
 

 

แบบประวัติส่วนตัว 

ผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำเขตเชียงรำย มหำวิทยำลัยพะเยำ 

(ส ำหรับกำรจัดท ำเอกสำรแสดงวิสัยทัศนฯ์) 

       

 

 
 

๑. ชื่อ-นำมสกุล ............................................................................................................................................................... 

๒. อำยุ..................................ปี 

๓. ต ำแหนง่บริหำร (ถ้ำม)ี .................................................................................................................................................. 

๔. ต ำแหนง่ทำงวิชำกำร     อำจำรย์                  ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย์                รองศำสตรำจำรย์   

     ศำสตรำจำรย์ 

๕. สังกัดหนว่ยงำน............................................................................................................................................................ 

    ท่ีต้ังหน่วยงำนเลขท่ี.........................อำคำร.............................................หมู่บ้ำน..........................................................  

    ต ำบล/แขวง............................................อ ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................. 

    รหัสไปรษณีย์........................................................โทรศัพท์..........................................โทรสำร.................................... 

๖. ที่อยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อได้สะดวก 

     ท่ีต้ังหน่วยงำนเลขท่ี.........................อำคำร.............................................หมู่บ้ำน..........................................................  

ต ำบล/แขวง............................................อ ำเภอ/เขต..........................................จงัหวัด................................................. 

     รหัสไปรษณีย์........................................................โทรศัพท์..........................................โทรสำร.................................... 

๗. สถำนภำพกำรสมรส  โสด       สมรส   หมำ้ย     หยำ่ 

๘. คุณวุฒกิำรศึกษำ  

ระดับปริญญำตรี  ชื่อปริญญำบัตร...............................................................สำขำวิชำ.....................................................   

   ชื่อสถำบันกำรศึกษำ............................................................ประเทศ.................................................... 

ระดับปริญญำโท  ชื่อปริญญำบัตร...............................................................สำขำวิชำ......................................................   

   ชื่อสถำบันกำรศึกษำ............................................................ประเทศ.................................................... 

ระดับปริญญำเอก ชื่อปริญญำบัตร...............................................................สำขำวิชำ.....................................................   

   ชื่อสถำบันกำรศึกษำ............................................................ประเทศ.................................................... 

๙. ประสบกำรณ์ดำ้นกำรสอน ในสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศกึษำ  

     ๑)  คณะ.................................... ชื่อสถำบัน.....................................ประเทศ ..............................ระยะเวลำ...............ปี 

     ๒)  คณะ.................................... ชื่อสถำบัน.....................................ประเทศ ..............................ระยะเวลำ...............ปี 

     ๓)  คณะ.................................... ชื่อสถำบัน.....................................ประเทศ ..............................ระยะเวลำ...............ปี 

๑๐. ประสบกำรณ์ดำ้นกำรบริหำรในสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ /หรือหนว่ยงำนอื่นๆ 

   ๑)  ต ำแหนง่ ……………………….…….. คณะ/หน่วยงำน.......................................ชื่อสถำบัน................................................  

       ประเทศ …………………………………..……… ระยะเวลำ..............................ปี 

   ๒)  ต ำแหนง่ …………….…..………….. คณะ/หน่วยงำน.......................................ชื่อสถำบัน.................................................  

      ประเทศ ……………………………………..…….. ระยะเวลำ..............................ปี 

   ๓) ต ำแหนง่ ………………………………. คณะ/หน่วยงำน.......................................ช่ือสถำบัน.................................................  

      ประเทศ ……………………..…………………….. ระยะเวลำ..............................ปี 

รูปถ่ำยขนำด 

๑” 



 

 

๑๑. ผลงำนดำ้นอื่น ๆ 

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

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

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

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

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

๑๒. เป็นผู้มคีุณสมบัตขิองผู้สมควรด ำรงต ำแหนง่ผู้อ ำนวยกำรวทิยำเขตเชยีงรำย มหำวิทยำลัยพะเยำ 

       (กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  หนำ้ชอ่ง  ท่ีตรงกับคุณสมบัตขิองผู้ท่ีได้รับกำรเสนอชื่อ) 

โปรดระบุ () พรบ./ประกำศ/ข้อบังคับ/คุณสมบัติ 

ส่วนที่ ๑ พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ.๒๕๕๓ มำตรำ ๓๕ วรรคสอง 

 

 

ต้องส ำ เ ร็จกำรศึกษำชั้ นปริญญำ หรือเทียบเท่ำจำกมหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอื่ น                                

