กำหนดกำรและขั้นตอนกำรดำเนินกำรเลือกกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
แนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเลือกกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่ำง พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกำศ ณ วันที่ ๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

ขั้นตอน
ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรเลือก ฯ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่และเวลำ
สถำนที่
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ห้องประชุมริมเหนือ ชั้น ๒
เวลา ๑๓.๓๐ น.
อาคารอานวยการและบริหาร
กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
กำรประกำศและเผยแพร่
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ - กองกลาง สานักงานอธิการบดี
(๑) กาหนดการและขั้นตอนการดาเนินการเลือก ฯ เป็นต้นไป
- ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
(๒) ใบสมัคร (แบบ กล.สคข.๐๐๑)
- หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย
- ที่เว็บไซต์ของกองกลาง
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙
สานักงานอธิการบดี
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
www.general.cmru.ac.th
กำรรับสมัคร
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ให้ยื่นด้วยตนเองที่กองกลาง สานักงานอธิการบดี ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(พื้นที่เวียงบัว)
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐– อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๑๖.๐๐ น.
(ในวันราชการ)
ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรเลือก ฯ
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ห้องประชุมริมเหนือ ชั้น ๒
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น.
อาคารอานวยการและบริหาร
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แม่ริม
กำรประกำศรำยชื่อและหมำยเลขของผูส้ มัคร
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ - กองกลาง สานักงานอธิการบดี
- ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
- หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
- ที่เว็บไซต์ของกองกลาง
สานักงานอธิการบดี
www.general.cmru.ac.th
กำรลงคะแนนเลือก
วันที่ ๓๐ มีนาคม
บริเวณด้านหน้าห้องสานักงาน
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๑๕.๐๐ น.
เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

-๒ที่
๗
๘

ขั้นตอน
กำรนับคะแนน
ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรเลือก ฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
ประกาศผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ แทนตาแหน่งที่ว่าง

วันที่และเวลำ
สถำนที่
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ บริเวณด้านหน้าห้องสานักงาน
เวลา ๑๕.๐๐ น.
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ ๓๐ มีนาคม
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น ชั้น ๒ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ

ใบสมัคร
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
ประเภทคณาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

แบบ กล.สคข – ๐๐๑

ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................... นามสกุล ........................................................................................
วัน เดือน ปเกิด .................................................. อายุ ................. ป
เปน
 คณาจารยประจํา : ขาราชการสายวิชาการ
 คณาจารยประจํา : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
 อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย
สังกัดภาควิชา..........................................................................................................................................................................................
คณะ/วิทยาลัย.......................................................................................................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับการบรรจุหรือโอนยายมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม .....................................................................
ประวัติการศึกษา
(๑) ปริญญาตรี ………………………………………………………….สาขา………………………………………………………………………………..……
มหาวิทยาลัย / สถาบัน…………………………………………………………………………………………..……………………….………………………
(๒) ปริญญาโท ………………………………………………………….สาขา………………………………………………………………………………..……
มหาวิทยาลัย / สถาบัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(๓) ปริญญาเอก ………………………………………………………….สาขา………………………………………………………………………………..……
มหาวิทยาลัย / สถาบัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ประวัติการปฏิบัติงาน
(๑) เริ่มปฏิบตั ิงานในตําแหนง…………………………………………………………………………………………..……………………….…………………….
สังกัด………………………………………………………………..เมื่อวันที…่ ……………………………………………………………………………………..
(๒) ไดทําการสอน/ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดังนี้ (โปรดระบุ วัน/เดือน/ป)
ภาควิชา/กอง……………………………………………………คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน……………………………………..……….…………
ตั้งแต ............................................................................. ถึง ....................................................................................................
ภาควิชา/กอง……………………………………………………คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน……………………………………..……….…………
ตั้งแต ............................................................................. ถึง ....................................................................................................
(๓) มีประสบการณดานการบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดังนี้ (โปรดระบุ วัน/เดือน/ป)
ตําแหนงบริหาร……………………………………………………….……………….….…… ตั้งแต ................................ ถึง ...........................
ตําแหนงบริหาร………………………………………………………………………………… ตั้งแต ................................ ถึง ...........................
ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอ ๑๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
 เปนคณาจารยประจําที่กําลังปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และมีอายุไมนอยกวา ๓๕ ป
 ไดทําการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมาแลวรวมเวลาไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัคร โดยไมนับระยะเวลาลาศึกษาตอ
ลาเพื่อการวิจัย ลาเพื่อเพิ่มพูนความรู
 ไมเปนผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
 ไมเปนผูอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอยางรายแรงในวันสมัคร
 ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
 ไมเคยถูกคําสั่งดําเนินการทางจรรยาบรรณ
ทั้งนี้ ไดแนบสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในวันสมัคร
(ลงชื่อ) ………………………………..………………………..
(……..………………………………………………..)
................./...................../...................

