๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
-----------------------------------------------------------ด้วยนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ จะหมดวาระในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมของนักศึกษาดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงประกาศให้มีการรับสมัครและจัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การเตรียมการเพื่อสมัครรับการเลือกตั้ง
๑.๑ นักศึกษาที่จะสมัครรับการเลือกตั้งในนามพรรคนักศึกษา ต้องดาเนินการจัดตั้งพรรค
นักศึกษา และเสนอเอกสารที่มีสาระสาคัญต่อไปนี้ให้กองพัฒนานักศึกษา
๑.๑.๑ ชื่อพรรค
๑.๑.๒ วัตถุประสงค์หรือนโยบายพรรค
๑.๑.๓ วิธกี ารบริหารและดาเนินกิจการพรรค
๑.๑.๔ วิธีจัดการการเงินและทรัพย์สินในกรณียบุ เลิกพรรค
๑.๑.๕ รายชือ่ คณะกรรมการบริหารพรรค อย่างน้อยให้ประกอบด้วยตาแหน่ง
สาคัญ ๆ ต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าพรรคไม่เกิน ๑ คน
(๒) รองหัวหน้าพรรคอย่างน้อย ๑ คน
(๓) กรรมการพรรคอย่างน้อย ๑ คน
(๔) เลขาธิการพรรคไม่เกิน ๑ คน
๑.๒ นักศึกษาทีป่ ระสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งในนามบุคคล ต้องดาเนินการรวบรวบรายชือ่
พร้อมลายมือชือ่ ของนักศึกษาที่สนับสนุนให้ได้ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ คน
๒. การสมัครรับการเลือกตั้ง
ผู้สมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครต่อคณะกรรมการ
รั บสมั ครเลื อกตั้ งได้ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึ งวั นที่ ๑๕ - ๒๓ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๒

๒.๑ คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิส์ มัคร
๒.๑.๑ สังกัดพรรคนักศึกษาที่จดทะเบียนไว้กับกองพัฒนานักศึกษา หรือมีนักศึกษา
ลงชื่อสนับสนุนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
๒.๑.๒ มีผลการเรีย นได้คะแนนเฉลี่ย สะสมนับ ถึงภาคการศึก ษาสุดท้า ยก่อนการ
รับสมัครไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ หรือคณบดีที่นักศึกษาสังกัดมีดุลยพินิจให้สมัครกรณีคะแนนเฉลี่ย สะสมไม่ถึง
๒.๕๐
๒.๑.๓ เป็นนักศึกษาถึงวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
๒.๑.๔ มีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา
๒.๒ การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
๒.๒.๑ ผู้สมัครขอรับใบสมัครที่กองพัฒนานักศึกษา ในวันเวลาที่กาหนด
๒.๒.๒ ผู้สมัครยืน่ ใบสมัครทีก่ รอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้
(๑) หนังสือรับรองว่าพรรคนักศึกษาในข้อ ๑.๑ สนับสนุนให้สมัครในนาม
พรรคหรือรายชื่อพร้อมลายมือชื่อของนักศึกษาที่สนับสนุนให้สมัครในนามบุคคลตามข้อ ๑.๒
(๒) เอกสารหรือสาเนาเอกสารยืนยันคะแนนเฉลี่ยสะสมกรณีมีคะแนนไม่ต่ากว่า
เกณฑ์ หรือเอกสารหรือสาเนาเอกสารแสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม พร้อมคาวินิจฉัยและลายมือชื่อคณบดี
กรณีมีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๒.๑.๒
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัครในชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพขนาด ๕ นิ้ว
จานวน ๓ รูป
๓. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
กองพัฒนานักศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ
ระดับมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา
และที่ป้ายประชาสัมพันธ์คณะ หรือที่ http://www.mcru.ac.th
๔. กาหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
ก าหนดให้มีก ารลงคะแนนในวัน พุธ ที่ ๑๐ มีน าคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๕. คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
๕.๑ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อดาเนินการรับสมัคร
เลือกตั้ง และจัดการเลือกตั้งจนกระทั่งเสร็จทุกขั้นตอน และรายงานผลการเลือกตั้งเสนอต่อมหาวิทยาลัย
เพื่อประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป
๕.๒ หากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ มีเพียงทีมเดียวหรือราย
เดียว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจานวนนักศึกษาที่มีสิทธเิ ลือกตั้ง คณะกรรมการ
สามารถเสนอชื่อต่อมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ได้โดยไม่ต้องคัดเลือก
๕.๓ หากไม่มีผู้สมัคร ให้กองพัฒนานักศึกษาดาเนินการสรรหานายกองค์การนักศึกษาให้เสร็จ
สิ้นก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ ของนักศึกษาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน วิธีการสรรหาให้ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