ท่ีสภำมหำวิทยำลัยรับรอง และได้ท ำกำรสอน หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบริหำรมำแล้วในมหำวิทยำลัยหรือ

สถำบันอุดมศึกษำอื่นท่ีสภำมหำวิทยำลัยรับรอง หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรอื่นมำแล้วไม่น้อยกว่ำ

สำมปี  

 

ส่วนที่ ๒ 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำคณบดีและ

ผู้อ ำนวยกำร พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๖ ก ำหนดว่ำผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งคณบดีหรือผู้อ ำนวยกำรต้องมี

คุณสมบัติตำมมำตรำ ๓๕ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 ๑) ลักษณะที่พึงประสงค ์

ใช่ ไม่ใช ่ ก.  เป็นผู้มีควำมสำมำรถทำงวชิำกำรเป็นท่ียอมรับ สำมำรถบริหำรวชิำกำรได้เป็นอยำ่งดี 

ใช่ ไม่ใช ่ ข.  เป็นผู้มีสมรรถนะ ประสบกำรณ์ และผลงำนกำรบริหำรเป็นท่ีประจักษ์  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน

มหำวทิยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอื่น รวมท้ังมีวิสัยทัศน์และศักยภำพท่ีจะน ำควำมเจริญและชื่อเสียง

มำสูส่่วนงำนและมหำวิทยำลัย 

ใช่ ไม่ใช ่ ค.  มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีดอีันจะน ำมำซึ่งกำรประสำนสัมพันธ์และควำมร่วมมอืภำยในส่วนงำนและมหำวทิยำลัย 

 ๒) ลักษณะต้องห้ำม  

ใช ่ไมใ่ช ่ ก.  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

ใช่ ไม่ใช ่ ข.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถคนไร้ควำมสำมำรถหรือเป็น

โรคที่ก ำหนดในกฎ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 

ใช่ ไม่ใช ่ ค.  เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรอืถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อน 

ใช่ ไม่ใช ่ ง.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ีหรือกระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมอยำ่งรำ้ยแรง 

ใช่ ไม่ใช ่ จ.  เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมอืงหรือเจ้ำหนำ้ที่ในพรรคกำรเมอืง 

ใช่ ไม่ใช ่ ฉ.  เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำย 

ใช่ ไม่ใช ่ ช.  เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำท

หรือควำมผิดลหุโทษ 

ใช่ ไม่ใช ่ ซ.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หน่วยงำนอื่น                

ของรัฐ หรือเอกชน 

ใช่ ไม่ใช ่ ญ.  เป็นหุ้นส่วนหรือมีกิจกำรท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้เสียกับกิจกำรของมหำวิทยำลัย                     

หรือส่วนงำน 



 

 

โปรดระบุ () พรบ./ประกำศ/ข้อบังคับ/คุณสมบัติ 

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

 มปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำมำแล้วไมน่อ้ยกว่ำ ๓ ปี 

 มปีระสบกำรณ์ในต ำแหน่งบริหำรของสถำบันกำรศึกษำ ระดับอุดมศกึษำไม่นอ้ยกว่ำ ๓ ปี 
 

ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรประกอบ ดังนี้ 
 

  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  จ ำนวน ๑ ชุด 

 

  หลักฐำนทำงกำรศกึษำชัน้ปริญญำ จ ำนวน ๑ ชุด 

  

  

              ข้ำพเจ้ำ ขอรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ ลักษณะที่พึงประสงค์ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว    

ไว้ข้ำงต้นจริง และขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบประวัติส่วนตัวนีถู้กต้องเป็นจริงทุกประกำร หำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ 

ตรวจสอบพบว่ำข้อควำมไม่ถูกต้องเป็นจริง ข้ำพเจ้ำยินยอมให้คณะกรรมกำรสรรหำฯ ตัดสิทธิ  

 

 
                                                                           ขอรับรองว่ำข้อมูลท่ีกลำ่วมำข้ำงตน้เป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

 

 

        ลงช่ือ......................................................ผู้ตอบรับกำรทำบทำม 
              (..........................................................) 

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

หมำยเหต ุ

๑. ทุกข้อสำมำรถพมิพข์้อมูลเพิ่มเตมิได ้

๒. กรณคีณะกรรมกำรสรรหำฯ ประสงค์จะขอเอกสำรเพิ่มเตมิจะแจ้งให้ทรำบ 


