
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

พ.ศ. 2565 
 

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะครบ
วาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เพ่ือให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งอธิการบดี ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 10 และข้อ 11 ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 ประกอบกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ที่ 3/๒๕๖5  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565       
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2565 จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลานี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการสรรหา 

  ข้อ 2 ขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี 
 (1) คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีดำเนินการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ   
สรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

(1.1) กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครหรือเสนอชื่อของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดี (ภาคผนวก ก) 
 (1.2) กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดี (ภาคผนวก ก) 

(1.3) กำหนดแบบประมวลประวัติ วิสัยทัศน์และผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดี  

(1.4) กำหนดเกณฑ์การประเมินผล การแสดงวิสั ยทัศน์ การรับฟังความคิดเห็น        
และการรับสัมภาษณ์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  
  (2) คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีตามประกาศ 
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบขั้นตอนและกระบวนการในการสรรหาอธิการบดี  
  (3) คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีรับสมัคร หรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกำหนด  
  (4) คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  
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  (5) ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์และผลงาน รับฟังความคิดเห็นและการรับ
สัมภาษณ์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
กำหนด  

 (6) คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีดำเนินการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองให้ได้รายชื่อผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวนไม่เกินสามคน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย       
และบุคลากรในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย ความโปร่งใส และความมีประสิทธิภาพ    
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นสำคัญ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาตามประกาศ ข้อ 7 สำหรับวิธีการให้
คะแนน ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และเสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรพร้อมประวัติและข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา 

 (7) สภามหาวิทยาลัยดำเนินการและพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่เสนอคนหนึ่ง 
เป็นอธิการบดี โดยการลงคะแนนโดยตรงและลับ และให้ใช้เสียงอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ที่อยู่ ในที่ประชุม  ทั้ งนี้  วิธีการดำเนินการและพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ              
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตามข้อ 12 ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565  

  ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้ทีส่มควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มีดังนี ้
  (1) ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่       
   (1.1) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
    (1.2) ได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี           
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรง
ตำแหน่งศาสตราจารย์ 
  (๒ ) มีคุณ สมบั ติ เพ่ิ ม เติมตามข้อ  6  ของข้อบั งคับสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลา                
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 ได้แก่ 

(2.1) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 (2.2) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นผู้ที่ยอมรับในความสำคัญ  
และสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพในทุกสาขา 
 (2.3) มีภาวะผู้นำที่กล้าเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยได้บรรลุเป้าหมาย  
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2.4) เป็นนักบริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีความสำเร็จด้านการบริหารองค์กร     
เป็นอย่างดี สามารถแสวงหารายได้ ทรัพยากรอ่ืน การจัดหาความร่วมมือทางวิชาการ และมีความร่วมมือ       
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และชุมชนอื่น  
 (3) นอกจากต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และ (๒) แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มี
คุณลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
   (3.1) คุณสมบัติทั่วไป 
       (ก) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์      
ทรงเป็นพระประมุข 

(ข) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยได้เต็มเวลา 
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(3.2) คุณลักษณะต้องห้าม 
ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ต้องไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
 (ข) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (ค) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 (ง) เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (จ) เป็นบุคคลต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (ฉ) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย      
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
 (ช) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 (ซ) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็น
สัญญาที่เกีย่วข้องกับการดำเนินการกิจการทางวิชาการ 
 (ฌ) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษั ทที่ เข้าเป็นคู่สัญญา          
กับมหาวิทยาลัย 
  (ญ) เป็นผู้ เคยถูกสภามหาวิทยาลัยถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งอธิการบดี       
หรือรองอธิการบดี เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ  

 ข้อ 4 การให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบด ีกระทำได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
(1) การสมัครด้วยตนเอง พร้อมประวัติ ข้อมูล รายละเอียด ตามใบสมัครและแบบประวัติ      

ที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกำหนด (ภาคผนวก ข) 
(2) การเสนอชื่อ พร้อมประวัติ ข้อมูล รายละเอียด ตามใบเสนอชื่อและแบบประวัติ            

ที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกำหนด (ภาคผนวก ค) กระทำได้ โดย  
การเสนอชื่อโดยบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่ งประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ให้เสนอชื่อผ่านหน่วยงาน ๗ หน่วยงาน ดังต่อไปนี้  
(ก) คณะครุศาสตร์  
(ข) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  

