
 

แบบประวัติส่วนตัว  

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

(สำหรับการจัดทำเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ฯ) 

       

 

 
 

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

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

๓. ตำแหน่งบริหาร (ถ้าม)ี .................................................................................................................................................. 

๔. ตำแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์                  ผูช้่วยศาสตราจารย์                รองศาสตราจารย์   

     ศาสตราจารย์ 

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

    ท่ีต้ังหน่วยงานเลขท่ี.........................อาคาร.............................................หมู่บ้าน..........................................................  

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

    รหัสไปรษณีย์........................................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร.................................... 

๖. ที่อยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อได้สะดวก 

     ท่ีต้ังหน่วยงานเลขท่ี.........................อาคาร.............................................หมู่บ้าน..........................................................  

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

     รหัสไปรษณีย์........................................................โทรศัพท์..........................................โทรสาร.................................... 

๗. สถานภาพการสมรส  โสด       สมรส   หมา้ย     หยา่ 

๘. คุณวุฒกิารศึกษา  

ระดับปริญญาตรี  ชื่อปริญญาบัตร...............................................................สาขาวิชา.....................................................   

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

ระดับปริญญาโท  ชื่อปริญญาบัตร...............................................................สาขาวิชา......................................................   

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

ระดับปริญญาเอก ชื่อปริญญาบัตร...............................................................สาขาวิชา.....................................................   

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

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

๙. ประสบการณ์ด้านการสอน ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษา  

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

     ๒)  คณะ.................................... ชื่อสถาบัน.....................................ประเทศ ..............................ระยะเวลา...............ปี 

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

๑๐. ประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา /หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

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

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

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

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

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

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

รูปถ่ายขนาด 

๑” 



 
๑๑. ผลงานดา้นอื่น ๆ 

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

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

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

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

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

๑๒. เป็นผู้มคีุณสมบัตขิองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

       (กรุณาทำเคร่ืองหมาย ✓ หนา้ช่อง  ท่ีตรงกับคุณสมบัตขิองผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ) 

โปรดระบุ (✓) พรบ./ประกาศ/ข้อบังคับ/คุณสมบัติ 

ส่วนที่ ๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๕ วรรคสอง 

 

 

ต้องสำเร ็จการศึกษาช ั ้นปร ิญญา หรือเท ียบเท่าจากมหาว ิทยาล ัยหร ือสถาบันอ ุดมศึกษาอ ื่น                                

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านบริหารมาแล้วในมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นมาแล้วไม่น้ อย

กว่าสามป ี 

 

ส่วนที่ ๒ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและ

ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๖ กำหนดว่าผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีหรือผู้อำนวยการตอ้งมี

คุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ 

 ๑) ลักษณะที่พึงประสงค ์

ใช่ ไม่ใช ่ ก.  เป็นผู้มีความสามารถทางวชิาการเป็นท่ียอมรับ สามารถบริหารวชิาการได้เป็นอย่างดี 

ใช่ ไม่ใช ่ ข.  เป็นผู ้มีสมรรถนะ ประสบการณ์ และผลงานการบริหารเป็นที ่ประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งใน

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมทั้งมีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและ

ชื่อเสียงมาสู่ส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

ใช่ ไม่ใช ่ ค.  มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดอีันจะนำมาซึ่งการประสานสัมพันธ์และความร่วมมอืภายในส่วนงานและมหาวทิยาลัย 

 ๒) ลักษณะต้องห้าม  

ใช ่ไมใ่ช ่ ก.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมอืง 

ใช่ ไม่ใช ่ ข.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนเสมือนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถหรือ

เป็นโรคท่ีกำหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 

ใช่ ไม่ใช ่ ค.  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 

ใช่ ไม่ใช ่ ง.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ีหรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนจรยิธรรมอย่างร้ายแรง 

ใช่ ไม่ใช ่ จ.  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมอืงหรือเจ้าหนา้ที่ในพรรคการเมอืง 

ใช่ ไม่ใช ่ ฉ.  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

ใช่ ไม่ใช ่ ช.  เคยถูกจำคุกโดยคำพพิากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เวน้แต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 

ใช่ ไม่ใช ่ ซ.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  หน่วยงานอื่น                

ของรัฐ หรือเอกชน 

ใช่ ไม่ใช ่ ญ.  เป็นหุ้นส่วนหรือมีกิจการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้เสียกับกิจการของมหาวิทยาลัย                     

หรือส่วนงาน 



 
โปรดระบุ (✓) พรบ./ประกาศ/ข้อบังคับ/คุณสมบัติ 

ส่วนที่ ๓ คุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ (โปรดระบ)ุ 

 มปีระสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๓ ปี 

 มปีระสบการณ์ในตำแหน่งบริหารของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศกึษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 
 

 ❑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑ ชุด 

 

 ❑ หลักฐานทางการศกึษาชัน้ปริญญา จำนวน ๑ ชุด 

  

  

              ข้าพเจ้า ขอรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ลักษณะที่พึงประสงค์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว     

ไว้ข้างต้นจรงิ และขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มประวัตสิ่วนตัวนีถู้กต้องเป็นจริงทุกประการ หากคณะกรรมการ

สรรหาฯ ตรวจสอบพบว่าข้อความไม่ถูกต้องเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการสรรหาตัดสิทธิ  

 

 
                                                                           ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างตน้เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 

        ลงช่ือ......................................................ผู้ตอบรับการทาบทาม 
              (..........................................................) 

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

หมายเหต ุ

๑. ทุกข้อสามารถพมิพ์ขอ้มูลเพิ่มเตมิได ้

๒. กรณคีณะกรรมการสรรหาฯ ประสงค์จะขอเอกสารเพิ่มเตมิจะแจ้งให้ทราบ 


