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กำหนดการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
 

วัน เดือน ปี เวลา ขั้นตอนการดำเนินการ สถานที ่ เอกสาร 
วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

เวลา ๑๖.๓๐ น.  
 
 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๑  
- พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง 

วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

- พิจารณาเอกสารที่เก่ียวกับการสรรหาอธิการบดี 

การประชุมออนไลน์ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ด้วยระบบ ZOOM Cloud 
Meetings 

- (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี เรื่อง วิธีการ กระบวนการ 
และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ 

- (ร่าง) เอกสารที่เก่ียวข้อง 
วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 
 
 

- กรรมการสรรหาอธิการบดีแจ้งองค์กรภายในและภายนอก
เสนอชื่อผู้เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

- ติดประกาศ/เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ไปยังหน่วยงานอ่ืน 
และเผยแพร่ใน Website 

 - ป ร ะก าศ ค ณ ะก ร รม ก า รส ร รห า
อธิการบดี เรื่อง วิธีการ กระบวนการ 
และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
ถึง 

วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

(เว้นวันหยุดราชการ) 

- รับสมัคร/รับเสนอชื่อ ผู้เข้ารับการสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่ง
อธิการบดี 

 
 
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 
ราชนครินทร์ 

- แบบการสมั ครเพ่ื อดำรงตำแหน่ ง
อธิการบด ี 

- แบ บ เส น อรายชื่ อ ผู้ ส มค ว รด ำร ง
ตำแหน่งอธิการบด ี 

- แบบประวัติและผลงานผู้สมัครและ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๖.๓๐ น.  

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ครั้ งที่  ๒  เพ่ือ
พิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินให้คะแนน 

 

การประชุมออนไลน์ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ด้วยระบบ ZOOM Cloud 
Meetings  

 

เอกสารหมายเลข ๑ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลกัเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
(ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 



๒ 
 

 

 
วัน เดือน ปี เวลา ขั้นตอนการดำเนินการ สถานที ่ เอกสาร 

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ก่อนเวลา ๑๕.๓๐ น. 

- กรรมการสรรหาอธิการบดี (บุคคลภายใน) ที่ได้รับมอบหมาย 
เปิดซองเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการ 
เสนอชื่อเป็นเบื้องต้น 

การประชุมออนไลน์ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ด้วยระบบ ZOOM Cloud 
Meetings 

 

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๖.๓๐ น. 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๓ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติและตัวบุคคล 

  (๒) กำหนดรายละเอียดและขั้นตอนการแสดงวิสัยทัศน์และ
แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 

การประชุมออนไลน์ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ด้วยระบบ ZOOM Cloud 
Meetings 

- หลักฐานการรับเอกสารการสมัคร/การ
เสนอชื่อ 

- แบบประวัติและผลงานของผู้สมัครและ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

- กรอบการจัดทำวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ 
และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 

วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
 

- ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน  

 
 
 
 

- ติดประกาศหน้าสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย 

- ติดประกาศบริเวณ 
หน้าห้องประชาสัมพันธ์ 

- แจ้งไปยังหน่วยงานภายใน 
- website 

- ป ร ะก าศ ค ณ ะก ร รม ก า รส ร รห า
อธิการบดี เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งอธิการบด ี

วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

- ผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการสรรหาอธิการบดีส่ งวิสัยทัศน์  
แผนกลยุทธ์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ เป็นลายลักษณ์ อักษร จำนวน ๗ ชุด เสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี โดยปิดผนึก และลงนาม
กำกับทุกซอง 

- สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น ๔ 
อาคารราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ 

 

 



๓ 
 

 

 
วัน เดือน ปี เวลา ขั้นตอนการดำเนินการ สถานที ่ เอกสาร 

วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๓ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

 
- ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

อธิการบดีแสดงวิสัยทัศน์  แผนกลยุทธ์และแนวทางการ
บริหารมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
และประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

