใน ข้อ ๒ 
  ๑.๔ กรณีที่ไม่อาจได้มาซึ่งนายกองค์การนักศึกษาโดยการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ           
สรรหานายกองค์การนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ด าเนินการสรรหาให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความเหมาะสม  
เพ่ือเป็นนายกองค์การนักศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ ด าเนินการดังนี้ 

/๑.๔.๑ การได้มา... 
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   ๑.๔.๑ การได้มาซึ่งผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกองค์การนักศึกษา โดยการเสนอชื่อ
จากคณะและจากกองพัฒนานักศึกษา โดยให้คณะและกองพัฒนานักศึกษาด าเนินการเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่ง  นายกองค์การนักศึกษา พร้อมหลักฐานการยินยอม ประวัติ ผลงาน นโยบาย ทั้งนี้วิธีการได้มา              
ซึ่งรายชื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะและกองพัฒนานักศึกษาโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรม
ของนักศึกษา พร้อมทั้งมีเหตุผลประกอบการเสนอชื่อ ยื่นต่อคณะกรรมการสรรหานายกองค์การนักศึกษา 
ภายใน ๗ วัน  นับแต่วันที่ทราบว่า ไม่อาจด าเนินการให้ได้มาซึ่ งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ                    
จากการเลือกตั้ง 
   ๑.๔.๒ ให้คณะกรรมการสรรหานายกองค์การนักศึกษา ด าเนินการกลั่นกรองผู้ที่มี
ความเหมาะสมตามคุณสมบัติ ข้อ ๑.๑ และพิจารณาจากประวัติ  ผลงาน  นโยบาย ภาวะความเป็นผู้น า                
มีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตอาสา กระท าโดยวิธีออกเสียงลงมติข้างมาก  
   เมื่อได้บุคคลที่มีความเหมาะสมให้เสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือแต่งตั้งต่อไป 
 ๒. การรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
  ๒.๑ นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติ ผู้สนใจติดต่อรับใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด
พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 

  (๑) ใบสมัคร ติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด ๑.๕×๒ นิ้ว  จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๒) ใบรายงานผลการศึกษา    จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา    จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๕) เอกสารรับรองความประพฤติ ออกจากคณะที่ตนสังกัด จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๖) ทรานสคริปต์กิจกรรม     จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๒.๒ นักศึกษาผู้ที่มคีุณสมบัติ และมีความประสงค์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การ
นักศึกษา ภาคปกติ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครต่อคณะกรรมการรับสมัคร              
ได้ที่ห้องส านักงานกองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เท่านั้น ในระหว่าง    
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๕  มีนาคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการ 
  ๒.๓ เมื่อคณะกรรมการรับสมัครได้พิจารณาใบสมัครแล้วหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ 
ของผู้สมัคร อาจขอให้ผู้สมัครมาชี้แจง และหรืออาจให้ผู้สมัครส่งเอกสารอ่ืนเพิ่มเติมก็ได้   
 ๓. การตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายช่ือผู้สมัคร 
  ๓.๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร     
และด าเนินการจับสลากหมายเลขผู้สมัคร ในวันที่  ๖  มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ๓.๒ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
พร้อมได้หมายเลขผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลต่อคณะกรรมกรรมการอ านวยการเพ่ือด าเนินการออก
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ๓.๓  ในกรณีที่มีนักศึกษาสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษา เพียง ๑ คน           
ให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและรายงานต่อ
คณะกรรมการอ านวยการเพื่อพิจารณาเสนอให้อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งโดยไม่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง  
 

