
แบบ คสผ.002 

 
 
 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร 
ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  
 

เลขที่ใบสมัคร.................................................... 
 

1. ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว/อ่ืนๆ)............................................................................................................................. 
2. ต ำแหน่ง................................................................................................................................................................................ 
3.  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ามี)   อาจารย์         ผู้ช่วยศาสตราจารย์       รองศาสตราจารย์   
      ศาสตราจารย์    อื่นๆ โปรดระบุ .............. 
4.  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง................................................................. สถำบัน/หน่วยงำน.......................................................... 
     ที่อยู่ของสถำบัน/หน่วยงำน................................................................................................................................................. 
5.  เกิดวันที่ .................. เดือน ............................................ พ.ศ. ....................... อายุ .......................  ป ี
6.  ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 

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

.................................................................................................................................................................................................  
 โทรศัพท.์........................................โทรสำร.................................. E-mail............................................................................ 
7.  สถำนภำพกำรสมรส  โสด     สมรส หม้าย      หย่า     อื่นๆ................................................ 
8.  คุณวุฒิกำรศึกษำ (เรียงจำกวุฒิสูงสุดตำมล ำดับ) 
 ระดับปริญญาเอก  ช่ือปริญญาบัตร...........................................................สาขาวิชา................................................... 
 ช่ือสถาบันการศึกษา..................................................................................ประเทศ...................................................... 
 ระหว่างปี พ.ศ. ...............................................ถึง ปี พ.ศ. .................................................... 
 ระดับปริญญาโท  ช่ือปริญญาบัตร...........................................................สาขาวิชา................................................... 
 ช่ือสถาบันการศึกษา..........................................................................ประเทศ............................................................. 
 ระหว่างปี พ.ศ. ...............................................ถึง ปี พ.ศ. .................................................... 
 ระดับปริญญาตรี  ช่ือปริญญาบตัร...........................................................สาขาวิชา................................................... 
 ช่ือสถาบันการศึกษา..........................................................................ประเทศ............................................................. 
 ระหว่างปี พ.ศ. ...............................................ถึง ปี พ.ศ. .................................................... 
 อื่นๆ ....................................................................................................................................................................................... 
9. ประสบกำรณด์้ำนกำรสอนในมหำวิทยำลัย หรือสถำบันอุดมศึกษำ 
 (1) หลักสูตร......................................................................วิชา....................................................................... 
  มหาวิทยาลยั / สถาบัน ................................................ปี พ.ศ. ......................ถึง ปี พ.ศ. ....................... 
   อาจารย์ประจ า     อาจารย์พิเศษ 
 (2) หลักสูตร......................................................................วิชา....................................................................... 
  มหาวิทยาลยั / สถาบัน ................................................ปี พ.ศ. ......................ถึง ปี พ.ศ. ....................... 
   อาจารย์ประจ า     อาจารย์พิเศษ 
 (3) หลักสูตร......................................................................วิชา....................................................................... 
  มหาวิทยาลยั / สถาบัน ................................................ปี พ.ศ. ......................ถึง ปี พ.ศ. ....................... 
   อาจารย์ประจ า     อาจารย์พิเศษ 
 (4)  อื่น ๆ (โปรดระบุ)  
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
รูปถ่าย 
2  นิ้ว 
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10. ประสบกำรณด์้ำนกำรเขียนหนังสือ (เอกสำรประกอบกำรสอน หรือเอกสำรค ำสอน หรือต ำรำ หรือหนังสือ 
 หรือสื่อโสตทัศนูปกรณ์ประกอบกำรสอน หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ) เขียนกำรอ้ำงอิงตำมแบบ APA  
 (1) เอกสารประกอบการสอนวิชา.................................................................................................................. 
 (2) เอกสารค าสอนวิชา.................................................................................................................................. 
 (3) ต าราหรือหนังสือ...................................................................................................................................... 
 (4) สื่อโสตทัศนปูกรณ์ประกอบการสอน........................................................................................................ 
 (5) สิ่งพิมพ์อื่น ๆ ........................................................................................................................................... 
