
 

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔          สอ.๔ 

 
แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
๑. ประวัติส่วนตัว  (โปรดท าเครื่องหมายลงในช่อง  ที่เป็นจริงหรือที่ต้องการ ) 
 ๑.๑)  ชื่อ-นามสกุล (ระบุค าน าหน้าชื่อ กรณีมียศ ต าแหน่งทางวิชาการ โปรดระบุด้วย) 
               .................................................................................................................................................................................................................... 
  สัญชาติ......................................................................................... ศาสนา .......................................................................................... 
 ๑.๒)  วัน/เดือน /ปีเกิด...........................................................................................ปัจจุบันอายุ..........................................................ปี 

สถานที่เกิด.............................................................................................................................................................................................. 
 ๑.๓)  สถานภาพ  โสด   สมรส    
  ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส........................................................................................................................................................................ 
  อาชีพคู่สมรส....................................................................................................จ านวนบุตร....................................................คน 
 ๑.๔) อาชีพปัจจุบัน......................................................................................................................................................................................... 
  ต าแหน่ง....................................................................................................................................................................................................  
  สถานที่ท างาน........................................................................................................................................................................................  
  เลขที.่................................................หมู.่............................ตรอก/ซอย..............................................................................................  
  ถนน......................................................................................ต าบล/แขวง............................................................................................  
  อ าเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.....................................  
  โทรศัพท.์..................................................................... โทรสาร...........................................................................................................  
  โทรศัพท์มือถือ.......................................................... E-mail............................................................................................................ 
 ๑.๕)  อาชีพก่อนอาชีพปัจจุบัน (กรณีปัจจุบันเกษียณอายุราชการหรือพ้นจากหน้าที่แล้ว) 
         หน่วยงาน...............................................................................ต าแหน่งสุดท้าย............................................................................... 
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ............................. ถึง พ.ศ. ............................. รวมระยะเวลา............................. ปี........................... เดือน  
 ๑.๖)  บ้านพักเลขท่ี.......................................หมู่.........................ตรอก/ซอย..........................................................................................  
  ถนน......................................................................................ต าบล/แขวง............................................................................................ 
  อ าเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
  โทรศัพท.์..................................................................... โทรสาร...........................................................................................................  
  โทรศัพท์มือถือ.......................................................... E-mail............................................................................................................ 
 ๑.๗)  ที่อยู่ส าหรับการติดต่อ  
  เลขที.่......................................หมู.่........................ตรอก/ซอย..........................................................................................  
  ถนน......................................................................................ต าบล/แขวง............................................................................................ 
  อ าเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
  โทรศัพท.์..................................................................... โทรสาร...........................................................................................................  
  โทรศัพท์มือถือ.......................................................... E-mail............................................................................................................ 
 

แบบ สอ.๔ 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑.๕ นิว้ 

ถ่ายไว ้
ไม่เกิน ๖ เดือน 
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔          สอ.๔ 
 

๒. ประวัติการศึกษา  
 ๒.๑)  วุฒิการศึกษา (เรียงตามล าดับวุฒิสูงที่สุด) 
  (๑) วุฒิ..........................................................................................สาขาวิชา........................................................................................  
  สถานศึกษา...............................................................................................................ปีที่ส าเร็จการศึกษา.....................................  
  (๒) วุฒิ..........................................................................................สาขาวิชา........................................................................................  
  สถานศึกษา...............................................................................................................ปีที่ส าเร็จการศึกษา.....................................  
   (๓) วุฒิ..........................................................................................สาขาวิชา........................................................................................  
  สถานศึกษา...............................................................................................................ปีที่ส าเร็จการศึกษา.....................................  
  (๔) อ่ืนๆ .................................................................................................................................................................................................. 

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

 
๓. ประวัติการฝึกอบรม ดูงาน ที่ส าคัญ 
 ๓.๑)  การฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานที่ส าคัญต่อการบริหารงานระดับอุดมศึกษา 
  (๑) หลักสูตร...........................................................................................................................................................................................  
  หน่วยงานที่จัด........................................................................................................................ปีทีฝ่ึกอบรม.....................................  
  (๒) หลักสูตร...........................................................................................................................................................................................  
  หน่วยงานที่จัด........................................................................................................................ปีทีฝ่ึกอบรม.....................................  
  (๓) หลักสูตร...........................................................................................................................................................................................  
  หน่วยงานที่จัด........................................................................................................................ปีทีฝ่ึกอบรม.....................................  
  (๔) หลักสูตร...........................................................................................................................................................................................  
  หน่วยงานที่จัด........................................................................................................................ปีทีฝ่ึกอบรม.....................................  
  (๕) หลักสูตร...........................................................................................................................................................................................  
  หน่วยงานที่จัด........................................................................................................................ปีทีฝ่ึกอบรม.....................................  
 
๔. การเกี่ยวข้องกับกิจการภาคเอกชน (ผู้ถือหุ้น กรรมการของนิติบุคคล ด ารงต าแหน่งทางบริหาร) 
 ๔.๑)     ไม่เป็นเจ้าของกิจการ   เป็นเจ้าของกิจการ 
           เคยเป็นเจ้าของกิจการ (โปรดระบุ) ................................................................................................................................ 
                          .......................................................................................................................................................................................................... 
 