 (ค) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(ง) คณะวิทยาการจัดการ  
(จ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(ฉ) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้   
(ช) สำนักงานอธิการบดี รวมถึงหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย   
ให้หน่วยงานพิจารณากลั่นกรองเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี หน่วยงานละ

ไม่เกินสองรายชื่อ 
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  ข้อ 5 วิธีการสรรหาและการเสนอชื่อ 
(1) การสมัครด้วยตนเอง 
      ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 (1) (2) และ (3.1) และไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 

(3.2) ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจในตำแหน่งอธิการบดี ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลในสังกัดมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก
สมัครด้วยตนเอง โดยทำความเข้าใจและศึกษาคุณสมบัติ คุณลักษณะต้องห้าม ว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน 
และไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://www.yru.ac.th/th/news 
และส่งเอกสารด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 (๒) การเสนอชื่อโดยบุคลากร 
 คณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สำนัก และโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยแต่ละหน่วยงานมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหา เพ่ือดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีไม่เกินสองรายชื่อ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว จัดให้บุคลากรในหน่วยงานมาประชุม 
ปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการเสนอรายชื่อ  

ทั้ งนี้  ห น่ ว ย งาน ที่ เส น อ ชื่ อ ส าม ารถ ด าว น์ โห ล ด เอ ก ส ารก าร เส น อ ชื่ อ ได้
ทีh่ttps://www.yru.ac.th/th/news และส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 
–16.30 น. ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  ข้อ 6 การพิจารณาและกำหนดการดำเนินการ 
 (1) ให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรง

ตำแหน่งอธิการบดี ส่งแบบประมวลประวัติ วิสัยทัศน์และผลงาน ตามแบบที่กำหนด ภายในวันที่ 26 
กรกฎาคม 2565 ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิรา    
ลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี จำนวน 10 ชุด  

 (2) คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จะตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ   
ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
https://www.yru.ac.th/th/news และช่องทางผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งปิดประกาศ     
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

(3) ให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตาม (2) เข้าแสดงวิสัยทัศน์ 
และรับการสัมภาษณ์ ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลาการแสดงวิสัยทัศน์และรับการสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบ
ในประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตาม (2)  

(4) ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาตาม (2) รายใดไม่ส่งแบบ
ประมวลประวัติ วิสัยทัศน์และผลงาน ตามที่กำหนดใน (1) หรือส่งแบบประมวลประวัติ แต่ไม่เข้าแสดง
วิสัยทัศน์และรับการสัมภาษณ์ตามท่ีกำหนดใน (3) ถือว่าสละสิทธิ 

 
 

https://www.yru.ac.th/th/news
https://www.yru.ac.th/th/news
https://www.yru.ac.th/th/news
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(5) ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและคุณลักษณะต้องห้าม
ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีจำนวนไม่เกินสามคน แล้วจัดทำประมวลประวัติ 
ผลงาน และข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 10       
ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565                  
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565  

(6) ให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสมควร
ดำรงตำแหน่งอธิการบดีตาม (5) เตรียมเข้าแสดงวิสัยทัศน์ และรับการสัมภาษณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย          
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กรอบเวลาดำเนินการสรรหา            
ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565  

  ข้อ 7 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
 (1) ระดับวุฒิการศึกษา 
 (2) ระดับตำแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า 
 (3) ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหาร 
 (4) ความสามารถในการประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ ตลอดจนการ

ได้รับการยอมรับและได้รับเกียรติจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 (5) ความสามารถในการประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างประเทศ 
(6) การเป็นผู้ได้รับการยอมรับจากวงการวิชาชีพ และแวดวงวิชาการ 
 (7) การมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง และได้รับการยอมรับ

จากประชาคมภายใน 
 (8) การมีภาวะความเป็นผู้นำทางการบริหาร และมีจริยธรรม 
 (9) การเข้าใจสภาพปัญหา-ภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน มีแนวทางการแก้ไขปัญหา

และพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างโดดเด่น 

ข้อ 8 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยและให้ถือว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสร รหา
อธิการบดีเป็นที่สุด 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(นายเดชรัฐ สิมศิริ) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ก 
ท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 

กำหนดการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

ลำดับ
ที ่

วัน/เวลา/สถานที ่ กิจกรรม 

วิธีดำเนินการตามข้อบังคับ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 

1 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
เวลา 15.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ          
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบ Google Meet 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
เ พ่ื อ เลื อ ก เล ข านุ ก ารแ ล ะแ ต่ งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการจำนวนไม่เกินสามคน  

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9  
วรรคสอง 

2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบ Google Meet 

คณ ะกรรมการสรรห าอธิ ก ารบ ดี
ด ำ เนิ น ก ารออก ป ระกาศ กำห น ด
หลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธี ก ารสรรห าผู้ มี
คุ ณ ส ม บั ติ ส ม ค วรด ำร งต ำแ ห น่ ง
อธิการบดี 
(1) กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับ
สมัคร 
(2) กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับ
การแสดงวิสัยทัศน์ 
(3 ) กำหนดแบบประมวลประวัติ  
วิสัยทัศน์และผลงาน 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 
และข้อ 11 

3 วันที่ 18 - 25 กรกฎาคม 2565 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

คณ ะกรรมการสรรห าอธิ ก ารบ ดี         
รับสมัคร หรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งอธิการบดี  
 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 
และข้อ 11 

4 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 
เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบ Google Meet 

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีชี้แจง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี
ตามประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบขั้นตอนและกระบวนการ
ในการสรรหาอธิการบดี 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 
วรรคสอง 
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ลำดับ
ที ่

วัน/เวลา/สถานที ่ กิจกรรม 

วิธีดำเนินการตามข้อบังคับ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 

5 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 

คณ ะกรรมการสรรห าอธิ ก ารบ ดี
ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็น    
ผู้ สมควรดำรงตำแหน่ งอธิกา รบดี      
พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินผล
การแสดงวิสัยทัศน์  การรับฟังความ
คิดเห็น และการรับสัมภาษณ์ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 

6 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องฉายภาพยนตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อแสดง
วิสั ยทั ศน์ และผลงาน  รับ ฟั งความ
คิ ด เห็ น แ ล ะ ก า ร รั บ สั ม ภ า ษ ณ์          
ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  
 (ให้ เว ล า ไม่ เกิ น คน ล ะ  3 0  น าที        
และซักถามไม่เกิน 20 นาที)  

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 

7  วันที่ 2 สิงหาคม 2565 
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 

คณ ะกรรมการสรรห าอธิ ก ารบ ดี
ดำเนินการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองให้ได้
รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
จำนวนไม่เกินสามคน โดยคำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย       
แ ล ะบุ ค ล าก ร ใน ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
ความโปร่งใส และความมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ 
เป็นสำคัญ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาตาม
ประกาศ ข้ อ  7  สำหรับ วิ ธีก ารให้
ค ะ แ น น  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม ติ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และ
เสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาโดยเรียงลำดับตามตัวอักษร
พร้อมประวัติและข้อมูลรายละเอียดที่ใช้
ประกอบการพิจารณา 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 

8 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สภ ามหาวิทยาลั ยดำเนิ นการและ
พิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อที่
เสนอคนหนึ่ง เป็นอธิการบดี โดยการ
ลงคะแนนโดยตรงและลับ และให้ใช้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12  
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ลำดับ
ที ่

วัน/เวลา/สถานที ่ กิจกรรม 

วิธีดำเนินการตามข้อบังคับ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 

เสียงอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ที่อยู่ในที่ประชุม 
ทั้งนี้  วิธีการดำเนินการและพิจารณา
เลื อกบุ คคลตาม บั ญ ชี รายชื่ อ ขอ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ต าม ข้ อ  1 2  ข อ งข้ อ บั ง คั บ ส ภ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้ วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก ข 
ท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 

 
 
 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรง
ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2565 

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
 
๑. ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร  
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)...........................................นามสกุล........................................................ ............ 
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................อายุ...................ปี เลขประจำตัวประชาชน.................... ...............
ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่............ตรอก/ซอย.......................ถนน....................................................... 
ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............... 
โทรศัพท์.........................................................................  

2. ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี สาขา.....................................................จากสถาบัน................................................. ..........................
ปริญญาโท สาขา.....................................................จากสถาบัน.................................................. .........................
ปริญญาเอก สาขา...................................................จากสถาบัน.............................. ............................................. 

3. ประสบการณ์การทำการสอนหรือประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือ
สภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 
(โดยสังเขป) 

....................................................................................................................................................................... .......

.......................................................................................................................................... ....................................

..............................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................... ...............................................

