
 
ใบเสนอชือ่ผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
 

หน่วยงาน……………………………………. 
            วันท่ี     มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

เร่ือง  ขอเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการหยั่งเสียงเป็นผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์             

 

เรียน  ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อ านวยการส านัก  
         วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
         

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ประวัติผู้สมัคร  จ านวน ๑ ชุด 
  ๒. ส าเนาภาพถ่ายคุณวุฒิการศึกษา (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  จ านวน ๑ ชุด 

๓. แนวทางการบริหารส านัก / สถาบัน และแนวทางในการน าแผนเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
(ระยะเวลา ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน  ตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๙ จ านวน ๑ ชุด     
     

 ตามประกาศคณะกรรมการหยั่งเสียงผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ เรื่อง การหยั่งเสียง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงวันท่ี ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๔ ก าหนดให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเข้ารับการหยั่งเสียงเป็นผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง
วันท่ี ๕ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น ข้าพเจ้า……………………………………………………ต าแหน่ง……………………………………… 
สังกัด ......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
คือ ………………….………………………..……………………ต าแหน่ง…………….……………………….................. 

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยของบุคคลท่ีสมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ลงชื่อ……………………….………….……………….ผู้เสนอชื่อ 

           (……..…………..........……………..………) 
 

  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. ยินยอมให้เสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

ลงชื่อ…..…………..…………………………… ผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อ 
       (………………………….…………………) 



       
 
 
 
 
 
 

 
ประวัติของผู้สมัคร/ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 

เข้ำรับกำรหยั่งเสียงเป็นผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 

ก.  ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ ………………………………………….…………….นามสกุล………………………………………………………...……………… 
วันเดือนปีเกิด………………………………….. อายุ……………………….ปี 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
(๑)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(๒) ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
ท่ีอยู่  ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้………………………………… 

ข.  ประวัติกำรศึกษำ   
(๑)  ปริญญาตรี ……………………………..……………………………สาขา…………………………………….…………………. 
 มหาวิทยาลัย / สถาบัน …………………………………………..…………ปีท่ีส าเร็จการศึกษา……………………….. 
(๒)  ปริญญาโท …………………………………………..………………สาขา……………………………………….………………. 
 มหาวิทยาลัย / สถาบัน ………………………………………………….…ปีท่ีส าเร็จการศึกษา………………………… 
(๓) ปริญญาเอก ……………………………………..……………………สาขา………………………………………………………. 
 มหาวิทยาลัย / สถาบัน ……………………………………………………ปีท่ีส าเร็จการศึกษา………………………… 

 ค.  ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนในมหำวิทยำลัย หรือสถำบันอุดมศึกษำ   
(๑)  หลักสูตร ………………………………………….วิชา…………………………………………………… 
  มหาวิทยาลัย / สถาบัน …………………………………………………ปี พ.ศ. ………..ถึงปี พ.ศ. ……... 
(๒)  หลักสูตร …………………………………………วิชา…………………………………………………… 
  มหาวิทยาลัย / สถาบัน …………………………………………………ปี พ.ศ. ………..ถึงปี พ.ศ. ……...  
(๓)  หลักสูตร …………………………………………วิชา…………………………………………………… 
  มหาวิทยาลัย / สถาบัน …………………………………………………ปี พ.ศ…………ถึงป ีพ.ศ. ……... 
(๔)  หลักสูตร …………………………………………วิชา…………………………………………………… 
  มหาวิทยาลัย / สถาบัน …………………………………………………ปี พ.ศ……….. ถึงปี พ.ศ. ……... 

ง.  ประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัยในมหำวิทยำลัย หรือสถำบันอุดมศึกษำ หรือหน่วยงำนอ่ืน  
(๑) งานวิจัยเรื่อง …………………………………………......................…………………………………………………… 
     ตีพิมพ์เมื่อ...................................................................................................................................... 
     ส านักพิมพ ์/ วารสารท่ีตีพิมพ์.......................................................................................................  

 
 

ติดรูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาดประมาณ 
 ๑.๕ x ๒ นิ้ว 



(๒) งานวิจัยเรื่อง …………………………………………......................…………………………………………………… 
     ตีพิมพ์เมื่อ...................................................................................................................................... 
     ส านักพิมพ ์/ วารสารท่ีตีพิมพ์.......................................................................................................  
(๓) งานวิจัยเรื่อง …………………………………………......................…………………………………………………… 
     ตีพิมพ์เมื่อ...................................................................................................................................... 
     ส านักพิมพ ์/ วารสารท่ีตีพิมพ์.......................................................................................................  
(๔) งานวิจัยเรื่อง …………………………………………......................…………………………………………………… 
     ตีพิมพ์เมื่อ...................................................................................................................................... 
     ส านักพิมพ ์/ วารสารท่ีตีพิมพ์.......................................................................................................  

จ.   ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรมหำวิทยำลัย หรือสถำบันกำรอุดมศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่น    
        
        
        
        
        
        
        
ฉ.  ประสบกำรณก์ำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย หรือสถำบันอุดมศึกษำ  
        
        
        
        
        
ช.  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) 
     (๑)  ศาสตราจารย์   สาขา ………………………………………ปี พ.ศ…………………………………. 
         มหาวิทยาลัย/ สถาบัน………………………………………………………………………………. 

(๒) รองศาสตราจารย์   สาขา ………………………………………ปี พ.ศ…………………………………. 
         มหาวิทยาลัย/ สถาบัน………………………………………………………………………………. 

(๓)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา ………………………..……..……ปี พ.ศ………………………………….. 
         มหาวิทยาลัย/ สถาบัน………………………………………………………………………………. 
ซ.  ผลงำนที่ได้รับกำรยกย่อง/ภำคภูมิใจ/อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าประวัติข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริง 
 

ลงชื่อ ………………………..……………….. 
(…………………………………………) 
ผู้สมัคร / ผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อ 
วันท่ี …….. มีนาคม ๒๕๖๔ 


