
แบบฟอร์ม ผ.1  
 

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
ส าหรับส่วนงาน  

(ใช้ในการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านกกดจิจักเเัคนนนเย  ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ) 
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ)........................................................................................................................................ 
2. ต าแหน่ง.......................................................................................................................................................................................... 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้าม )   อาิารย์        ผู้ช่วยศาสตราิารย์      รองศาสตราิารย ์  

     ศาสตราิารย์    อื่นๆ นปรดระบุ .............. 
4.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง....................................................... สถาบัน/หน่วยงาน............................................................................... 
     ที่อยู่ของสถาบัน/หน่วยงาน............................................................................................................................................................ 
5.  อาย.ุ.................................ปี 
6.  ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 

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

..................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.์........................................................................โทรสาร......................................... E-mail.................................................. 

7. คุณวุฒิการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี  ชื่อปริญญาบัตร....................................................................................สาขาวิชา................................................ชื่อ

สถาบันการศึกษา...............................................................................ประเทศ................................................ 
   ระดับปริญญาโท  ชื่อปริญญาบัตร....................................................................................สาขาวิชา................................................ชื่อ

สถาบันการศึกษา...............................................................................ประเทศ............................................... 
   ระดับปริญญาเอก ชื่อปริญญาบัตร......................................................................................สาขาวิชา.............................................ชื่อ

สถาบันการศึกษา...............................................................................ประเทศ................................................ 
    อื่นๆ ..................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 
8. ประสบการณ์ด้านการสอน ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
     1)  คณะ........................................ ชื่อสถาบัน.....................................................ประเทศ ..........................ระยะเวลา...............ป ี
     2)  คณะ........................................ ชื่อสถาบัน.....................................................ประเทศ ..........................ระยะเวลา...............ป ี
     3)  คณะ........................................ ชื่อสถาบัน.....................................................ประเทศ ..........................ระยะเวลา...............ป ี
9. ประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา /หรือหน่วยงานอื่นๆ 

   1)  ต าแหน่ง ……………………….……………….คณะ/หน่วยงาน.......................................ชื่อสถาบัน.............................................. 
       ประเทศ …………………………………..……..ระยะเวลา..............................ปี 
   2)  ต าแหน่ง …………….…………………………..คณะ/หน่วยงาน.......................................ชื่อสถาบัน..............................................  
      ประเทศ ……………………………………..…….ระยะเวลา..............................ปี 
   3) ต าแหน่ง ………………………..………………..คณะ/หน่วยงาน......................................ชื่อสถาบัน..............................................  
      ประเทศ ……………………..……………………..ระยะเวลา..............................ปี 

10. ผลงาน (สามารถพิมพ์แนบได้) 
 1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   2)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
   3)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
   4)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
   5)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



11. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผูส้มควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลย ี(กรุณา
ท าเคร่ืองหมาย  หน้าช่องที่ตรงกับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ)                                                                              

 ข้อบกงคกบมหาวจัยาเกยศจเปากรว่าด้วยการสรรหาหกวหน้าส่วนงานั ่เร ยกชื่ออย่างอ่ืนั ่ม ฐานะเ  ัยบเั่าคณะ 
พ.ศ.2560 ข้อ 5 ก าหนดว่าผู้สมควรด ารงต าแหน่งหกวหน้าส่วนงานต้องม คุณสมบกตจแเะไม่ม เกกษณะตอ้งห้าม ดกงน ้ 
   1) คุณสมบัติ 
ท าเคร่ืองหมาย 

 
คุณสมบัติ 

 
 

(1) ไดป้รจญญาชก้นหนึ่งชก้นใดหรือเั ยบเั่า ิากมหาวจัยาเกยหรือิากสถาบกนอุดมศึกษาอ่ืนั ่สภา
มหาวจัยาเกยรกบรองแเะได้ั าการสอนหรือม ประสบการณ์ด้านบรจหารมาแเ้วไม่น้อยกว่าสามปีใน
มหาวจัยาเกยหรือสถาบกนอุดมศึกษาอ่ืน หรือเป็นผู้ั ่เคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองผู้อ านวยการ 
รองเเขาธจการ หรือต าแหน่งั ่เร ยกชื่ออย่างอ่ืนั ่ม ฐานะเั ยบเั่าในหน่วยงานหรือองค์กรภาครกฐ
หรือเอกชนั ่ม สถานะเป็นนจตจบุคคเ ซึ่งม ภารกจิสอดคเ้องหรือเก ่ยวกกบส่วนงานั ่ิะสรรหา
หกวหน้าส่วนงาน 