..............................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................... .........

..............................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................... ....... 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 
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4. สถานที่ทำงานปัจจุบัน ....................................................................ตำแหน่งปจัจุบนั.................................... 
สังกัด.......................................................................................................... ...........................................................  

5. สถานที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่..........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน.......................................... 
ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............... 
โทรศัพท์ (ท่ีทำงาน)........................................................โทรศัพท์มือถือ.................................... ........................... 
E-mail........................................................................... 
 ข้าพเจ้าได้อ่านและทราบข้อความตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2565 แล้ว 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามประกาศฯและยินยอม
ปฏิบัติตามประกาศฯ ทุกประการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการสมัครที่ส่งมาพร้อมนี้  

 ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นตามใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 

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

ผู้สมัคร 
วันที่....................................................................... 
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วิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้า 
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาของผู้สมัคร ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

                      
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                                                        (ลงชื่อ)...............................................................ผูส้มัคร 
                                                       (..........................................................................) 

                                                     วันที่.............................................................. 

หมายเหตุ เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาดตัวอักษร 16 ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษขนาด A4  
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แบบรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

(แนบท้ายใบสมัครเข้ารับการสรรหาของผู้สมัครผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี) 
 

คำชี้แจง ระบุชื่อ-สกุล และแจ้งข้อมูลโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างหน้าข้อความ 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).............................................นามสกุล.............................................. 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 1. ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี       
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     
พ.ศ. 2565 
 2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
 2.1 (   ) เป็น  (   ) ไม่เป็น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรค 
      การเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
 2.2 (   ) เป็น  (   ) ไม่เป็น คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 2.3 (   ) เป็น  (   ) ไม่เป็น ผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจาก
      ราชการไว้ก่อน 
 2.4 (   ) เป็น   (   ) ไม่เป็น บุคคลล้มละลาย  
 2.5 (   ) เป็น   (   ) ไม่เป็น บุคคลต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
      เพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
      กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.6 (   ) เป็น   (   ) ไม่เป็น ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะ 
      กระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ   
      พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
 2.7 (   ) เป็น   (   ) ไม่เป็น ผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 2.8 (   ) เป็น   (   ) ไม่เป็น คู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย 
      เว้นแต่เป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกิจการ   
      ทางวิชาการ 
 2.9 (   ) เป็น   (   ) ไม่เป็น หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็น
      คู่สัญญากับมหาวิทยาลัย 
 2.10 (   ) เป็น   (   ) ไม่เป็น ผู้เคยถูกสภามหาวิทยาลัยถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง
      อธิการบดี หรือรองอธิการบดี เพราะมีความประพฤติ
      เสื่อมเสีย หรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
 
 

                                                        (ลงชื่อ)...............................................................ผูส้มัคร 
                                                       (..........................................................................) 

                                                                วันที่.................................... .......................... 
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แบบประมวลประวัติ ผลงานและวิสัยทัศน์ 
ผู้สมัครรับการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรง
ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2565 

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565  
 

คำชี้แจง 
 แบบประมวลประวัติ ผลงานและวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครเพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดี แบ่งเป็น 7 ข้อ 
ดังนี้ 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประสบการณ์และผลงานเชิงประจักษ์ 
 2. ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคลากรและสังคม 
 3. ข้อมูลด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นที่ยอมรับในความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการหรือวิชาชีพทุกสาขา 
 4. ข้อมูลด้านความสนใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
 5. ข้อมูลด้านเป็นผู้มีความสามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 
 6. ข้อมูลด้านวิสัยทัศน์ ภาวะความเป็นผู้นำ และประสบการณ์ความสำเร็จด้านการบริหารอุดมศึกษา
หรือด้านอ่ืน ๆ เป็นที่ประจักษ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 7. ข้อมูลด้านความเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ให้ผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา จัดทำเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลบ่งชี้พร้อมหลักฐานประกอบการบรรยายคุณลักษณะของผู้
สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและแนวคิดในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามแบบที่กำหนด จำนวน 10 ชุด นำส่งประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ด้วยตนเอง 
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แบบประมวลประวัติ ผลงานและวิสัยทัศน์ 
ผู้สมัครรับการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรง
ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2565 

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565  
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประสบการณ์ และผลงานเชิงประจักษ์ 