- คณะกรรมการสรรหาสัมภาษณ์ผู้ที่คุณสมบัติเพ่ือเข้ารับการ
สรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

 

- ห้องเขียวมรกต ชั้น ๒  
อาคารเรียนรวมและ
อำนวยการ 

- ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ 
  อาคารเรียนรวมและ

อำนวยการ 
 
- ห้องมหาชนก ชั้น ๕ 

อาคารเรียนรวมและ
อำนวยการ 

 
 
 
- ประเด็นคำถามจากคณาจารย์และ

ประชาคมท้ังภายในและภายนอก 
 
 
- ประเด็นคำถามจากคณะกรรมการ 

สรรหาอธิการบดี 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดี 

- งานเลขานุการฯ จัดทำเอกสารข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัย 

- 
 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็น 
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

- เอกสารรายงานการดำเนินการสรรหา
อธิการบดี 

วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๙.๓๐ น. 

- คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีรายงานผลการสรรหา 
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ไม่เกินสามรายชื่อ เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามรายชื่อคนหนึ่ง 
ตามความเหมาะสม 

ห้องเจ้าเสวย ชั้น ๔  
อาคารราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ 

- เอกสารการสมัคร/การเสนอชื่อ 
- เอกสารประวัติและผลงาน 
- เอกสารวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และ

แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 
ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

- รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งอธิการบดี 

 



 

 

 
 
 
 

แบบการสมัคร 
เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
๑.  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/......................ชือ่.............................นามสกุล....................................... ..... 
๒.  เกิดวันที่ .................... เดือน .............................. พ.ศ. ...................... ปัจจุบันอายุ ..........................ปี  
๓.  วุฒิการศึกษาสูงสุด .......................................................................................................... ................. 
     จากสถาบัน ......................................................................................................................................... 
๔.  ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน .......................................................................................... ............................ 
     สถานที่ทำงาน ................................................................................................................ .................. 
     โทรศัพท์ ................................................................ .......................................................................... 
     โทรศัพท์เคลื่อนที่ .......................................................................................................... ................... 
     E-mail ............................................................................................................................................ 
     ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................. ........................ 
     โทรศัพท์ .................................................................................................................... ...................... 
     โทรศัพท์เคลื่อนที่ .......................................................... ................................................................... 
 
  ขอสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และหากมีการตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ  
ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่ต้น 
 
 
      
    ลงชื่อ.................................................................. ............ 
          (..................................................................................) ตัวบรรจง 
          วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลกัเกณฑ ์
การสรรหาอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
(ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 



 

 

 
 
 
 
 
แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีสิทธเิสนอไดค้นละหนึ่งชื่อ) 
___________________________ 

 

  ข้าพเจ้า..........................................................................................................................................
ขอเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่ งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายนามดังนี้ 
 
 
 
เหตุผลประกอบ ............................ ....................................................................................................  
..................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................... ...................................... 
 
 
    ลงชื่อผู้เสนอ .................................................................. 
           (...................................................................) ตัวบรรจง  
    ตำแหน่ง ........................................................................  
    วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ............. 

 
คำยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

  ข้าพเจ้า ............................................................... ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าฯ เข้ารับการสรรหา
เพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และหากมีการตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าข้าพเจ้า 
ขาดคุณสมบัตติามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่ต้น 
 
 
      ลงชื่อ ........................................................................ 
             (......................................................................) 
         ผู้ยินยอมให้เสนอชื่อ 
       วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

เอกสารหมายเลข ๓ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลกัเกณฑ์ 
การสรรหาอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
(ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ชื่อ - นามสกุล __________________________________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(โดยคณะ สถาบนั สำนัก ศนูย์ หรือหน่วยงานทีเ่รียกชือ่อย่างอื่นทีม่ีฐานะเทียบเท่าคณะ  
มีสิทธิเสนอได้หน่วยงานละไม่เกินสองชื่อ) 

ระบชุือ่หน่วยงาน ................................................................................ 
___________________________ 

 
  ข้าพเจ้า (บุคคล/องค์กร) ..............................................................................................................
ขอเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่ งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายนามดังนี้ (ชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร) 
 
 
 
เหตุผลประกอบ ............................ ................................................................................................. ... 
..................................................... ........................................................... ........................................ 
................................................................................................... ..................................................... ............. 
........................................................................................................................................................ ............. 
 
