
แบบ คสค. ๐๐๑ 
 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

หน่วยงาน................................................................ 
 

วันที่  ......................  ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง    การสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เรียน   ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครด ารงต าแหน่งคณบดี  (แบบ  คสค.๐๐๓)  จ านวน  ๒  ชุด 
  ๒.  รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด  จ านวน  ๔  รูป  ขนาด  ๒  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป 
  ๓.  วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  ๖  ชุด 
  ๔.  ผลงาน ที่แสดงคุณสมบัติ ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ จ านวน ๖ ชุด 
   

 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ก าหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ ก าหนดให้ผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่  ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ซ่ึงจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้   ย่ืนใบสมัครหรือเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาบุคคลที่สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในวันที่  ๑๙ – ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖ นั้น 
 

  ข้าพเจ้า ........................................................ ................ ต าแหน่ง............................................................. 
สังกัด ................................................................ หน่วยงาน ..................................................................................................... 
ขอสมัครเข้ารับการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   พร้อมนี้ได้แนบเอกสาร
ข้อมูลเบื้องต้น  และเอกสารส าคัญอื่น ๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  หมายเลข  ๑  ถึง  ๔   มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
 

ลงชื่อ .................................................................. 
          (...............................................................) 
 ต าแหน่ง ............................................................... 

        ผู้สมัคร 
 
 
 
หมายเหตุ  ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหาก าหนดด้วยตนเอง /ผู้แทน
ระหว่างวันท่ี  ๑๙ – ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กองบริหาร  
งานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 



แบบ คสค. ๐๐๒ 
 
 
 
 

ใบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

(โดยคณาจารย์ประจ าในคณะที่มีการสรรหาคณบดี) 
 

หน่วยงาน................................................................ 
 

วันที่  ......................  ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง    การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เรียน   ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครด ารงต าแหน่งคณบดี  (แบบ  คสค.๐๐๓)  จ านวน  ๒  ชุด 
  ๒.  รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด  จ านวน  ๔  รูป ขนาด  ๒  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป ของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย 
  ๓.  วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  ๖  ชุด 
  ๔.  ผลงาน ที่แสดงคุณสมบัติ ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  จ านวน  ๖  ชุด 
   

 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง  ก าหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่     ๙      ธันวาคม ๒๕๕๖   ก าหนดให้คณาจารย์
ประจ าในคณะที่มีการสรรหาคณบดีย่ืนใบเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓  ซ่ึงจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ 
ในวันที่  ๑๙ – ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖ นั้น 
 

  ข้าพเจ้า   นาย/ นาง/ นางสาว ..........................................................................................................  
ได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังต่อไปนี้   
ชื่อ - สกุล ...............................................................................  ต าแหน่ง .................................................. 
 

  พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประมวลประวัติข้อมูลเบื้องต้นและเอกสารส าคัญอื่น ๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
หมายเลข  ๑  ถึง  ๔  มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว   
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 
 

ลงชื่อ .................................................................. 
          (...............................................................) 
 ต าแหน่ง ............................................................... 

        ผู้เสนอช่ือ 
 

หมายเหตุ    การเสนอช่ือโดยคณาจารย์ประจ าในคณะที่มีการสรรหาคณบดี  เสนอได้เพียงหนึ่งช่ือ  โดยให้ส่งใบเสนอช่ือพร้อม
เอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่ก าหนด  ระหว่างวันท่ี  ๑๙ – ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา 



แบบ คสค. ๐๐๓ 
 
 
 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร /ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

ก. ข้อมูลส่วนตัว 
     ชื่อ ..................................................................................นามสกุล.................................................................. 
     วัน  เดือน  ปี เกิด ..........................................................อายุ.....................ปี 
     ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
 (๑).................................................................................................................................................................
 (๒).................................................................................................................................................................
 (๓)................................................................................................................................................................. 
     ที่อยู.่............................................................................................................................................................... 
     หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้..........................โทรสาร.............................. e-mail ………………….………………. 
 