 1.1 ชื่อ - นามสกุล ..................................................................................................................... ............ 
 ชื่อ – นามสกุล (เดิม) .............................................................................................................. ........ 
 (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ด้วย) 
 เลขประจำตัวประชาชน...................................................................................................................  
 เกิดวันที่..................................................................................อายุ............................. ปี 
 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย.......................ถนน.................................. 
 ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................. 
 สถานที่ทำงาน..................................................................................................................................   
 อำเภอ/เขต...........................................................จังหวัด................................................................ 
 รับราชการครั้งแรกเม่ือวันที่................................................................................................. ............ 
 สังกัด............................................................................อายุราชการ..........ปี.......... เดือน............วัน 
 ตำแหน่งทางบริหารสูงสุด................................................................สังกัด................................. ...... 

 1.2 คุณวุฒิทางการศึกษา 
  (1) ปริญญาตรี คุณวุฒิ............................................มหาวิทยาลัย...................................พ.ศ. ........ 
  (2) ปริญญาโท คุณวุฒิ............................................มหาวิทยาลัย...................................พ.ศ. ........  
  (3) ปริญญาเอก คุณวุฒิ..........................................มหาวิทยาลัย..... ..............................พ.ศ. ........ 
  (4) อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................................................... ................... 

 1.3 การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  (1) อาจารย์    พ.ศ. ........................................ 
  (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พ.ศ. ........................................ 
  (1) รองศาสตราจารย์  พ.ศ. ........................................ 
 (1) ศาสตราจารย์   พ.ศ. ........................................ 
 (1) อ่ืน ๆ (ระบุ)............................... พ.ศ. ........................................ 
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 1.4 ประสบการณ์และผลงานเชิงประจักษ์ 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 

2. ข้อมูลด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคลากรและสังคม  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................ 
......................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................................................................. 

3. ข้อมูลด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นที่ยอมรับในความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
หรือวิชาชีพทุกสาขา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... ......... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ ..................... 

4. ข้อมูลด้านความสนใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... ... 
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5. ข้อมูลด้านเป็นผู้มีความสามารถอุทิศเวลาให้กิจการของมหาวิทยาลัย 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ .............................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

6. ข้อมูลด้านวิสัยทัศน์ ภาวะความเป็นผู้นำ และประสบการณ์ความสำเร็จด้านการบริหารอุดมศึกษาหรือ    
ด้านอ่ืน ๆ เป็นที่ประจักษ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
......................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 

7. ข้อมูลด้านความเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
......................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 
    (ลงชื่อ)...............................................................เจ้าของประวัติและผลงาน 

       (..........................................................................) 
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ภาคผนวก ค 
ท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 

 
ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีโดยบุคลากรในหน่วยงาน 

 
 
 ขอเสนอชื่อ........................................................................ตำแหน่ง................................................ 
ผู้เสนอชื่อ  ๑. ประเภทบุคลากร (ใส่เครื่องหมาย✓หน้าข้อที่ต้องการเพียงประเภทเดียวเท่านั้น) 
  ..................ข้าราชการพลเรอืนในมหาวิทยาลยั  
  ..................พนกังานมหาวิทยาลยั  
  ..................ลกูจา้งประจำ 
   ..................พนกังานราชการ 
 ๒. สังกัด (ใส่เครื่องหมาย✓หน้าข้อที่ต้องการเพียงประเภทเดียวเท่านั้น) 
  .................คณะครศุาสตร ์
  .................คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
  .................คณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและการเกษตร 
  .................คณะวิทยาการจัดการ 
  .................สถาบนัวจิยัและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 
  .................สำนกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  .................สำนกังานอธิการบดี 
 ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพ่ือเข้ารับการสรรหาในตำแหน่ง อธิการบดี  โดยได้แนบ
ประวัติบุคคลดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
 ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นตามใบเสนอชื่อนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................................ผู้เสนอชื่อ 
(..........................................................................) 

ตำแหน่ง.............................................................................................  
วันที่...................................................................... 