 
 
 
เหตุผลประกอบ ................................................................................................................................  
..................................................... ............................................................. ...................................... 
............................................................................................................................... ...................................... 
................................................... .....................................................................................................  
 
 
    ลงชื่อผู้เสนอ .................................................................. 
           (...................................................................) ตัวบรรจง  
    ตำแหน่ง ........................................................................  
    วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ............. 

 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลกัเกณฑ์ 
การสรรหาอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
(ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

๑. ชื่อ - นามสกุล __________________________________________________ 

๒. ชื่อ - นามสกุล __________________________________________________ 



 

 

-๒- 
 

คำยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

  ข้าพเจ้า ............................................................... ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าฯ เข้ารับการสรรหา
เพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และหากมีการตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าข้าพเจ้า 
ขาดคุณสมบัตติามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่ต้น 
 
 
      ลงชื่อ ........................................................................ 
             (......................................................................) 
         ผู้ยินยอมให้เสนอชื่อ 
       วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(โดยสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ มีสิทธิเสนอได้ไมเ่กินสองชื่อ) 
___________________________ 

 
  ข้าพเจ้า (บุคคล/องค์กร) ...............................................................................................................
ขอเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่ งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายนามดังนี้ (ชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร) 
 
 
 
เหตุผลประกอบ ............................ .................................................................... ................................ 
..................................................... ...................................................................................................  
...................................................................... .................................................................................. ............. 
............................................................................................................................... ...................................... 
 
 
 
 
เหตุผลประกอบ ............................ ....................................................................................................  
..................................................... ................................................................................................... 
............................................................................................................................... ...................................... 
........................................ ................................................................................................................  
 
 
    ลงชื่อผู้เสนอ .................................................................. 
           (...................................................................) ตัวบรรจง  
    ตำแหน่ง ........................................................................  
    วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ............. 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๕ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลกัเกณฑ์ 
การสรรหาอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
(ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

๑. ชื่อ - นามสกุล __________________________________________________ 

๒. ชื่อ - นามสกุล __________________________________________________ 



 

 

-๒- 
 

คำยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

  ข้าพเจ้า ............................................................... ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าฯ เข้ารับการสรรหา
เพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และหากมีการตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าข้าพเจ้า 
ขาดคุณสมบัตติามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่ต้น 
 
 
      ลงชื่อ ........................................................................ 
             (......................................................................) 
         ผู้ยินยอมให้เสนอชื่อ 
       วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(โดยองค์การบรหิารนักศึกษา มีสิทธิเสนอได้องคก์ารละหนึ่งชื่อ) 
___________________________ 

 

  ข้าพเจ้า (บุคคล/องค์การ).............................................................................................................
ขอเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่ งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายนามดังนี้  
 
 
 
เหตุผลประกอบ ............................ ............................................................................................. ....... 
......................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................... ......................................................... ............. 
 
 
    ลงชื่อผู้เสนอ .................................................................. 
           (...................................................................) ตัวบรรจง  
    ตำแหน่ง ........................................................................  
    วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ............. 