๕. ประวัติการท างาน 
 ๕.๑)  หน่วยงาน...............................................................................ต าแหน่งสุดท้าย............................................................................... 
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ............................. ถึง พ.ศ. ............................. รวมระยะเวลา............................. ปี........................... เดือน  
 ๕.๒) หน่วยงาน...............................................................................ต าแหน่งสุดท้าย............................................................................... 
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ............................. ถึง พ.ศ. ............................. รวมระยะเวลา............................. ปี........................... เดือน  
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔          สอ.๔ 
 

 ๕.๓) หน่วยงาน...............................................................................ต าแหน่งสุดท้าย............................................................................... 
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ............................. ถึง พ.ศ. ............................. รวมระยะเวลา............................. ปี........................... เดือน  
 ๕.๔) หน่วยงาน...............................................................................ต าแหน่งสุดท้าย............................................................................... 
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ............................. ถึง พ.ศ. ............................. รวมระยะเวลา............................. ปี........................... เดือน  
   มีเอกสารเพ่ิมเติมแนบท้าย    ไม่มีเอกสารเพ่ิมเติมแนบท้าย 
 ๕.๕) อ่ืนๆ .................................................................................................................................................................................................. 

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

 
๖. ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ส าคัญ  
 ๖.๑) หน่วยงานราชการ...............................................................................ต าแหน่งสุดท้าย............................................................... 
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ............................. ถึง พ.ศ. ............................. รวมระยะเวลา............................. ปี........................... เดือน 
 ๖.๒) หน่วยงานราชการ...............................................................................ต าแหน่งสุดท้าย............................................................... 
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ............................. ถึง พ.ศ. ............................. รวมระยะเวลา............................. ปี........................... เดือน 
 ๖.๓) หน่วยงานราชการ...............................................................................ต าแหน่งสุดท้าย............................................................... 
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ............................. ถึง พ.ศ. ............................. รวมระยะเวลา............................. ปี........................... เดือน 
 ๖.๔) หน่วยงานราชการ...............................................................................ต าแหน่งสุดท้าย............................................................... 
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ............................. ถึง พ.ศ. ............................. รวมระยะเวลา............................. ปี........................... เดือน 
 ๖.๕) หน่วยงานราชการ...............................................................................ต าแหน่งสุดท้าย............................................................... 
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ............................. ถึง พ.ศ. ............................. รวมระยะเวลา............................. ปี........................... เดือน 
    มีเอกสารเพ่ิมเติมแนบท้าย     ไม่มีเอกสารเพ่ิมเติมแนบท้าย 
 
๗.  การได้รับรางวัล การเชิดชูเกียรติ การยกย่องที่ส าคัญ การได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน     

หรือองค์กรนานาชาติ 
     ๗.๑) รางวัล............................................................................................................................................................................................................. 

                หนว่ยงานหรือองค์กร.......................................................................................................ปีที่ได้รับ................................................... 

     ๗.๒) รางวัล............................................................................................................................................................................................................. 

                หนว่ยงานหรือองค์กร.......................................................................................................ปีทีไ่ด้รับ................................................... 

     ๗.๓)  รางวัล........................................................................................................................................................................................................... 

                หนว่ยงานหรือองค์กร.......................................................................................................ปีที่ได้รับ................................................... 

 
๘.  ผลงานทางวิชาการ (โปรดระบุผลงานโดดเด่นซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับอุดมศึกษาโดยสังเขป)   
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔          สอ.๔ 
 

๙.  ผลงานทางการบริหารหรือความส าเร็จที่โดดเด่นเชิงประจักษ์ (โปรดระบุโดยสังเขป) 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 

๑๐. ผลงานหรือความส าเร็จที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วน 
      เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
 

๑๑. ผลงานหรือประสบการณ์ที่แสดงใหเ้ห็นถึงคุณสมบัติตามข้อ ๑ (ก) (๒) ถึง (๖) ของประกาศ 
      คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ (ฉบับท่ี ๑)  
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................................................................................................... 

 
๑๒. ข้าพเจ้ามีผลงานหรือเคยปฏิบัติงาน ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความ

เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อภารกิจระดับอุดมศึกษาตามล าดับ
ความส าคัญต่อไปนี้ (ให้ระบุเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญจริง ๆ เท่านั้น โดยใส่ตัวเลข ๑ ๒ ๓ ....... เรียง
ตามล าดับความส าคัญท่ีสูงที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด) 

  ภารกิจระดับอุดมศึกษา    เศรษฐกิจ   วัฒนธรรม  
  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง   ความมั่นคง   ศาสนา  
  การศึกษา    กฎหมายมหาชน  กิจการท้องถิ่น 
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๖๔          สอ.๔ 
 

๑๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๑ (ข) ของประกาศคณะกรรมการสรรหา 
      อธิการบดีฯ (ฉบับที่ ๑) ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 

      พรรคการเมือง 
 (๒)  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน                 

      ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ก าหนด ในกฎ ก.พ.อ. 
 (๓)   ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติ 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น 
 (๔)   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๕)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๖)   ไม่เป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 (๗)   เป็นผู้ซึ่งมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการด าเนินภารกิจและกิจการของมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้มี 

       ส่วนได้เสียโดยประการที่น่าจะกระทบต่อหลักความเป็นกลางในการใช้อ านาจที่เก่ียวข้อง 
       กับการพิจารณาเลือกอธิการบดี ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 (๘)   ไมเ่ป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นสัญญาที่เกี่ยวข้อง 
       กับการด าเนินกิจการทางวิชาการหรือการวิจัย 

 (๙)   ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย 
       ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๑๐) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น 
       ของรัฐ 

 (๑๑) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก หรือเลิกจ้าง เพราะกระท าผิดวินัย หรือผิดสัญญาจ้าง 
      (๑๒) เป็นกรรมการในคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือรักษาการ หรือรักษาราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
             ที่มีลักษณะเดียวกัน ในวันที่ยื่นใบสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ 
  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้แสดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ พร้อมทั้งได้ลงลายมือ
ชื่อรับรอง ส าเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
     (ลงลายมือชื่อ) .....................................................................เจ้าของประวัติ 
           (....................................................................) 
                   วันที่.................. เดือน...................................... พ.ศ. ..................... 
 

 


