
 
แบบเสนอชื่อผู้มีคุณสมบตัิเหมาะสม เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ ด้านการศาสนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
-------------------------------------------- 

       ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
       วันที่ .................................................................. 
ข้อมูลผู้เสนอชื่อ 
 ข้าพเจ้า (ชื่อ – ชื่อสกุล) ................................................................................................................... ......  
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศรายชื่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ล าดับที่ .................................................. 
ประเภท   คณาจารย์ประจ าตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนนุ   
    พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนบัสนุน 
  ลูกจ้างประจ า 
ต าแหน่ง ............................................................ สังกัด................................................................................... ... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...................................................................... 
 ขอเสนอชื่อและประวัติผลงานผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้านการศาสนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
 ๑. ชื่อ........................................................................... ชื่อสกุล..................................... .......................... 
 ๒. ภูมิล าเนา.......................………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. .................................................. 
 ๓. ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ………………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................................... ..................................... 
 ๔. สถานที่ปฏิบัติงาน  ...................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ๕. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.................................................................................................  
 ๖. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศาสนา 
 
 ข้าพเจ้าได้แนบแบบประวัติผลงานฯ มาพร้อมเอกสารฉบับนี้ และขอรับรองว่า ข้อความและหลักฐาน
ดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 
  
 
      (ลงชื่อ) .............................................................. ผู้เสนอชื่อ 
               (.............................................................) 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 



แบบกรอกประวัติ ผลงาน ผู้มีคุณสมบตัิเหมาะสม เป็นกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ด้านการศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

---------------------------------------- 
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ).......................................................................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน...................................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด ................................................................... อาย.ุ..................ปี 
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้  เลขที่ ............................หมู่ที่.............. ถนน........................................................
ต าบล....................................................อ าเภอ..................................................... จังหวัด ....................................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์บ้าน................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................  
Email  ………………………………………………………………………………… 
๒. ประวัติการศึกษา (เรียงล าดับจากวุฒิการศึกษา สูงสุด) 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา  สถาบันการศึกษา 
สาขาวิชาแบบเต็ม 

 และปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

หมายเหตุ กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ระบุชื่อวุฒิการศึกษา/สถาบันการศึกษา สาขาวิชาแบบเต็ม และชื่อประเทศที่ใช้เป็นทางการ เรียงล าดับ
จากปริญญาเอก – โท – ตร ี
 

๓. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน (ระบุไม่เกิน 3 ต าแหน่ง เรียงล าดับจากต าแหน่งสูงสุดลงไป) 

ด ารงต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
วัน เดือน ปี  

ที่ด ารงต าแหน่ง 
  

 
 

  
 

 

  
 

 

 

๔. ต าแหน่งหน้าที่ส าคัญในอดีต (ระบุต าแหน่งหน้าที่ 3 ต าแหน่งสุดท้าย เรียงล าดับจากต าแหน่งปัจจุบันลงไป) 

ด ารงต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน 
วัน เดือน ปี  

ที่ด ารงต าแหน่ง 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

ส่วนที่ ๒ 



 
๕. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ 
 ชั้น......................................................................  เมื่อวันที่ ..................................... ............ 
 ชั้น......................................................................  เมื่อวันที่ ................................................. 
 ชั้น......................................................................  เมื่อวันที่ ..................................... ............ 
๖. ต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ณ ปัจจุบัน 
     ๖.๑ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 
  ไม่เป็น 
  เป็น  
 สถาบัน...........................................................................วันทีด่ ารงต าแหน่ง ............. .................... 
 สถาบัน...........................................................................วันทีด่ ารงต าแหน่ง ............. .................... 
 สถาบัน...........................................................................วันทีด่ ารงต าแหน่ง ............. .................. 
     ๖.๒ กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 
  ไม่เป็น 
  เป็น 
 สถาบัน...........................................................................วันทีด่ ารงต าแหน่ง ............. .................... 
 สถาบัน...........................................................................วันทีด่ ารงต าแหน่ง ............. .................... 
 สถาบัน...........................................................................วันทีด่ ารงต าแหน่ง ............. .................... 
 สถาบัน...........................................................................วันทีด่ ารงต าแหน่ง ............. .................... 
๗. ประสบการณ์ท างานที่ส าคัญ /ความเชี่ยวชาญ /ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 ๗.๑ ............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ..................................................................................  
 ๗.๒ ............................................................................................................................. ................................. 
...................................................................................................................................... ............................................. 
 ๗.๓ ................................................................................ .............................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 ๗.๔ ............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 ๗.๕ ....................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
 ๗.๖ ....................................................................... .......................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
 ๗.๗ ............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................ ...................................................................................................  
 ๗.๘ ............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 ๗.๙ ............................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
 ๗.๑๐......................................................................................................................... ................................... 
.......................................................................... .........................................................................................................  

- ๒ -  



 
๘. คุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา         
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๕  
 ๑) เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
 ๒) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่มหาวิทยาลยั 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…… 
 ๓) การเป็นคณาจารย์ประจ า ข้าราชการ หรือพนักงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  เป็น   ไม่เป็น 
 
๙. ผู้ถูกเสนอชื่อ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุก ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 
(พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบภาพถ่ายของ.....................................................................จ านวน ๑ รูป แนบมาพร้อมกันนี้แล้ว) 
 
 ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

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

 
 
หมายเหตุ : สามารถแนบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A4 โดยผู้เสนอช่ือลงนามก ากับทุกหน้า 
 
 
 

- ๓ -  


