ประกาศวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกคณาจารย์ประจาในวิทยาลัยแม่ฮอ่ งสอน
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
----------------------------ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและการ
จั ด ระบบบริ ห ารงานในวิ ท ยาลั ย แม่ ฮ่ อ งสอน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ อ ๑๖ ก าหนดให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง
“คณะกรรมการประจ าวิ ท ยาลั ย แม่ ฮ่ อ งสอน” โดยมี อ งค์ ป ระกอบหนึ่ ง คื อ “คณาจารย์ ป ระจ าในวิ ท ยาลั ย
แม่ฮ่องสอน จานวนสองคน” เป็น กรรมการ โดยให้มีการเลือกจากคณาจารย์ประจาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เนื่องจากกรรมการประจาวิท ยาลัยแม่ ฮ่องสอนตามข้ อบัง คับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ว่าด้ว ย
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๖ (๔) จานวน 2 คน จะได้หมดวาระลงในวันที่26 กุมภาพันธ์ 2560 ตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ 14 จึงทาให้กรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนว่างลง 2 ตาแหน่ง
อาศั ย อ านาจตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย คณะกรรมการประจ าวิ ท ยาลั ย
แม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๐ และข้อ 14 วรรค 5 คณบดี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ไว้ดังนี้
๑. หลักการและสาระสาคัญ
๑.๑ เป็นแนวปฏิบัติการได้มาซึ่งคณาจารย์ประจาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จานวนหนึ่งคน เพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แทนตาแหน่งที่ว่าง
๑.๒ คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ ได้แก่
(๑) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท หรือดารงตาแหน่งวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๓) มีประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่าสามปี
(๔) เป็นคณาจารย์ประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
(๕) ไม่เป็นหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

๑.๓ คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือก เป็นคณาจารย์ประจาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
๒. ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๒.๑ การสมัค ร ให้ ผู้ส มั ครยื่ นใบสมัค รตามแบบฟอร์ มที่ ส านั ก งานคณบดี กาหนด ณ ส านั ก งานคณบดี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
๒.๒ บัตรเลือก ให้เป็นไปตามที่สานักงานคณบดี กาหนด แต่ต้องให้มีช่องทาเครื่องหมายสาหรับผู้มาใช้สิทธิ
แต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน
๒.๓ การเลือก ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครได้ ไม่เกินสองหมายเลข การเลือกให้
กระทาโดยการลงคะแนนลับและนับคะแนนโดยเปิดเผย
๒.๔ ผู้ได้รับคะแนนเลือกสูงสุดตามลาดับเป็นผู้ได้รับเลือกเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเลือกเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับการเลือก จานวน 2 คน
ในกรณี ที่มีผู้สมั คร จานวน 2 คน ให้ผู้นั้น เป็นผู้ไ ด้รับเลื อกเพื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่ง ตั้ง เป็ น
กรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก
๓. กาหนดการ
๓.๑ การสมัคร ให้ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กาหนดในวันที่ 6 - 11 มกราคม ๒๕60
ในวันและเวลาราชการ ณ สานักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
๓.๒ ประกาศรายชื่อและหมายเลข ภายในวันที่ ๑2 มกราคม ๒๕60
๓.๓ วันลงคะแนนเลือก วันที่ ๑3 มกราคม ๒๕60 เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ สานักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
๓.๔ การนับคะแนน นับคะแนน ณ สานักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วันที่ 13 มกราคม ๒๕60 เวลา
๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓.๕ ประกาศผลการเลือก ภายในวันที่ 13 มกราคม ๒๕60
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(อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ)
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ใบสมัคร
คณาจารย์ประจาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) .......................................................... นามสกุล..............................................................
วัน เดือน ปีเกิด .......................................................... อายุ ............ ปี
เป็นคณาจารย์ประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สังกัดภาควิชา....................................... สาขาวิชา.................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการบรรจุหรือโอนย้ายมาปฏิบัติงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน..................................................
๒. ประวัติการศึกษา
(๑) ปริญญาตรี ………………………………………….......สาขา………………………………………………………………………….
สถาบัน……………………………………………………………………………………………….....พ.ศ.……………………………..
(๒) ปริญญาโท ………………………………………………..สาขา…………………………………………………………………………..