 
คำยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

  ข้าพเจ้า ............................................................... ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าฯ เข้ารับการสรรหา
เพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และหากมีการตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าข้าพเจ้า 
ขาดคุณสมบัตติามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่ต้น 
 
 
      ลงชื่อ ........................................................................ 
             (......................................................................) 
                   ผู้ยินยอมให้เสนอชื่อ 
       วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

เอกสารหมายเลข ๖ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลกัเกณฑ ์
การสรรหาอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
(ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ชื่อ - นามสกุล __________________________________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(โดยสภานักศึกษา มีสิทธิเสนอได้องค์การละหนึ่งชือ่) 
___________________________ 

 

  ข้าพเจ้า (บุคคล/องค์การ)..............................................................................................................
ขอเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่ งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายนามดังนี้  
 
 
 
เหตุผลประกอบ ............................ ....................................................................................................  
................................................................... .....................................................................................  
.............................................................................................................................. ....................................... 
 
 
    ลงชื่อผู้เสนอ .................................................................. 
           (...................................................................) ตัวบรรจง  
    ตำแหน่ง ........................................................................  
    วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ............. 

 
คำยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

  ข้าพเจ้า ............................................................... ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าฯ เข้ารับการสรรหา
เพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และหากมีการตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าข้าพเจ้า 
ขาดคุณสมบัตติามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่ต้น 
 
 
      ลงชื่อ ........................................................................ 
             (......................................................................) 
                  ผู้ยินยอมให้เสนอชื่อ 
       วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

เอกสารหมายเลข ๗ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลกัเกณฑ ์
การสรรหาอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
(ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ชื่อ - นามสกุล __________________________________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีสิทธเิสนอได้องค์การละหนึ่งชือ่) 
___________________________ 

 

  ข้าพเจ้า (บุคคล/องค์การ)................................................................................. .............................
ขอเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่ งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายนามดังนี้  
 
 
 
เหตุผลประกอบ ............................ ....................................................................................................  
........................................... .................................. ...........................................................................  
....................................................................................................... .............................................................. 
 
 
    ลงชื่อผู้เสนอ .................................................................. 
           (...................................................................) ตัวบรรจง  
    ตำแหน่ง ........................................................................  
    วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ............. 

 
คำยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

  ข้าพเจ้า ............................................................... ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าฯ เข้ารับการสรรหา
เพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และหากมีการตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าข้าพเจ้า 
ขาดคุณสมบัตติามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่ต้น 
 
 
      ลงชื่อ ........................................................................ 
             (......................................................................) 
                  ผู้ยินยอมให้เสนอชื่อ 
       วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

เอกสารหมายเลข ๘ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลกัเกณฑ์ 
การสรรหาอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
(ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ชื่อ - นามสกุล __________________________________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(โดยสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย มีสิทธิเสนอได้องค์การละหนึ่งชื่อ) 
___________________________ 

 

  ข้าพเจ้า (บุคคล/องค์การ)...............................................................................................................
ขอเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่ งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายนามดังนี้  
 
 
 
เหตุผลประกอบ ............................ ....................................................................................................  
.................................................. ......................................................................................................  
............................................................................................................. ........................................... ............. 
 
 
    ลงชื่อผู้เสนอ .................................................................. 
           (...................................................................) ตัวบรรจง  
    ตำแหน่ง ........................................................................ 
    วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ............. 

 
คำยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

  ข้าพเจ้า ............................................................... ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าฯ เข้ารับการสรรหา
เพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และหากมีการตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าข้าพเจ้า 
ขาดคุณสมบัตติามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่ต้น 
 
 
      ลงชื่อ ........................................................................ 
             (......................................................................) 
                     ผู้ยินยอมให้เสนอชื่อ 
       วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

เอกสารหมายเลข ๙ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลกัเกณฑ์ 
การสรรหาอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
(ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ชื่อ - นามสกุล __________________________________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(โดยองค์การบรหิารส่วนจังหวดัฉะเชิงเทรา มีสิทธิเสนอไดห้นว่ยงานละหนึ่งชือ่) 
___________________________ 

 

  ข้าพเจ้า (บุคคล/องค์การ)..............................................................................................................
ขอเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่ งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายนามดังนี้  
 
 
 
เหตุผลประกอบ ............................ ....................................................................................................  
........................................... .................................. ...........................................................................  
.................................................................................................................................................. ................... 
 
