
 

แบบประวัติส่วนตัว (ส ำหรับกำรจัดท ำเอกสำรแสดงวิสัยทัศนฯ์) 

ผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งคณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 

       

 

 
 

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

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

3. ต าแหนง่บริหาร (ถ้าม)ี .................................................................................................................................................. 

4. ต าแหนง่ทางวิชาการ     อาจารย์                  ผูช้ว่ยศาสตราจารย์                รองศาสตราจารย์   

     ศาสตราจารย์ 

๕. สังกัดหนว่ยงาน............................................................................................................................................................ 

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

    ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................. 

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

๖. ที่อยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อได้สะดวก 

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

ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวัด................................................. 

     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. ประสบการณ์ดา้นการสอน ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษา  

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

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

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

1๐. ประสบการณ์ดา้นการบริหารในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา /หรือหนว่ยงานอื่นๆ 

   ๑)  ต าแหนง่ ……………………….…….. คณะ/หน่วยงาน.......................................ชื่อสถาบัน................................................  

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

   ๒)  ต าแหนง่ …………….…..………….. คณะ/หน่วยงาน.......................................ชื่อสถาบัน.................................................  

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

   ๓) ต าแหนง่ ………………………………. คณะ/หน่วยงาน.......................................ช่ือสถาบัน.................................................  

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

รูปถ่ายขนาด 
๑” 



 

๑๑. ผลงานดา้นอื่น ๆ 

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

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

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

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

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

๑๒. เป็นผู้มคีุณสมบัตขิองผู้ไดส้มัครเป็นผู้สมควรด ารงต าแหนง่คณบดีคณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์

       (กรุณาท าเคร่ืองหมาย  หนา้ชอ่ง  ท่ีตรงกับคุณสมบัตขิองผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อ) 

โปรดระบุ () พรบ./ประกาศ/ข้อบังคับ/คุณสมบัติ 

ส่วนที่ ๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๓๕ วรรคสอง 

 

 

ต้องส าเร็จการศึ กษาชั้ นป ริญญา หรือเทียบเท่ าจากมหาวิทยาลั ยหรือสถาบันอุ ดมศึ กษาอื่ น                                

ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านบริหารมาแล้วในมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า

สามปี  

 

ส่วนที่ ๒ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและ

ผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ ก าหนดว่าผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีหรือผู้อ านวยการต้องมี

คุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ 

 ๑) ลักษณะที่พึงประสงค ์

ใช่ ไมใ่ช ่ ก.  เป็นผู้มีความสามารถทางวชิาการเป็นท่ียอมรับ สามารถบริหารวชิาการได้เป็นอยา่งดี 

ใช่ ไมใ่ช ่ ข.  เป็นผู้มีสมรรถนะ ประสบการณ์  และผลงานการบริหารเป็นท่ีประจักษ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมท้ังมีวิสัยทัศน์และศักยภาพท่ีจะน าความเจริญและชื่อเสียง

มาสู่คณะและมหาวิทยาลัย 

ใช่ ไมใ่ช ่ ค.  มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดอีันจะน ามาึึ่งการประสานสัมพันธ์และความรว่มมือภายในคณะและมหาวิทยาลัย 

 ๒) ลักษณะต้องห้าม  

ใช่ ไมใ่ช ่ ก.  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

ใช่ ไมใ่ช ่ ข.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนเสมือนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถหรือเป็น

โรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 

ใช่ ไมใ่ช ่ ค.  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรอืถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 

ใช่ ไมใ่ช ่ ง.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ีหรือกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอยา่งรา้ยแรง 

ใช่ ไมใ่ช ่ จ.  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมอืงหรือเจ้าหนา้ที่ในพรรคการเมอืง 

ใช่ ไมใ่ช ่ ฉ.  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

ใช่ ไมใ่ช ่ ช.  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 

ใช่ ไมใ่ช ่ ึ.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น                

ของรัฐ หรือเอกชน 

ใช่ ไมใ่ช ่ ญ.  เป็นหุ้นส่วนหรือมีกิจการท่ีมีผลประโยชน์ทับึ้อนหรือมีส่วนได้เสียกับกิจการของมหาวิทยาลัย                     

หรือส่วนงาน 



 

โปรดระบุ () พรบ./ประกาศ/ข้อบังคับ/คุณสมบัติ 

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

  

  

  

  

  
 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบใบสมัคร ดังนี้ 
 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ชุด 

 

  หลักฐานทางการศกึษาชัน้ปริญญา จ านวน ๑ ชุด 

  

  

              ข้าพเจ้า ขอรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ลักษณะที่พึงประสงค์  และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าว    

ไว้ข้างต้นจริง และขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ หากคณะกรรมการสรรหาฯ 

ตรวจสอบพบว่าข้อความไม่ถูกต้องเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการสรรหาตัดสิทธิการสมัครฯ  

 

 
                                                                           ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีกลา่วมาข้างตน้เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 

        ลงช่ือ......................................................ผู้สมัคร 
              (..........................................................) 

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

หมายเหต ุ

๑. ทุกข้อสามารถพมิพข์้อมูลเพิ่มเตมิได ้

๒. กรณคีณะกรรมการสรรหาฯ ประสงค์จะขอเอกสารเพิ่มเตมิจะแจ้งใหผู้้สมัครทราบ 


