






       ก ำหนดกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินกำรเลือกกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร 
แนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  

เรื่อง ก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเลือกกรรมกำรสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร  
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ แทนต ำแหน่งที่ว่ำง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกำศ ณ วันที ่๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ที ่ ขั้นตอน วันที่และเวลำ สถำนที ่
๑ ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือก ฯ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔  
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุมริมเหนือ ชั้น ๒
อาคารอ านวยการและบริหาร
กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 

๒ กำรประกำศและเผยแพร ่
(๑) ก าหนดการและขั้นตอนการด าเนินการเลือก ฯ 
(๒) ใบสมัคร (แบบ กล.สคข.๐๐๑) 
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป 

- กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
- ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 
- หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
- ที่เว็บไซต์ของกองกลาง  
  ส านักงานอธิการบดี 
  www.general.cmru.ac.th 

๓ 
 

กำรรับสมัคร 
ให้ยื่นด้วยตนเองที่กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
(พ้ืนที่เวียงบัว) 

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  
ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม  
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–
๑๖.๐๐ น.  
(ในวันราชการ) 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

๔ ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือก ฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๓๐ น.                                       

ห้องประชุมริมเหนือ ชั้น ๒ 
อาคารอ านวยการและบรหิาร 
กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ศูนย์แม่ริม 

๕ กำรประกำศรำยช่ือและหมำยเลขของผูส้มัคร วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔              - กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
- ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 
- หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
- ที่เว็บไซต์ของกองกลาง  
  ส านักงานอธิการบดี 
  www.general.cmru.ac.th 

๖ กำรลงคะแนนเลือก 
 

วันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๕.๐๐ น. 
 

บริเวณด้านหน้าห้องส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 



 -๒- 

ที ่ ขั้นตอน วันที่และเวลำ สถำนที ่
๗ กำรนับคะแนน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. 
บริเวณด้านหน้าห้องส านักงาน 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

๘ ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเลือก ฯ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
ประกาศผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

วันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น 
 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย                     
ชั้น ๒ อาคารราชภัฏ 
เฉลิมพระเกียรติ 

 



 
ใบสมัคร 

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  
ประเภทคณาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

ชื่อ   (นาย / นาง / นางสาว) ................................................................... นามสกุล ........................................................................................ 
 วัน เดือน ปเกิด .................................................. อาย ุ................. ป 
 เปน  คณาจารยประจํา : ขาราชการสายวิชาการ 
   คณาจารยประจํา : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ดํารงตําแหนงทางวชิาการ      อาจารย      ผูชวยศาสตราจารย     รองศาสตราจารย     ศาสตราจารย 
สังกัดภาควิชา.......................................................................................................................................................................................... 
คณะ/วิทยาลัย..........................................................................................................................................  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
วัน/เดือน/ป ที่ไดรับการบรรจุหรือโอนยายมาปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม ..................................................................... 

ประวัติการศึกษา 
 (๑)  ปริญญาตรี ………………………………………………………….สาขา………………………………………………………………………………..…… 
 มหาวิทยาลัย / สถาบัน…………………………………………………………………………………………..……………………….……………………… 
 (๒)  ปริญญาโท ………………………………………………………….สาขา………………………………………………………………………………..…… 
       มหาวิทยาลัย / สถาบัน……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (๓)  ปริญญาเอก  ………………………………………………………….สาขา………………………………………………………………………………..…… 
 มหาวิทยาลัย / สถาบัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ประวัติการปฏบัิติงาน  

(๑)  เริ่มปฏิบติังานในตําแหนง…………………………………………………………………………………………..……………………….…………………….
       สังกัด………………………………………………………………..เมื่อวันท่ี……………………………………………………………………………………….. 

(๒) ไดทําการสอน/ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ดังน้ี (โปรดระบุ วัน/เดือน/ป) 
ภาควิชา/กอง……………………………………………………คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน……………………………………..……….…………  
ตั้งแต ............................................................................. ถึง ....................................................................................................  
ภาควิชา/กอง……………………………………………………คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/สถาบัน……………………………………..……….…………  
ตั้งแต ............................................................................. ถึง ....................................................................................................  

 (๓)  มีประสบการณดานการบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดังน้ี (โปรดระบุ วัน/เดือน/ป) 
ตําแหนงบริหาร……………………………………………………….……………….….…… ตั้งแต ................................ ถึง ........................... 
ตําแหนงบริหาร………………………………………………………………………………… ตั้งแต ................................ ถึง ........................... 
 

 ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ขอ ๑๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังน้ี 

  เปนคณาจารยประจําที่กําลังปฏิบัติหนาที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และมีอายุไมนอยกวา ๓๕ ป  
  ไดทําการสอนในมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหมมาแลวรวมเวลาไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัคร โดยไมนับระยะเวลาลาศึกษาตอ 

ลาเพ่ือการวิจัย ลาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู 
 ไมเปนผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอยางรายแรงในวันสมัคร 
  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย 
  ไมเคยถูกคําสั่งดําเนินการทางจรรยาบรรณ 

  ทั้งน้ี ไดแนบสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในวันสมัคร 

 
(ลงช่ือ)  ………………………………..……………………….. 

                   (……..………………………………………………..) 
                   ................./...................../................... 

แบบ กล.สคข – ๐๐๑  




