
แบบประวัตสิ่วนตัว  

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

(สำหรับการจัดทำเอกสารแสดงวสิัยทัศน์ฯ) 

       

 

 
 

๑. ชื่อ-นามสกุล ............................................................................................................................................................... 

๒. อายุ..................................ปี 

๓. ตำแหน่งบรหิาร (ถา้ม)ี .................................................................................................................................................. 

๔. ตำแหน่งทางวิชาการ     อาจารย ์                 ผูช่้วยศาสตราจารย ์               รองศาสตราจารย์   

     ศาสตราจารย ์

๕. สังกัดหน่วยงาน............................................................................................................................................................ 

    ที่ตัง้หน่วยงานเลขที่.........................อาคาร.............................................หมู่บา้น..........................................................  

    ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................. 

    รหัสไปรษณยี์........................................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร.................................... 

๖. ที่อยู่ปัจจุบันที่ตดิต่อไดส้ะดวก 

     ที่ตัง้หน่วยงานเลขที่.........................อาคาร.............................................หมู่บา้น..........................................................  

ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................. 

     รหัสไปรษณยี์........................................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร.................................... 

๗. สถานภาพการสมรส  โสด       สมรส   หมา้ย     หยา่ 

๘. คุณวุฒกิารศึกษา  

ระดับปรญิญาตร ี ช่ือปรญิญาบัตร...............................................................สาขาวิชา.....................................................   

   ชื่อสถาบันการศึกษา............................................................ประเทศ.................................................... 

ระดับปรญิญาโท  ชื่อปรญิญาบัตร...............................................................สาขาวชิา......................................................   

   ชื่อสถาบันการศึกษา............................................................ประเทศ.................................................... 

ระดับปรญิญาเอก ช่ือปรญิญาบัตร...............................................................สาขาวชิา.....................................................   

   ชื่อสถาบันการศึกษา............................................................ประเทศ.................................................... 

   อื่น ๆ .............................................................................................................................................................................. 

๙. ประสบการณ์ด้านการสอน ในสถาบันการศกึษาระดับอุดมศกึษา  

     ๑)  คณะ.................................... ชื่อสถาบัน.....................................ประเทศ ..............................ระยะเวลา...............ปี 

     ๒)  คณะ.................................... ช่ือสถาบัน.....................................ประเทศ ..............................ระยะเวลา...............ปี 

     ๓)  คณะ.................................... ชื่อสถาบัน.....................................ประเทศ ..............................ระยะเวลา...............ปี 

๑๐. ประสบการณ์ด้านการบรหิารในสถาบันการศกึษาระดับอุดมศกึษา /หรอืหน่วยงานอื่นๆ 

   ๑)  ตำแหน่ง ……………………….…….. คณะ/หน่วยงาน.......................................ช่ือสถาบัน................................................  

       ประเทศ …………………………………..……… ระยะเวลา..............................ปี 

   ๒)  ตำแหน่ง …………….…..………….. คณะ/หน่วยงาน.......................................ช่ือสถาบัน.................................................  

      ประเทศ ……………………………………..…….. ระยะเวลา..............................ปี 

   ๓) ตำแหน่ง ………………………………. คณะ/หน่วยงาน.......................................ชื่อสถาบัน.................................................  

      ประเทศ ……………………..…………………….. ระยะเวลา..............................ปี 

รปูถ่ายขนาด 

๑” 



 

๑๑. ผลงานดา้นอื่น ๆ 

 ๑)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ๒)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

   ๓)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

   ๔)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

   ๕)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑๒. เป็นผูม้คีุณสมบัตขิองผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

       (กรุณาทำเครื่องหมาย  หนา้ช่อง  ท่ีตรงกับคุณสมบัตขิองผูท้ี่ได้รับการเสนอช่ือ) 

โปรดระบุ () พรบ./ประกาศ/ข้อบังคับ/คุณสมบัต ิ

ส่วนที่ ๑ พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๕ วรรคสอง 

 

 

ต้องสำเร็จการศึ กษาช้ันปริญ ญ า หรือ เที ยบเท่ าจากมหาวิทยาลั ยห รือสถาบันอุ ดมศึกษาอื่ น                                

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านบริหารมาแล้วในมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรอืมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า

สามปี  

 

ส่วนที่ ๒ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและ

ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๖ กำหนดว่าผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีหรือผู้อำนวยการต้องมี

คุณสมบัตติามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ 

 ๑) ลักษณะที่พึงประสงค ์

ใช่ ไมใ่ช ่ ก.  เป็นผูม้คีวามสามารถทางวชิาการเป็นที่ยอมรับ สามารถบรหิารวชิาการได้เป็นอย่างดี 

ใช่ ไมใ่ช ่ ข.  เป็นผู้มีสมรรถนะ ประสบการณ์  และผลงานการบริหารเป็นที่ประจักษ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

มหาวทิยาลัยหรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียง

มาสู่คณะและมหาวทิยาลัย 

ใช่ ไมใ่ช ่ ค.  มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดอีันจะนำมาซ่ึงการประสานสัมพันธ์และความร่วมมือภายในคณะและมหาวทิยาลัย 

 ๒) ลักษณะต้องห้าม  

ใช่ ไมใ่ช ่ ก.  เป็นผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมือง 

ใช่ ไมใ่ช ่ ข.  เป็นคนวกิลจริตหรอืจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนเสมือนไรค้วามสามารถคนไร้ความสามารถหรือเป็น

โรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 

ใช่ ไมใ่ช ่ ค.  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรอืถูกสั่งให้ออกจากงานไวก้่อน 

ใช่ ไมใ่ช ่ ง.  เป็นผูบ้กพรอ่งในศีลธรรมอันด ีหรอืกระทำการอันเป็นการฝ่าฝนืจรยิธรรมอย่างรา้ยแรง 

ใช่ ไมใ่ช ่ จ.  เป็นกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงหรอืเจ้าหนา้ท่ีในพรรคการเมอืง 

ใช่ ไมใ่ช ่ ฉ.  เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

ใช่ ไมใ่ช ่ ช.  เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาท

หรอืความผดิลหุโทษ 

ใช่ ไมใ่ช ่ ซ.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอ่ืน                

ของรฐั หรอืเอกชน 

ใช่ ไมใ่ช ่ ญ.  เป็นหุ้นส่วนหรือมีกิจการที่ มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้เสียกับกิจการของมหาวิทยาลัย                     

หรอืส่วนงาน 



 

โปรดระบุ () พรบ./ประกาศ/ข้อบังคับ/คุณสมบัต ิ

ส่วนที่ ๓ คุณสมบัตอ่ืินๆ นอกเหนอืจาก ส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ (โปรดระบุ) 

 เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร หรอืบุคลากรด้านการสาธารณสุขประจำหลักสูตร มีวุฒิการศกึษาไม่ต่ำกว่า

ปริญญาโทด้านการสาธารณสุข วทิยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน หรือมีตำแหน่งทางวิชาการ 

ไม่ต่ำกว่าผูช้่วยศาสตราจารยส์าขาการสาธารณสุข 

ระบุรายละเอยีด............................................................................................................................... 

 มปีระสบการณ์ดา้นการสอนในสถาบันการศกึษามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

 มปีระสบการณ์ในตำแหน่งบรหิารของสถาบันการศึกษา ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

 สามารถปฏบิัตงิานประจำเต็มเวลา 

 

ข้าพเจ้าไดแ้นบเอกสารประกอบ ดังน้ี 
 

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑ ชุด 

 

  หลักฐานทางการศึกษาช้ันปรญิญา จำนวน ๑ ชุด 

  

  

              ข้าพเจ้า ขอรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ลักษณะที่พึงประสงค์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว    

ไว้ข้างต้นจริง และขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครน้ีถูกต้องเป็นจริงทุกประการ หากคณะกรรมการสรรหาฯ 

ตรวจสอบพบว่าข้อความไม่ถูกต้องเป็นจรงิ ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการสรรหาตัดสิทธิการสมัครฯ  

 

 

                                                                           ขอรับรองว่าขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

 

 

 

        ลงชื่อ......................................................ผู้ตอบรบัการทาบทาม 
              (..........................................................) 

        วันท่ี............................................................. 

หมายเหต ุ

๑. ทุกข้อสามารถพมิพ์ข้อมูลเพิ่มเตมิได ้

๒. กรณีคณะกรรมการสรรหาฯ ประสงค์จะขอเอกสารเพ่ิมเตมิจะแจง้ให้ทราบ 