 
 

(2) เป็นผู้ัรงเก ยรตจคุณแเะคุณธรรม เป็นั ่ยอมรกบนกบถือของคนัก่วไปัก้งภายในแเะภายนอก
มหาวจัยาเกย 

 (3) เป็นผู้ม ความสามารถัางวจชาการหรือวจชาช พเป็นั ่ยอมรกบ 
 
 

(4) เป็นผู้ม สมรรถนะ ประสบการณ์ แเะสกมฤัธจผเในด้านการบรจหาร รวมัก้งม วจสกยักศน์แเะ
ศกกยภาพั ่ิะน าความเิรจญแเะชื่อเส ยงมาสู่มหาวจัยาเกย แเะส่วนงานั ่สรรหาหกวหน้าส่วนงาน 

 (5) ม มนุษยสกมพกนธ์ั ่ด อกนิะน ามาซึ่งการประสานสกมพกนธ์แเะความร่วมมือภายในมหาวจัยาเกย
แเะส่วนงานั ่ิะสรรหาหกวหน้าส่วนงาน 

  

2) ลักษณะต้องห้าม (เท่าท่ีสามารถตรวจสอบได้) 
ท าเคร่ืองหมาย 

 
คุณสมบัติ 

 (1) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งัางการเมือง 
 
 

(2) ไม่เป็นคนวจกเิรจตหรือิจตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นนรคั ่ก าหนดใน
กฎ ก.พ.อ. นดยอนุนเม (นรคั ่ก าหนด คือ วกณนรคในระยะอกนตราย นรคตจดยาเสพตจดให้นัษ นรคพจษสรุาเรื้อรกง 
นรคตจดต่อร้ายแรง หรือนรคเรื้อรกงั ่ปรากฏอาการเด่นชกด หรือรุนแรงแเะเป็นอุปสรรคต่อการปฏจบกตจงานในหน้า  ั่ 
แเะนรคิจตั ่ปรากฏอาการเด่นชกด หรือรุนแรงแเะเป็นอุปสรรคต่อการปฏจบกตจงานในหน้า  ั่) 

 (3) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสก่งพกกราชการ หรือถูกสก่งให้ออกิากราชการไว้ก่อน 

 (4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศ เธรรมอกนด  หรือกระั าการอกนเป็นการฝ่าฝืนิรจยธรรมอย่างร้ายแรง 
 (5) ไม่เป็นกรรมการบรจหารพรรคการเมืองหรือเิ้าหน้าั ่ในพรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นบุคคเเ้มเะเายหรือเคยเป็นบุคคเเ้มเะเายัุิรจต 
 (7) ไม่เคยถูกิ าคุกนดยค าพจพากษาถึงั ่สุดให้ิ าคุก เว้นแตเ่ป็นนัษส าหรกบความผจดั ่ได้กระั านดยประมาัหรือ

ความผจดเหนุัษ 
 (8) ไม่เคยถูกเงนัษให้ออก ปเดออก หรือไเ่ออกิากรกฐวจสาหกจิ องค์กรมหาชน หน่วยงานอ่ืนของรกฐ หรือ

เอกชน 
  

 

 



 

13.ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน...................................................................................................................................  
    คร้ังท่ี......................... วันที่..................................................................................................................................................... 
 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอชือ่…………………………………………………………………………………………………..………………………… 
     เป็นผูส้มควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านกกดจิจักเเัคนนนเย  
 

เหตุผล   
1).................................................................................................................................................... 

  2).................................................................................................................................................... 
  3).................................................................................................................................................... 
  4).................................................................................................................................................... 
  5).................................................................................................................................................... 

 
 
        เงช่ือ...................................................... 
              (..........................................................) 
                                                             ประธานคณะกรรมการประิ าคณะ/ประธานคณะกรรมการประิ าส่วนงาน 
                                                                                 
         วกน  ั่............................................................. 

 
 

หมายเหตุ 1.ัุกข้อสามารถพจมพ์ขอ้มูเเพจ่มเตจมได ้
   2.กรณ คณะกรรมการสรรหาฯ ประสงค์ิะขอเอกสารเพจ่มเตจมิะแิ้งให้ส่วนงานัราบ 
 3.ประธานคณะกรรมการประิ าคณะ/ประธานคณะกรรมการประิ าส่วนงาน กรุณาเงนามก ากกบในแบบฟอร์มเสนอช่ือัุก

ใบ 
 

 

 