 
 
ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ พบว่า   
 -ผู้เสนอชื่อ  
   มีคุณสมบัติถูกต้อง    
   มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง เพราะ........................................................................... ......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 -ผู้ได้รับการเสนอชื่อ   
   มีคุณสมบัติถูกต้อง    
   มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง เพราะ.................................................................................. ................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................... 
(……………………………………………..) 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วันที่.......................................................................... 
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ใบตอบรับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี  
 
 

 
 ตามท่ี (ชื่อผู้เสนอชื่อ)..................................................................................................... ได้เสนอชื่อ
ข้าพเจ้า (ใส่ชื่อ)........................................................................................................... ......เข้ารับการสรรหา      
เพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นั้น 
 ข้าพเจ้า ยินดีเข้ารับการสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
 

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

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วันที่............................................................... 
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แบบประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาของผู้ท่ีมีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรง
ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2565 

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
 
๑. ประวัติส่วนตัวผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)...........................................นามสกุล.................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................อายุ...................ปี เลขประจำตัวประชาชน.................... ...............
ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่............ตรอก/ซอย.......................ถนน....................................................... 
ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............... 
โทรศัพท์......................................................................... 

2. ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี สาขา.....................................................จากสถาบัน................................................. ..........................
ปริญญาโท สาขา.....................................................จากสถาบัน...........................................................................
ปริญญาเอก สาขา...................................................จากสถาบัน................................................... ........................ 

3. ประสบการณ์การทำการสอนหรือประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือ
สภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 
(โดยสังเขป) 

....................................................................................................................................................................... .......

........................................................................................................................................................................ ......

..............................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................................................. .................

..............................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................... .......

.................................................................................................................................................. ............................

..............................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................... .......

....................................................................................................................................... .......................................

..............................................................................................................................................................................  
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4. สถานที่ทำงานปัจจุบัน ....................................................................ตำแหน่งปจัจุบนั.................................... 
สังกัด................................................................................................................................................... .................. 

5. สถานที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่..........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.......................ถนน.......................................... 
ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............... 
โทรศัพท์ (ท่ีทำงาน)........................................................โทรศัพท์มือถือ... ............................................................ 
E-mail........................................................................... 
 ข้าพเจ้าได้อ่านและทราบข้อความตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2565 แล้ว 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามประกาศฯและยินยอม
เข้ารับการสรรหาอธิการบดี และปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฯ ทุกประการ ปรากฏตามเอกสารประกอบ    
แบบประวัติที่ส่งมาพร้อมนี้  
 ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นตามแบบประวัตินี้ เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 

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

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
วันที่....................................................................... 
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วิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอีก 4 ปีข้างหน้า 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

                      
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                                                    (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ ได้รับการเสนอชื่อ 
                                      (..........................................................................) 

                                       วันที่.............................................................. 

หมายเหตุ เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษร TH SarabunIT 9 ขนาดตัวอักษร 16 ไมเ่กิน 5 หน้ากระดาษขนาด A4  
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แบบรับรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

(แนบท้ายแบบประวัติเข้ารับการสรรหาของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
ผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี) 

 

คำชี้แจง ระบุชื่อ-สกุล และแจ้งข้อมูลโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างหน้าข้อความ 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ).............................................นามสกุล......................................... ..... 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
 1. ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี       
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     
พ.ศ. 2565 
 2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
 2.1 (   ) เป็น  (   ) ไม่เป็น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรค 
      การเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
 2.2 (   ) เป็น  (   ) ไม่เป็น คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 2.3 (   ) เป็น  (   ) ไม่เป็น ผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจาก
      ราชการไว้ก่อน 
 2.4 (   ) เป็น   (   ) ไม่เป็น บุคคลล้มละลาย  
 2.5 (   ) เป็น   (   ) ไม่เป็น บุคคลต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
      เพราะกระทำผิดอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
      กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 2.6 (   ) เป็น   (   ) ไม่เป็น ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะ 
      กระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ   
      พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
 2.7 (   ) เป็น   (   ) ไม่เป็น ผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 2.8 (   ) เป็น   (   ) ไม่เป็น คู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับมหาวิทยาลัย 
      เว้นแต่เป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกิจการ   
      ทางวิชาการ 
 2.9 (   ) เป็น   (   ) ไมเ่ป็น หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็น
      คู่สัญญากับมหาวิทยาลัย 
 2.10 (   ) เป็น   (   ) ไม่เป็น ผู้เคยถูกสภามหาวิทยาลัยถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง
      อธิการบดี หรือรองอธิการบดี เพราะมีความประพฤติ
      เสื่อมเสีย หรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 
 
                                                        (ลงชื่อ)..........................................................ผู้ ได้รับการเสนอชื่อ 

