
 

๑ 
 

 

แบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

เข้ารับการสรรหาเป็นผู้มีคุณสมบัติสมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

ตอนที่  1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 

ชื่อ (นาย นาง นางสาว)............................................นามสกุล................................................................ 
ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)........................................................................................ ............................ 
ต าแหน่งทางบริหาร (ถ้ามี)...................................................................................................................... 
สถานที่ท างาน ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน............................................................................... 
 ถนน....................................................ต าบล.................................................................. 
 อ าเภอ.................................................จังหวัด......................................................... ....... 
 รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์............................................................. 
สถานที่ติดต่อ 
 

         สถานที่ท างาน 

         ที่อยู่ เลขที่..............................................ถนน............................................ .................... 
ต าบล......................................................อ าเภอ............................................................. 
จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์..................................................
โทรศัพท์..................................................E-mail........................................................... 

 

ตอนที่ ๒  ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ชื่อวุฒิการศึกษา วิชาเอก สถาบันการศึกษา พ.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก     

ปริญญาโท     

ปริญญาตรี     

 

 

รูปถ่าย
ผู้สมัคร 

๑.๕ – ๒ นิ้ว 



 

๒ 
 

ตอนที่ ๓ ประสบการณ์การท างาน 

 

๓.๑ ประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา  
 (โปรดระบุชื่อสถาบัน ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่สอน 
โดยเรียงตามล าดับเริ่มจากปีปัจจุบัน) 
 

ชื่อสถาบัน ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา/ปี
การศึกษาท่ีสอน 

     

     

     

     

     

     

(ในกรณีทีว่่างที่เว้นไว้ให้กรอกข้อมูลไม่พอเพียงพอ ท่านสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลได้ตามความต้องการ) 

 

๓.๒ ประสบการณ์การบริหาร  
 (โปรดระบุชื่อสถาบัน ชื่อหน่วยงานที่ด ารงต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งบริหาร และ ปีที่ด ารงต าแหน่ง  
โดยเรียงตามล าดับปีปัจจุบันไว้ก่อน ) 
 

ชื่อสถาบัน ชื่อหน่วยงานที่ด ารงต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งบริหาร ปีที่ด ารงต าแหน่ง 
    

    

    

(ในกรณีทีว่่างที่เว้นไว้ให้กรอกข้อมูลไม่พอเพียงพอ ท่านสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลได้ตามความต้องการ) 

 

๓.๓ ประสบการณ์การท างานด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(โปรดระบุชื่อสถาบัน  ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน  ผลงาน/ประสบการณ์ และ ปีที่ปฏิบัติงาน โดยเรียง
ตามล าดับปีปัจจุบันไว้ก่อน ) 
 

ชื่อสถาบัน ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ผลงาน/ประสบการณ์ ปีที่ปฏิบัติงาน 

    

    

    

(ในกรณีทีว่่างที่เว้นไว้ให้กรอกข้อมูลไม่พอเพียงพอ ท่านสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลได้ตามความต้องการ) 



 

๓ 
 

๓.๔ ผลงานทางวิชาการ (โปรดจ าแนกประเภท และเชียนในรูปแบบบรรณานุกรม โดยเรียงตามล าดับ
ปีปัจจุบันไว้ก่อน) 
 

งานวิจัย/บทความวิจัย..................................................................................................................... .......... 
ต ารา/หนังสือ................................................................................................................. ............................ 
บทความทางวิชาการ.................................................................................................................. ............... 
อ่ืน ๆ....................................................................................................................... ................................... 
 

ตอนที่ ๔ วิสัยทัศน์ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

ตอนที่ ๕ แนวทางการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

๔ 
 

ตอนที่ ๖ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 การกรอกข้อมูลดังกล่าวใช้เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ          
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตามวัน เวลา และสถานที่           
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วย คุณสมบัติและการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ 
หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศของคณะกรรมการสรรหาฯ ตลอดจนข้อกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถขอเอกสารเพ่ิมเติม
เพ่ือประกอบการพิจารณาได ้

 

 ขอรับรองว่าข้อมูลในแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อนี้เป็นความจริงทุกประการ 

 

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

   (.....................................................................)  
 ผู้กรอกแบบข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

             วันที่................../............................../.................... 
 

 

 



 

๕ 
 

 

หมายเหตุ ๑. การสมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ            
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นเอกสารจ านวน ๖ ชุด ใส่ซองปิดผนึกอยู่ใน          
ซองเดียวกัน และลงนามด้านหลังซองเอกสารตามแนวปิดผนึก ยื่นด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่และ         
นิติการ อาคารอ านวยการ (ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
 หรือ สามารถยื่นแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน          
ให้ส่งไปรษณีย์ได้ท่ี งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคารอ านวยการ (ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
๒๑ หมู่ ๖ ถนนเทพกระษัตรี ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ ทั้งนี้ ยึดวันประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นหลัก  
 ๒. การเสนอชื่อ ผู้ เสนอชื่อสามารถยื่นแบบกรอกข้อมูลผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ          
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร ประวัติ
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และแบบเสนอชื่อ/แบบยินยอมให้เสนอชื่อ ด้วยตนเอง  
เป็นเอกสารจ านวน ๖ ชุด ใส่ซองปิดผนึกอยู่ในซองเดียวกัน และลงนามด้านหลังซองเอกสารตาม         
แนวปิดผนึก ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคารอ านวยการ (ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 ๓. การรับสมัคร ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. 256๑ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ในวันและเวลาราชการ) 


