ประกาศ คณะกรรมการดาเนินการสรรหานายกองค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
*******************************************************************
เพื่อให้การดาเนินการสรรหานายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดาเนินการสรรหานายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กาหนดให้มีการรับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์การนิสิต
1.1 เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2561
1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
1.3 ไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา และการถูกลงโทษทางวินัย
1.4 ไม่เป็นกรรมการบริหารองค์กรนิสิตอื่นๆ (ชมรม,สโมสรนิสติ ,สภานิสิต)
1.5 เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ และรักการทางานจิตอาสา
1.6 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เมื่อได้ดารงตาแหน่งนายกองค์การนิสิตแล้ว ต้องดารงตาแหน่ง
ให้ครบวาระ 1 ปีการศึกษา
2. หลักฐานประกอบการสมัคร
2.1 ใบสมัครนายกองค์การนิสิต
2.2 รูปถ่ายชุดนิสิต
2.2.1 ตาแหน่งนายกองค์การนิสิต
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)
- รูปถ่ายขนาด 4 x 6 นิ้ว (ชุดนิสิต)
2.2.2 ตาแหน่งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)
- รูปถ่ายขนาด 4 x 6 นิ้ว (ชุดนิสิต)

จานวน 1 ชุด

จานวน 1 รูป
จานวน 1 รูป
จานวน 1 รูป
จานวน 1 รูป

-22.3 รายชื่อสมาชิกคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต อย่างน้อย 4 คน จานวน 1 ชุด
แต่ไม่เกิน 12 คน
(ประกอบด้วย รองนายกองค์การนิสิต เลขานุการ เหรัญญิก และตาแหน่งอื่นๆ)
**อ้างอิงตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ข้อ 18 ว่าด้วยกิจการและวินัยนิสิต พ.ศ.2559 **

2.4 สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 1 ฉบับ/คน
ของผู้สมัครนายกองค์การนิสิตและคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต
2.5 สาเนาผลการเรียนปีการศึกษาล่าสุด (ทบ.๑๒)
จานวน 1 ฉบับ/คน
ของผู้สมัครนายกองค์การนิสิตและคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต
2.6 เอกสารรับรองผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต
จานวน 1 ฉบับ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
3. หลักฐานประกอบการสมัคร
เปิ ด รั บ สมั ค รระหว่ า งวั น ที่ 22 มี น าคม 2560 ถึ ง วั น ที่ 5 เมษายน 2560 ตั้ ง แต่ เ วลา
08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ติ ด ต่ อ รั บ และส่ ง ใบสมั ค รได้ ที่ งานกิ จ กรรมนิ สิ ต ส่ ว นกิ จ การนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ
1. ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร
ติดต่อคุณอนิรุทร์ มูลวันดี นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 15351
2. ส่วนกิจการนิสิต มศว องครักษ์
ติดต่อคุณจุไรวรรณ ส่งวงษ์จินดา นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 21307
4. การตอบรับการแสดงวิสัยทัศน์
เมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร คณะกรรมการฯ จะดาเนินการแจ้งไปยังผู้สมัครให้ทราบเป็นรายคน
ทั้งนี้เมื่อได้รับการติดต่อจากคณะกรรมการฯ ผู้สมัครจะต้องมารับและส่งหนังสือตอบรับการแสดง
วิสัยทัศน์ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 ไม่เกินเวลา 18.00 น. ณ ส่วนกิจการนิสิต ประสานมิตร
และองครักษ์

-3ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่สามารถเดินทางมาตอบรับการแสดงวิสัยทัศน์ในวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการ
เข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต
5. การแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการดาเนินงาน
ผู้สมัครที่ตอบรับการแสดงวิสัยทัศน์ต้องเดินทางมาแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าคณะกรรมการฯ
ประธานสโมสรนิ สิ ต และผู้ แ ทนฝ่ า ยชมรม ในวั น ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.00 - 21.00 น.
ณ ห้องประชุมมติธรรม อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
โดยผู้สมัครแต่ละคน จะมีเวลาในการแสดงวิสัยทัศน์ ในระยะเวลาไม่เกิน 20 นาที ตามขอบเขตการแสดง
วิสัยทัศน์ ดังต่อไปนี้
5.1 แนะนาตนเอง ประสบการณ์การทางาน/ผลงานที่ทาคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
5.2 วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการดาเนินงาน
5.3 เหตุผลการลงสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต
5.4 นาเสนอสมาชิกคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต
5.5 จุดเด่น และจุดด้อยของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้อย่างไร ให้เหมาะสมกับการทางาน
5.6 การตอบคาถามแสดงทัศนคติ จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
6. การประกาศผลการสรรหานายกองค์การนิสิต
เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการตามกระบวนการสรรหานายกองค์การนิสิ ตสิ้ นสุ ดลง
คณะกรรมการฯ จะด าเนิ น การเสนอชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น นายกองค์ ก ารนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 ต่อรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการดาเนินการสรรหานายกองค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