11. ประสบกำรณด์้ำนกำรวิจัย หรือบทควำมวิจัย หรือบทควำมปริทัศน์ หรือบทควำมวิชำกำร หรือผลงำน 
 ตีพิมพ์เผยแพร่ [ระบโุครงกำรวิจัย สถำนะ (ผู้วิจัยหลัก หรือผู้วิจัยร่วม) แหล่งทุน มูลค่ำตำมสัญญำ  
 สถำนะปัจจบุัน (ด ำเนินกำร หรือเสร็จสิ้น] เขียนกำรอ้ำงอิงตำมแบบ APA 
 (1) ................................................................................................................................................................. 
 (2) ................................................................................................................................................................. 
 (3) ................................................................................................................................................................. 
 (4) ................................................................................................................................................................. 
12. ประสบกำรณด์้ำนกำรบริหำรในมหำวิทยำลัย หรือสถำบันอุดมศึกษำ 
 (ตามมาตรา 18(ข) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551) 
 (1) ต าแหน่ง ...................................................................... ปี พ.ศ. .........................ถึง ปี พ.ศ. .................... 
 (2) ต าแหน่ง ...................................................................... ปี พ.ศ. .........................ถึง ปี พ.ศ. .................... 
 (3) ต าแหน่ง ...................................................................... ปี พ.ศ. .........................ถึง ปี พ.ศ. .................... 
 (4) ต าแหน่ง ...................................................................... ปี พ.ศ. .........................ถึง ปี พ.ศ. .................... 
 (5) ต าแหน่ง ...................................................................... ปี พ.ศ. .........................ถึง ปี พ.ศ. .................... 
13. เคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในมหำวิทยำลัย 
 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลยั       ปี พ.ศ. .........................ถึงปี  พ.ศ. .................... 
 (2) กรรมการสภาวิชาการ     ปี พ.ศ. .........................ถึงปี  พ.ศ. .................... 
 (3) กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ    ปี พ.ศ. .........................ถึงปี  พ.ศ. .................... 
 (4) กรรมการประจ าคณะในมหาวทิยาลัย   ปี พ.ศ. .........................ถึงปี  พ.ศ. .................... 
 (5) กรรมการบริหารส่วนราชการ/สว่นงานภายใน  ปี พ.ศ. .........................ถึงปี  พ.ศ. .................... 
 (6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................................................... 
14. ประสบกำรณ์อื่น ๆ /รำงวัล/ผลงำนที่ได้รบักำรยกย่อง 
 (1) ............................................................................................................................................................................. 
 (2) ............................................................................................................................................................................. 
 (3) ............................................................................................................................................................................. 
 (4) ............................................................................................................................................................................. 
 ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรประกอบใบสมัคร ดังนี้ 
  รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด  จ านวน  4  รูป และขนาด  2 น้ิว  จ านวน  2  รูป 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ชุด 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
  หลักฐานทางการศึกษา จ านวน 1 ชุด 
  หลักฐานประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา/ประสบการณ์การบริหารในสถาบันอุดมศึกษา 
  หลักฐานที่แสดงถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแนบหลักฐานเชิงประจักษ์   
  ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะตอ้งห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเปน็
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549* 
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  หนังสือรับรอง (แบบ คสผ.003) (ส าหรับ บุคคลภายนอก) 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
 (1) .................................................................................................. 
 (2) .................................................................................................. 
 (3) ..................................................................................................  
 

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามใด ๆ ตามมาตรา 7 และต้องรักษาวินัย       
ตามมาตรา 39 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547     
ทุกประการ และต้องพร้อมที่จะบริหารงานและบังคับบัญชาบุคลากรของสถาบัน/ ส านัก ให้เป็นไปตามมาตรา 40 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ทุกประการ 
   ข้าพเจ้าได้รับทราบประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการแล้ว และขอรับรองว่า ประวัติ ผลงาน 
และข้อมูลรายละเอียดข้างต้น ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าประสงค์สมัครสรรหาเพื่อคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และพร้อมที่จะปฏิบัติ และบริหารงานตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
 
 
 
 ลงชื่อ .................................................................. 
 (...............................................................) 
 ผู้สมัคร 
 วันที่ ........................................................ 

 
หมำยเหตุ    ให้ผู้สมัคร แนบเอกสารหลักฐาน ในด้านคุณสมบัติต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา 
   