 
    ลงชื่อผู้เสนอ .................................................................. 
           (...................................................................) ตัวบรรจง 
    ตำแหน่ง ........................................................................  
    วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ............. 

 
คำยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

  ข้าพเจ้า ............................................................... ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าฯ เข้ารับการสรรหา
เพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และหากมีการตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าข้าพเจ้า 
ขาดคุณสมบัตติามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่ต้น 
 
 
      ลงชื่อ ............................................................. ........... 
             (......................................................................) 
         ผู้ยินยอมให้เสนอชื่อ 
       วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

เอกสารหมายเลข ๑๐ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลกัเกณฑ์ 
การสรรหาอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
(ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ชื่อ - นามสกุล __________________________________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(โดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีสิทธิเสนอได้หน่วยงานละหนึง่ชื่อ) 
___________________________ 

 

  ข้าพเจ้า (บุคคล/องค์การ)..............................................................................................................
ขอเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่ งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายนามดังนี้  
 
 
 
เหตุผลประกอบ ................................................................................................................................  
........................................................ ....................................................................................... ......... 
............................................................................................................................... ...................................... 
 
 
    ลงชื่อผู้เสนอ .................................................................. 
           (...................................................................) ตัวบรรจง  
    ตำแหน่ง ........................................................................  
    วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ............. 

 
คำยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

  ข้าพเจ้า ............................................................... ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าฯ เข้ารับการสรรหา
เพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และหากมีการตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าข้าพเจ้า 
ขาดคุณสมบัตติามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่ต้น 
 
 
      ลงชื่อ ........................................................................ 
             (......................................................................) 
         ผู้ยินยอมให้เสนอชื่อ 
       วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

เอกสารหมายเลข ๑๑ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลกัเกณฑ์ 
การสรรหาอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
(ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ชื่อ - นามสกุล __________________________________________________ 



 

 

 
 
 
 
แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

(โดยองค์การบรหิารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา  
มีสิทธิเสนอได้หน่วยงานละหนึ่งชื่อ) 
___________________________ 

 

  ข้าพเจ้า (บุคคล/องค์การ).............................................................................................................
ขอเสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ซึ่ งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายนามดังนี้  
 
 
 
เหตุผลประกอบ ............................ ....................................................................................................  
............................................................ ............................................................................................  
......................................................................................................................... ............................................ 
 
 

    ลงชื่อผู้เสนอ .................................................................. 
           (...................................................................) ตัวบรรจง  
    ตำแหน่ง ................................................................ ........ 
    วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ............. 

 
คำยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

  ข้าพเจ้า ............................................................... ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าฯ เข้ารับการสรรหา
เพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และหากมีการตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าข้าพเจ้า 
ขาดคุณสมบัตติามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่ต้น 
 
 
      ลงชื่อ ........................................................................ 
             (......................................................................) 
                     ผู้ยินยอมให้เสนอชื่อ 
       วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 

เอกสารหมายเลข ๑๒ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และหลกัเกณฑ์ 
การสรรหาอธิการบด ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
(ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

ชื่อ - นามสกุล __________________________________________________ 



-๑- 
 

 

 
 
 

 
ประวัติและผลงานของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว 
  ๑.  ชื่อ...........................................................นามสกุล...................................... ......................... 
  ๒.   เกิดวันที่....................เดือน............................................พ.ศ......................อายุ.................ปี 
  ๓.   ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่......................................หมู่ที่................ตำบล............................... 
   อำเภอ...................................................................จังหวัด.............................................. ...... 
  ๔.  สถานที่ทำงานปัจจุบัน.......................................................................................................... 
    อำเภอ...............................................................จังหวัด.................................................. ...... 
  ๕.  รับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่....................เดือน...........................................พ.ศ.................. 
  ๖.  ตำแหน่งทางการบริหารปัจจุบัน คือ..................................................................................... 
  ๗.  ตำแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน คือ.......................................................................................... 
  