สถาบัน………………………………………………………………………………………………….พ.ศ.........……………………….
(๓) ปริญญาเอก ………………………………………………สาขา……………………………………........………………………………
สถาบัน……………………………………………………………………………………………………พ.ศ.......………………………..
(๔) อื่นๆ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………...........................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ ทุกประการ
(ลงชื่อ) …………………………………….....................
(…………………………............................…………….)
ว/ด/ป ........................................

ประกาศคณะกรรมการดาเนินการเลือกคณาจารย์ประจาในวิทยาลัยแม่ฮอ่ งสอน
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
...................................................
เพื่อให้การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกคณาจารย์ประจาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย คณะกรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและการจั ดระบบบริห ารงานในวิท ยาลัยแม่ฮ่อ งสอน พ.ศ.
๒๕๕๖ ข้อ ๗ และข้อ ๑๐ คณะกรรมการดาเนินการเลือกคณาจารย์ประจาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จึง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก รายละเอียดตามบัญ ชีแนบท้าย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตรวจสอบบัญชีรายชื่อ หากไม่ถูกต้อง หรือผู้มีคุณสมบัติเลือกแต่ไม่มีรายชื่อตามบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการเลือกคณาจารย์ประจาใน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ณ สานักงานคณบดีวิทยา ลัย
แม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง กรณีผู้มีสิทธิเลือกจะต้องเดินทางไปราชการตามคาสั่งของมหาวิทยาลัยในวันที่กาหนดให้มีการเลือก
และมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้นั้นรับบัตรเลือกและใช้สิทธิแล้วใส่ซองปิดผนึกพร้อมลง
ลายมือชื่อกากับ มอบไว้กับประธานคณะกรรมการดาเนินการก่อนเดินทางไปราชการดังกล่าว โดยให้ประธาน
คณะกรรมการดาเนินการลงลายมือชื่อกากับซองไว้ด้วย กรณีผู้มีสิทธิเลือกอยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือกรณีอื่น
ใดที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งกาหนดไว้เท่านั้น
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(อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ)
คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ประธานกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินการเลือกคณาจารย์ประจาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกคณาจารย์ประจาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดาเนินการเลือก
คณาจารย์ประจาในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพือ่ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕9
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
ลายมือชื่อ
๑
อาจารย์วินัย
ไชยวงค์ญาติ
๒
อาจารย์ประสิทธิ์
ฉิมบุญมา
๓
อาจารย์ไชยเชิด
ไชยนันท์
๔
อาจารย์พุทธชาติ
ยมกิจ
๕
อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา
มูลสถาน
๖
อาจารย์พงศ์กรณ์
ทิพย์ปัญญา
7
อาจารย์ปัทมา
รัตนกมลวรรณ
8
อาจารย์อัมพวรรณ
อิ่มเอมทรัพย์
9
อาจารย์กาญจน์พิชชา ถวิลไทย
10 อาจารย์ณฤติยา
เพ็งศรี
11 อาจารย์รักคุณ
ปัญญาวุทาไกร
12 อาจารย์Micheal
Lakhin
13 อาจารย์ ดร.ชุติมันต์
สะสอง
14 อาจารย์ ดร.วีรวิชญ์
ปิยนนทศิลป์
15 อาจารย์สุพจน์
คามะนิด
16 อาจารย์บุปผา
คานวน
17 อาจารย์สิริลักษณ์
กัลยา
18 อาจารย์ทับทิม
เป็งมล
19 อาจารย์ณัฐวุฒิ
วิทา
20 อาจารย์กฤต
พันธุ์ปัญญา
21 อาจารย์ศุภกร
ประทุมถิ่น
22 อาจารย์ศิวาพร
มหาทานุโชค
23 อาจารย์พัชรี
วงศ์ฝั้น
24 อาจารย์ทัศกรณ์
อินทจักร์
25 อาจารย์คมสัน
โกเสนตอ
26 อาจารย์สัญฌา
พันธุ์แพง
27 อาจารย์ภัทรมน
พันธุ์แพง
28 อาจารย์รินทร์ลภัส
ศิรินพวัฒน์
29 อาจารย์ภัสราภรณ์
นันตากาศ

