ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
___________________________
ดวยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงคเปดรับสมัคร
คัดเลือกนายกสโมสรนักศึกษา รุน ๖๑ ทุกสาขาวิชาฯ เพื่อสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรตองดําเนินการ โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดพัฒนา
สติปญญา สังคม อารมณ รางกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ๕
ประการ และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงกําหนด
แนวปฏิบัติ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
แกไข จํานวนที่รับ โดยมิตองแจงลวงหนา
ขอ ๒ คุณสมบัติผูสมัคร
๒.๑ เปนนักศึกษาภาคปกติวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
๒.๒ มีความประพฤติเรียบรอย และมีความรับผิดชอบ
๒.๓ เปนผูที่ไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติหนาที่

- ๒ ๒.๔ เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๒.๕ มีความเปนผูนํา
๒.๖ มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
๒.๗ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐
ขอ ๓ การรับสมัคร
๓.๑ รับสมัครตั้งแต วันที่ ๒๔ สิงหาคม – วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐
น. ณ หองสํานักงาน ๓๗๑๘ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร อาคาร ๓๗ ชั้น ๑ (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
๓.๒ รับเอกสารใบสมัครไดที่ อาคาร ๓๗ ชั้น ๑ หองสํานักงาน ๓๗๑๘ วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสามารถดาวนโหลดใบสมัคร
ไดที่ http://www.cim.ssru.ac.th
ขอ ๔ หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
๔.๑ ใบสมัคร พรอมกรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครใหครบถวนสมบูรณ
๔.๒ รูปถายหนาตรงขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๑ รูป ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน (เขียนชื่อ-สกุล หลังรูป)
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาผลการเรียนรวมสุดทาย ๓/๒๕๖๒
๔.๕ หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารยที่ปรึกษา/หัวหนาสาขาวิชา
*** หมายเหตุ : -เอกสารทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตอง
ขอ ๕ ประกาศรายชื่อผูสมัครรับการเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
ไดที่ http://www.cim.ssru.ac.th

- ๓ ขอ ๖ ดําเนินการเลือกตั้ง วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ (แบบออนไลน) ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ –
๑๕.๐๐ น.
ขอ ๗ ประกาศผลการเลือกตั้ง วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ทาง http://www.cim.ssru.ac.th
ขอ ๘ เงื่อนไขการสมัคร การหาเสียงและขอหามตางๆ
๘.๑ ผูสมัครจะตองเปนตัวแทนนักศึกษา/ประธานนักศึกษา โดยตองแจงชื่อพรรค/นโยบาย
พรรค/สมาชิกพรรครุน ๖๒ ไมนอยกวา ๑๑ คน(รวมหัวหนาพรรคแลว) และรายชื่อทีมผูสมัครจะตองมีรายชื่อ
คณะกรรมการฝายตางๆตามที่วิทยาลัยฯกําหนด โดยคุณสมบัติจะตองประกอบไปดวยนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ
ไมตํ่ากวาสี่สาขาวิชา
*** หมายเหตุ คุณสมบัติผูสมัครหากวิทยาลัยฯตรวจสอบภายหลังแลวพบวา ผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติ ไม
ตรง ตามประกาศการรับสมัครถือวาผูนั้นขาดคุณสมบัติ ไมมีสิทธิ์เขาคัดเลือก
๘.๒ กําหนดการหาเสียง
ผูสมัครรับเลือกตั้งแตละพรรค/กลุมเริ่มหาเสียงไดก็ตอเมื่อคณะกรรมการฯ อนุญาต
อยางเปนทางการ สวนรูปแบบหรือการกําหนดวิธีการหาเสียงนั้นตองขึ้นอยูกับความเหมาะสมและดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการฯ โดยใชสื่อตางๆ เชน คัทเอาท บอรด โปสเตอร ใบปลิว แผนพับ เปนตน
๘.๓ การใชสื่อตางๆ ในการหาเสียงมีวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้
๘.๓.๑ คัทเอาท ถาผูสมัครเขารับการเลือกตั้งตองการใชคัทเอาทในการหาเสียงตอง
ทําใหไดขนาดเหมาะสมตามที่วิทยาลัยกําหนด กําหนดเพื่อวางบริเวณตางๆ ที่คณะกรรมการไดจัดไวให
เทานั้น ไมอนุญาตใหไปวางที่อื่น ทั้งนี้การติดตั้งคัทเอาทตองขึ้นอยูกับหลักเกณฑของคณะกรรมการฯ โดย
ความเห็นชอบของรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