ตอนที่ ๒ ข้อมูลที่บ่งช้ีถึงคุณลักษณะของผู้เข้าสู่ตำแหน่งฯ 
๑.  ด้านวิชาการ 
     ๑.  คุณวุฒิทางการศึกษา 
  ๑.๑ ปริญญาตรีที่ ๑ คุณวุฒิ............................................มหาวิทยาลัย......................................... 
        สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ................... 
          ๑.๒  ปริญญาตรีที่ ๒ คุณวุฒิ............................................มหาวิทยาลัย.................................. ....... 
        สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ................... 
           ๑.๓ ปริญญาตรีที่ ๓ คุณวุฒิ............................................มหาวิทยาลัย.................................. ....... 
        สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ................... 
           ๑.๔ ประกาศนียบัตรขั้นสูงวิชาเฉพาะ.............................มหาวิทยาลัย......................................... 
        สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ................... 
           ๑.๕  ปริญญาโทที่ ๑ คุณวุฒิ............................................มหาวิทยาลัย.................................. ....... 
        สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ................... 
           ๑.๖  ปริญญาโทที่ ๒ คุณวุฒิ............................................มหาวิทยาลัย.................................. ....... 
        สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ................... 
           ๑.๗  ปริญญาเอก คุณวุฒิ.................................................มหาวิทยาลัย......................................... 
        สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ................... 
 ๑.๘ อ่ืนๆ........................................................................................ ................................................ 

 

เอกสารหมายเลข ๑๓ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

เรื่อง  วิธีการ กระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์
(ลงวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

 
ติดรูปถ่าย

ขนาด ๒ นิ้ว 



-๒- 
 

 

 ๒.  ผลงานทางวิชาการ (ตำรา / บทความทางวิชาการ / งานวิจัย) (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ........................................ 
................................................................................................................................. .................................... 
.............................................................................................. ....................................................................... 
 
๒.  ประสบการณ์ทางด้านบริหาร 
  ๒.๑ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งบริหาร 
 

ตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหาร 
  
  

 
 ๒.๒ ผลงานเชิงประจักษ์ทางด้านการบริหาร 
............................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
.....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................... ...................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................................................................... ............................ 
 
๓. งานบริการสังคม  (การเป็นกรรมการต่าง ๆ / การเป็นวิทยากร / การเป็นที่ปรึกษา /  
 การเป็นผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ / การช่วยเหลือสังคม และอ่ืน ๆ ) 
................................................................................................................... .................................................. 
...................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ........................................ 
..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
........................................................................................................................................... .......................... 
................................................................... .................................................................................................. 
............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................................................................................... ............ 



-๓- 
 

 

๔.  รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ 
      ๔.๑  .......................................................................... ........................................................................... 
   ............................................................................................................................. ........................ 
      ๔.๒  ..................................................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... .............................. 
      ๔.๓  ............................................................................................................................... ...................... 
   ............................................................. ........................................................................................ 
      ๔.๔  ............................................................................................................................. ........................ 
   ............................................................................................................................... ...................... 
      ๔.๕  .................................................................................................. ................................................... 
   ............................................................................................................................. ........................ 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่เขียนลงในแบบประมวลประวัติและผลงานถูกต้อง ตรงตาม     
ความจริงทุกประการ และสามารถนำหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
 

 
ลงชื่อ................................................................. ..... 

                                (............................................................. ........) ตัวบรรจง 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
* กรุณาแนบเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑.  สำเนาวุฒิการศึกษา 
  ๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 
  ๓.  รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
  ๔.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) 
  ๕.  สำเนาวุฒิบัตร เกียรติบัตร หรือประกาศเกียรติคุณ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงการยอมรับ 
  ๖.  เอกสารอ่ืน (ถ้ามี) 
 
* หมายเหตุ : กรุณาจัดพิมพ์โดยใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยต์ 




