
แบบ คสอ.๐๐๓ 

 

ขอมูลเบ้ืองตนของผูสมัครหรือผูรับการเสนอช่ือเขารับการสรรหา 

เพ่ือใหดํารงตําแหนงอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

------------------------- 

ก. ขอมูลสวนตัว 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขประจําตัวประชาชน   

วัน เดือน ปเกิด   อายุ  ป  

ปจจุบันดํารงตําแหนง 

๑.    

๒.    

๓.    

ท่ีอยู   

   

   

หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได    

โทรสาร   e-mail   

ข. ประวัติการศึกษา 

๑. ปริญญาตรี   สาขา    

มหาวิทยาลัย / สถาบัน   ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ.  

๒. ปริญญาโท   สาขา    

มหาวิทยาลัย / สถาบัน   ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ.  

๓. ปริญญาเอก   สาขา    

มหาวิทยาลัย / สถาบัน   ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ.  

๔. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   

ค. ประสบการณดานการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

๑. หลักสูตร   วิชา    

รูปถาย 

๓ x ๔ ซม. 
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มหาวิทยาลัย/สถาบัน ป พ.ศ.   ถึงป พ.ศ.     

๒. หลักสูตร   วิชา    

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ป พ.ศ.   ถึงป พ.ศ.     

๓. หลักสูตร   วิชา    

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ป พ.ศ.   ถึงป พ.ศ.     

๔. หลักสูตร   วิชา    

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ป พ.ศ.   ถึงป พ.ศ.    

ง. ประสบการณดานการบริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

๑. ตําแหนง  มหาวิทยาลัย/สถาบัน   

  ป พ.ศ.   ถึงป พ.ศ.    

๒. ตําแหนง  มหาวิทยาลัย/สถาบัน   

  ป พ.ศ.   ถึงป พ.ศ.    

๓. ตําแหนง  มหาวิทยาลัย/สถาบัน   

  ป พ.ศ.   ถึงป พ.ศ.    

๔. ตําแหนง  มหาวิทยาลัย/สถาบัน   

  ป พ.ศ.   ถึงป พ.ศ.    

จ. ตําแหนงทางวิชาการ 

๑. ตําแหนง    สาขาวิชา    ป พ.ศ.    

มหาวิทยาลัย / สถาบัน    

๒. ตําแหนง    สาขาวิชา    ป พ.ศ.    

มหาวิทยาลัย / สถาบัน    

๓. ตําแหนง    สาขาวิชา    ป พ.ศ.    

มหาวิทยาลัย / สถาบัน    

๔. ตําแหนง    สาขาวิชา    ป พ.ศ.    

มหาวิทยาลัย / สถาบัน    
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ฉ. ประสบการณอ่ืน ๆ 

๑.   

๒.   

๓.   

๔.   

ช. ล ักษณะต องห าม ตามมาตรา ๗ (ข) แห งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบข าราชการพลเร ือน  

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 เปน  ไมเปน ๑. เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 เปน  ไมเปน ๒. เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟ นเฟอนไมสมประกอบ คนเสมือน 

ไรความสามารถ หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. (วัณโรค 

ในระยะอันตราย โรคติดตอยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง

โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื ้อรังที ่ปรากฏอาการเดนชัดหรือ

รุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ โรคทางจิต 

ที ่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ี) 

 เปน  ไมเปน ๓. เปนผู อยู ในระหวางถูกสั ่งพักราชการ หรือถูกสั ่งใหออกจาก

ราชการไวกอนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอ่ืน 

 เปน  ไมเปน ๔. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

 เปน  ไมเปน ๕. เป นกรรมการบร ิหารพรรคการเม ืองหร ือเจ  าหน าท ี ่ ใน 

พรรคการเมือง 

 เปน  ไมเปน ๖. เปนบุคคลลมละลาย 

 เปน  ไมเปน ๗. เปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที ่ส ุดใหจําคุก เวนแต 

เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด 

ลหุโทษ 

 เปน  ไมเปน ๘. เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ

องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
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 เปน  ไมเปน ๙. เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทํา

ผ ิดว ิน ัยตามพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบข าราชการพลเร ือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอ่ืน 

 เปน  ไมเปน ๑๐. เปนผู  เคยกระทําการทุจร ิตในการสอบเขาร ับราชการหรือ 

เขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ประวัติขอมูลดังกลาวขางตน ถูกตองตามความเปนจริง และขาพเจา 

 ขอสมัครเขารับการสรรหาเพ่ือใหดํารงตําแหนงอธิการบดี 

 ยินยอมใหเสนอชื่อเขารับการสรรหาเพ่ือใหดํารงตําแหนงอธิการบดี 

 
 ลงชื่อ   

  ( ) 

   ผูสมัคร/ผูรับการเสนอชื่อ 

  วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   

 

หมายเหตุ ในกรณีขอ ข. ค. และ ง. อาจกรอกขอมูลไดมากกวาสี่รายการ โดยยื่นเอกสารเพ่ิมเติม 

 