/๔.การเลือกตั้ง... 
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 ๔. การเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และวิธีการนับคะแนน 
  ๔.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะจัดให้มีหน่วยเลือกตั้งเป็น ๒ หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย
หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ที่บริเวณลานหน้าอาคารวิชญาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ , 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ,  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ,  คณะวิทยาการจัดการ                           
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหน่วยเลือกตั้งที่  ๒ ที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย           
จังหวัดขอนแก่น และมีคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือท าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง  และนับคะแนน
เลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา และรวบรวมคะแนนส่งไปยังคณะกรรมการอ านวยการ 
  ๔.๒ จัดท าบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา จัดให้มีคูหา จัดให้มีหีบส าหรับ    
ใส่บัตรเลือกตั้ง  และจ่ายบัตรเลือกตั้งให้กับนักศึกษาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง 
  ๔.๓ ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้ง ด าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง การลงคะแนน นับคะแนน และบันทึกผล และรายงานผลการนับคะแนนไปยัง
คณะกรรมการอ านวยการ เพ่ือสรุปรวมคะแนน และพิจารณาผลการเลือกตั้ง แล้วให้รายงานผลการเลือกตั้ง  
นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเลย  
 ๕. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วัน เวลาลงคะแนน และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง 
  ๕.๑ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งต้องเป็นนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย             
และก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ ทุกชั้นปี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่        
๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องส านักงานกองพัฒนานักศึกษา  ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องส านักงานผู้อ านวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และทางเว็ปไซต์ www.lru.ac.th และ www.std.lru.ac.th  
  ๕.๒ ก าหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - 
๑๕.๓๐ น. สถานที ่ดังนี้ 
        หนว่ยเลือกตั้งที่ ๑   ณ บริเวณลานหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
        หนว่ยเลือกตั้งที่  ๒  ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น 
  ๕.๓ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกให้  
หรือบัตรอ่ืนที่หน่วยงานราชการออกให้ต่อคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้งตามสังกัด
คณะที่ตนศึกษาอยู่แต่ละคณะ 
  ๕.๔ นักศึกษาผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งจ านวน ๑ ใบ สามารถ
ลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา โดยวิธีท าเครื่องหมายกากบาท X เลือก ได้เพียง  ๑ หมายเลข  
  ๕.๕ เมื่อนักศึกษาพบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ และการใช้สิทธิ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายชื่อ และประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ ง ภายในวันที่ ๙ – ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๓ และให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ และประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง  และพิจารณา
ให้สิทธิดังกล่าว 
  

/๖.๑ การนับคะแนน... 
 

http://www.lru.ac.th/
http://www.std.lru.ac.th/


 

- ๔ - 

 ๖. การนับคะแนน และการรายงานผลการเลือกตั้ง   
  ๖.๑ ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ต าแหน่งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งด าเนินการนับคะแนนการเลือกตั้งให้
เป็นไปโดยเปิดเผย ภายหลังจากการลงคะแนนเสร็จสิ้นลงโดยเร็วจนแล้วเสร็จ 
  ๖.๒ ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ต าแหน่งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง
นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ต่อคณะกรรมการอ านวยการ เพ่ือประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป 
 ๗. การประกาศผลการเลือกตั้ง 
  ๗.๑ ให้คณะกรรมการอ านวยการ รายงานผลการเลือกตั้งต าแหน่งนายกองค์การนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเสนอให้มหาวิทยาลัยประกาศผลการ
เลือกตั้ง ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓  โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๗.๒ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกกรณี ให้ผู้ร้องเรียนท าเป็นหนังสือ
เสนอต่อประธานคณะกรรมการอ านวยการ ภายใน ๕ วันท าการ หลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง                      
และให้คณะกรรมการอ านวยการพิจารณาการค าร้องเรียนดังกล่าว  แล้วเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏเลยพิจารณาต่อไป 
  ในระหว่างทีค่ณะกรรมการอ านวยการพิจารณาการร้องเรียน  ให้ชะลอการประกาศรับรอง
ผลการเลือกตั้งออกไปจนกว่าจะทราบเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น  
   ๗.๓ เมื่อประกาศผลการเลือกตั้ง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
นายกองค์การนักศึกษาแล้ว ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการมอบหมายงาน 
ปฐมนิเทศองค์กรกิจกรรมนักศึกษา และส่งเสริมความรู้ด้านอ่ืนๆ แก่องค์กรกิจกรรมนักศึกษาชุดใหม่ต่อไป 
   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๑   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
        
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย) 

                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 