ข. ประวัติการศึกษา 
    (๑)  ปริญญาตรี..............................................................สาขาวิชา...................................................................
 มหาวิทยาลัย /สถาบัน ............................................................................................................................ ........ 
    (๒)  ปริญญาโท..............................................................สาขาวิชา...................................................................
 มหาวิทยาลัย /สถาบัน ............................................................................................................................ ........    
 (๓)  ปริญญาเอก............................................................สาขาวิชา...................................................................
 มหาวิทยาลัย /สถาบัน ............................................................................................................................ ........ 
    (๔)  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................................................  
           ................................................................................................................................................................ 
 

ค. ต าแหน่งทางวิชาการ 
   (๑)  ต าแหน่ง....................................................................สาขาวิชา...............................ปี พ.ศ......................... 
          มหาวทิยาลัย / สถาบัน............................................................................................................................ 
   (๒)  ต าแหน่ง....................................................................สาขาวิชา...............................ปี พ.ศ......................... 
          มหาวทิยาลัย / สถาบัน............................................................................................................................ 
   (๓)  ต าแหน่ง....................................................................สาขาวิชา...............................ปี พ.ศ......................... 
          มหาวทิยาลัย / สถาบัน............................................................................................................................ 
 
 
 
 

 
รูปถ่าย 
๒ นิ้ว 



แบบ คสค. ๐๐๓ 
 
 

ง. ประสบการณ์ด้านการสอนในมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษา 
    (๑)  หลักสูตร......................................................................วิชา....................................................................... 
           มหาวทิยาลัย / สถาบัน ................................................ปี พ.ศ..........................ถึง ปี พ.ศ...................... 
    (๒)  หลักสูตร......................................................................วิชา....................................................................... 
           มหาวทิยาลัย / สถาบัน ................................................ปี พ.ศ..........................ถึง ปี พ.ศ...................... 
    (๓)  หลักสูตร......................................................................วิชา....................................................................... 
           มหาวทิยาลัย / สถาบัน ................................................ปี พ.ศ..........................ถึง ปี พ.ศ...................... 
    (๔)  หลักสูตร......................................................................วิชา....................................................................... 
           มหาวทิยาลัย / สถาบัน ................................................ปี พ.ศ..........................ถึง ปี พ.ศ...................... 
 

จ.  ประสบการณ์ด้านการวิจัย  (ระบุชื่องานวิจัยและปีที่ด าเนินการวิจัย  ในกรณีที่เป็นงานวิจัยร่วมให้แสดง
หลักฐาน) 
   (๑) ................................................................................................................................................................. 
   (๒) ................................................................................................................................................................. 
   (๓) ................................................................................................................................................................. 
   (๔) ................................................................................................................................................................. 
 

ฉ.  ประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันอุดมศึกษา 
   (๑)  ต าแหน่ง ......................................................................ปี พ.ศ...........................ถึง ปี พ.ศ....................... 
   (๒)  ต าแหน่ง ......................................................................ปี พ.ศ...........................ถึง ปี พ.ศ....................... 
   (๓)  ต าแหน่ง ......................................................................ปี พ.ศ...........................ถึง ปี พ.ศ....................... 
   (๔)  ต าแหน่ง ......................................................................ปี พ.ศ...........................ถึง ปี พ.ศ....................... 
    

ช.  ประสบการณ์อ่ืน ๆ /รางวัล/ผลงานที่ได้รับการยกย่อง 
   (๑) ................................................................................................................................................................. 
   (๒) ................................................................................................................................................................. 
   (๓) ................................................................................................................................................................. 
   (๔) ................................................................................................................................................................. 
    

โปรดระบุรายชื่อบุคคลอ้างอิงที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมของข้าพเจ้า.................................................................. 
เบอร์โทรศัพท/์โทรสาร......................................... e-mail …………………………………………………………………….. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ประวัติข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  ถูกต้องตามความเป็นจริงและข้าพเจ้า 
สมัคร / ยินยอมให้เสนอชื่อส าหรับการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลงชื่อ .................................................................. 
          (...............................................................) 

        ผูส้มัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
          วันท่ี ................ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

หมายเหตุ   ให้ผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอช่ือ  แนบเอกสารหลักฐาน  ในด้านคุณสมบัติต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา 