๓

๖. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
๖.๑ เป็นนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทุกชั้นปี ที่กาลังศึกษา
อยู่ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
๖.๒ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ล งคะแนนต้ อ งแสดงบั ต รประจ าตั ว นั ก ศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ออกให้ ต่ อ
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
๗. การลงคะแนนเลือกตั้ง
ในวันเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษา ต่อคณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือ กตั้งและลงลายมือ ชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิท ธิเลือกตั้งรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายก
องค์การนักศึกษา ๑ บัตร จากคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง และเข้าคูหาลงคะแนนเลือกผู้สมัคร
รับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ได้เพียง ๑ หมายเลข จากผู้สมัครทั้งหมด โดยการทาเครื่องหมาย X
ตรงช่องทาเครื่องหมาย ซึ่งอยู่หน้าช่องหมายเลขของผู้สมัครแต่ละคนเท่านั้น
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครคนใดเลย ให้ทาเครื่องหมาย X
ตรงช่องทาเครื่องหมาย ซึ่งอยู่หน้าช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีการทาเครื่องหมาย X หรือเครื่องหมายอย่าง
อื่นอย่างใดนอกเหนือจากนี้ นอกพื้นที่ที่กาหนดให้ในช่องทาเครื่องหมายที่อยู่หน้าช่องหมายเลขผู้สมัคร
และช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนถือว่าบัตรลงคะแนนบัตรนั้นเป็นบัตรเสียทันที
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง เดินเข้าคูหาลงคะแนนโดยเครื่องลงคะแนนกดเลือกหมายเลขที่
ต้องการและกดปุ่มยืนยันแล้ว โดยใบบันทึกหมายเลขจะทาให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเกิดความมั่นใจว่าตนกด
หมายเลขใด เครื่องได้บันทึกหมายเลขนั้นจริง มีปุ่มยกเลิก ใช้สาหรับยกเลิกหมายเลขที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้
เลือกไปแล้วและต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขที่เลือก โดยทาการกดปุ่มยกเลิก ซึ่งจะยกเลิกหมายเลขที่
เลือกทั้งหมด แล้วเลือกหมายเลขที่ต้องการใหม่ ทั้งนี้ การยกเลิกต้องทาก่ อนยืนยันการลงคะแนน หาก
ยืนยันการลงคะแนนไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรใด ๆ ได้อีก
๘. การนับคะแนนการเลือกตั้ง
เมื่อถึงเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ของวันที่จัดให้มีการเลือกตั้ง ให้ประธานกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งประกาศปิดการแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง และให้ผู้ ที่แสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง
เท่าที่มีอยู่ลงคะแนนเลือกตั้งต่อไปจนเสร็จครบตามที่แสดงตนไว้ จากนั้นให้คณะกรรมการประจาหน่วย
เลือกตั้งปิดหีบการลงคะแนนเลือกตั้ง แล้วให้คณะกรรมการอานวยการเลือกตั้งเปิดหีบ ลงคะแนนเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนบัตรเลือกตั้งกับจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนที่คณะกรรมการนับ
คะแนนเลือกตั้งจะเริ่มตรวจนับ คะแนน ที่หน่วยนับคะแนน จากนั้นเริ่มตรวจนับคะแนนการเลือกตั้ง
บันทึกผลการนับคะแนนเลือกตั้ง และรายงานผลการนับคะแนนเลือ กตั้งให้คณะกรรมการอานวยการ
เลือกตั้งทราบโดยเร็ว
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