- ๔ ๘.๓.๒ บอรด วิทยาลัยจะดูแลรายละเอียดไดเพียงชื่อพรรค /กลุม รูปถาย ชื่อ-สกุล
และตําแหนงของผูสมัคร สวนจะวางตําแหนงใดนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ โดยความเห็น
ชอบของรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
๘.๓.๓ โปสเตอร สามารถติดโปสเตอรไดตามบอรดขางทางเดิน และบอรดสําหรับ
ประชาสัมพันธ ของวิทยาลัย เทานั้น ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบของรอง
คณบดีฝายกิจการนักศึกษา
๘.๓.๔ ใบปลิวและแผนพับสามารถแจกได ทั้งนี้ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ
อยางเปนทางการ
*** หมายเหตุ เอกสารในการประชาสัมพันธ ตองไดรับการตรวจขอความและอนุญาตจากคณะกรรมการฯทุก
ครั้ง หากกลุมใดฝาฝนกระทํากอนคณะกรรมการฯ รับทราบจะถือวาเปนความผิด ๑ ครั้ง
๘.๔ รูปแบบในการหาเสียง
รูปแบบการหาเสียงในการเลือกตั้งสามารถแบงได ๒ ประเภท ดังนี้
๘.๔.๑ การหาเสียงแบบอิสระ
ลักษณะการหาเสียงแบบอิสระตองขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง
วามีมากนอยเพียงใดเมื่อทราบจํานวนที่แนนอนแลวคณะกรรมการฯ จะแจงจํานวนผูสมัคร วันและเวลาในการ
หาเสียงใหตัวแทนผูสมัครทุกพรรค/กลุมทราบโดยจะกําหนดสถานที่และจํานวนครั้งในการหาเสียงใหแตละ
พรรค /กลุมแลวใหทุกกลุมจองเวลาในการหาเสียงลวงหนา หลังจากนั้นจึงทําหนังสือขออนุญาตหาเสียงถึง
คณะกรรมการฯ ตอไป เวลาในการหา เสียงแตละครั้งไมควรเกิน ๑ ชั่วโมง (แบบออนไลน) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบของรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

- ๕ ๘.๔.๒ การหาเสียงแบบรวม
เปนการหาเสียงในวันเดียวกันของทุกพรรค /กลุมผูสมัครเขารับการเลือก
ตั้ง โดยคณะกรรมการฯ จะกําหนดสถานที่และกําหนดเวลาใหแตละพรรคโดยใชวิธีจับฉลากในการหาเสียงของ
พรรคที่สมัครเขารับการเลือกตั้ง แตละครั้งไมควรเกิน ๓๐ นาที (แบบออนไลน) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบของรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
๘.๔.๓ ขอหามในการหาเสียงแบบอิสระและแบบรวม
ในวันที่มีการหาเสียง ผูสมัครแตละพรรค/กลุมหามกลาวพาดพิงถึงสถาบัน
คณะ วิทยาลัย และอื่นๆ หามพูดในสิ่งที่ขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัยและหามพูดในลักษณะพาดพิงถึงคูแขง
ใหเกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง
*** หากผูสมัครกลุมพรรค /กลุมใดไมปฏิบัติตามคณะกรรมการฯ จะถือวาเปนความผิด ๑ ครั้ง โดยไมมีการ
ตักเตือน***
ขอ ๙ วันรายงานตัว
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร ๓๗ ชั้น ๒
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

(รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
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