                                           (..........................................................................) 
                                                            วันที่..............................................................  
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แบบประมวลประวัติ ผลงานและวิสัยทัศน์ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏยะลา 
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรง

ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2565 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565  

 
คำชี้แจง 
 แบบประมวลประวัติ ผลงานและวิสัยทัศน์ของผู้ ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
แบ่งเปน็  7 ข้อ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประสบการณ์และผลงานเชิงประจักษ์ 
 2. ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคลากรและสังคม 
 3. ข้อมูลด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นที่ยอมรับในความสำคัญและสนับสนุนการ พัฒนา
วิชาการหรือวิชาชีพทุกสาขา 
 4. ข้อมูลด้านความสนใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
 5. ข้อมูลด้านเป็นผู้มีความสามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัย 
 6. ข้อมูลด้านวิสัยทัศน์ ภาวะความเป็นผู้นำ และประสบการณ์ความสำเร็จด้านการบริหารอุดมศึกษา
หรือด้านอ่ืน ๆ เป็นที่ประจักษ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 7. ข้อมูลด้านความเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ให้ผู้ถูกเสนอชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิ การบดีมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏยะลา จัดทำเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลบ่งชี้พร้อมหลักฐานประกอบการบรรยายคุณลักษณะ
ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและแนวคิดในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามแบบที่กำหนด จำนวน 10 ชุด นำส่งประธานคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ด้วยตนเอง  
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แบบประมวลประวัติ ผลงานและวิสัยทัศน์ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรง

ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2565 
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565  

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประสบการณ์ และผลงานเชิงประจักษ์ 

 1.1 ชื่อ - นามสกุล ..................................................................................................................... ............ 
 ชื่อ – นามสกุล (เดิม) ................................................... ................................................................... 
 (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ด้วย) 
 เลขประจำตัวประชาชน...................................................................................... ............................. 
 เกิดวันที่..................................................................................อายุ............................. ปี 
 ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี..............หมู่ที่............ตรอก/ซอย.......................ถนน.................................. 
 ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................. 
 สถานที่ทำงาน................................................................................. .................................................  
 อำเภอ/เขต...........................................................จังหวัด................................................................ 
 รับราชการครั้งแรกเม่ือวันที่.............................................................................................................  
 สังกัด............................................................................อายุราชการ..........ปี..........เดือน...... ......วัน 
 ตำแหน่งทางบริหารสูงสุด................................................................สังกัด.......................................  

 1.2 คุณวุฒิทางการศึกษา 
  (1) ปริญญาตรี คุณวุฒิ............................................มหาวิทยาลัย...................................พ.ศ. ........  
  (2) ปริญญาโท คุณวุฒิ............................................มหาวิทยาลัย...................................พ.ศ. ........  
  (3) ปริญญาเอก คุณวุฒิ..........................................มหาวิทยาลัย...................................พ.ศ. ........  
  (4) อ่ืน ๆ (ระบุ) ..............................................................................................................................  

 1.3 การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  (1) อาจารย์    พ.ศ. ........................................ 
  (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พ.ศ. ........................................ 
  (1) รองศาสตราจารย์  พ.ศ. ........................................ 
 (1) ศาสตราจารย์   พ.ศ. ........................................ 
 (1) อ่ืน ๆ (ระบุ)............................... พ.ศ. .................................. ...... 

  

 

 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 
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 1.4 ประสบการณ์และผลงานเชิงประจักษ์ 
 ......................................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 

2. ข้อมูลด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของบุคลากรและสังคม  
......................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................................................................. 

3. ข้อมูลด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นที่ยอมรับในความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
หรือวิชาชีพทุกสาขา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... ........ 

4. ข้อมูลด้านความสนใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 
........................................................................................................................................................ ...................... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... ................................... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................... ............................................... 
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................................................................. 
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5. ข้อมูลด้านเป็นผู้มีความสามารถอุทิศเวลาให้กิจการของมหาวิทยาลัย 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. ............................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

6. ข้อมูลด้านวิสัยทัศน์ ภาวะความเป็นผู้นำ และประสบการณ์ความสำเร็จด้านการบริหารอุดมศึกษาหรือ    
ด้านอ่ืน ๆ เป็นที่ประจักษ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
......................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 

7. ข้อมูลด้านความเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
......................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... ........................... 

 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 
    (ลงชื่อ)...............................................................เจ้าของประวัติและผลงาน 

       (..........................................................................) 

 
 
 
 


