








 
 

            
วันที่             

เร่ือง  ขอสมัครเขารับการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะบริหารธุรกิจ 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ………………………………………... 
มีความสนใจเขารับการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ โดยไดจัดสงแบบประวัติสวนตัว และผลงาน
จํานวน 1 ชุด มาพรอมนี้แลว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงช่ือ ……………….……….. 

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

 
ใบรับเอกสารใบสมคัร 

      

  ไดรับเอกสารใบสมัครของ นาย/นาง/นางสาว…………………………… 
เรียบรอยแลว  
 
      ลงช่ือ …………..……………ผูรับสมัคร  

      วันที่………………………… 



แบบประวัติสวนตัวและผลงานผูสนใจเขารับการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ                  

 
1. ประวัติสวนตัว 

    1.1  ช่ือ.................................นามสกุล................................. 
    1.2  เกิดวันที่.........  เดือน......................... พ.ศ. .................... 
    1.3  อายุ.................ป 
    1.4  การศึกษา  
   คุณวุฒ ิ       ป พ.ศ.ที่จบ    ช่ือสถานศึกษาและประเทศ

1.4.1  ............................    ..................         ...................................... 
1.4.2  ............................    ..................         ...................................... 
1.4.3  ............................    ..................         ...................................... 

         ฯลฯ 

    1.5  สถานภาพครอบครัว              โสด 
                                              สมรส      จํานวนบุตร ............ คน 
                  อายุ        ............. ป 
                                                   อ่ืน ๆ ................................................... 

2. ประวัติการรับราชการ 
 2.1 ปจจุบันดาํรงตําแหนง.......................................ระดับ.........ข้ัน....................บาท     
    สังกัด................................................................................... 
    2.2 อายุราชการ ................ ป 
 2.3 ตําแหนงอ่ืน ๆ     
 2.3.1 ............................................................................................. 
 2.3.2............................................................................................... 
    2.4 เครื่องราชอิสริยาภรณ 

2.4.1 .............................................................................................. 
2.4.2 ..............................................................................................    

                                                       ฯลฯ 

 
 
 

 
 

ติดรูปถาย 
         2 นิ้ว 

 



 2
3. ประวัติงานบริหาร 
  ตําแหนง      เร่ิมตน/ส้ินสุด    
    3.1 ............................................       ............................................... 

3.2 .............................................     ............................................... 
ฯลฯ 

4. ประวัติการอบรม หรือ ประสบการณดานบริหาร 
4.1 .................................................................................................. 
4.2 .................................................................................................. 

      ฯลฯ 
5. ผลงานทางวิชาการ     
 5.1 .................................................................................................... 
 5.2 .................................................................................................... 

ฯลฯ 
6. กิจกรรมที่เก่ียวของกับงานสวนรวมในมหาวิทยาลัย 

6.1 ..................................................................................................... 
6.2 ..................................................................................................... 

ฯลฯ 
7. งานบริการสังคม                                                 
 7.1 ..................................................................................................... 
 7.2 ..................................................................................................... 

ฯลฯ 
8. รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่เคยไดรับ                                 
    8.1 ...................................................................................................... 
 8.2 ..................................................................................................... 

ฯลฯ 
9. ทานมีแนวทางและวิสัยทัศนในการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจอยางไร (ไมเกิน 2 หนากระดาษ A4)   

                                         ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ 

                             ลงช่ือ........................................................ 
                                  (.................................................) 

                                วันที่........เดือน......................พ.ศ............   

 
 



แผนงานการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม 
อังคารที่  14  กุมภาพนัธ  2549 -  คณะกรรมการสรรหาประชุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสรรหา เวลา        

  9.30   น.  ณ  หองประชุม    5   ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
พุธที่  15  กุมภาพันธ  2549 -  สงหนังสือใหผูมีสิทธิเสนอชื่อพิจารณาเสนอคุณสมบัติคณบดีเพิ่มเตมิ พรอมทั้ง

เสนอชื่อผูที่เหมาะสมดํารงตาํแหนงคณบด ี
-  ประกาศรับสมัครผูสนใจเขารับการสรรหา 

พุธที่  22  กุมภาพันธ  2549 -  ผูมีสิทธิเสนอชื่อสงหนังสือเสนอคุณสมบัติคณบดีเพิ่มเติม พรอมทั้งเสนอชื่อผูที่
เหมาะสมดํารงตําแหนงคณบดี ที่สํานักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ ภายใน
เวลา 16.00 น. 

พุธที่  22  กุมภาพันธ  2549 -  คณะกรรมการสรรหาประชุมสรุปรายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อ และคุณสมบัติ
เพิ่มเติม เวลา   16.30   น.  ณ หองประชุม   5   ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

ศุกรที่  24  กุมภาพันธ  2549 -  สงหนังสือสอบถามความสมัครใจผูที่ไดรับการเสนอชื่อ พรอมทั้งใหผูสมัครใจ
สงแบบประวตัิและผลงาน 

พุธที่  8  มีนาคม  2549 -  ผูสมัครใจสงแบบประวัติ และผลงานกลบัที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา  
สํานักงานอธิการบดี ช้ัน 6 อาคารสารนิเทศ 50 ป ภายในเวลา 16.00 น. 
-  วันสุดทายของการรับสมัครผูสนใจเขารับการสรรหา 

พฤหัสบดีที่  9  มีนาคม  2549 -  สรุปรายชื่อผูสมัครใจเขารับการสรรหา เวลา   9.30   น. ณ หองประชุม   5  ช้ัน 2 
อาคารสารนิเทศ 50 ป  

ศุกรที่  10  มีนาคม  2549 -  สงประวัติ และแบบแสดงความคิดเหน็ทีค่ณะกรรมการสรรหากําหนดใหผูมี
สิทธิเสนอชื่อแสดงความคิดเห็น 

ศุกรที่  17  มีนาคม  2549 -  ผูสมัครใจแสดงวิสัยทัศนตอคณะกรรมการสรรหา และผูมีสิทธิเสนอชื่อ  
เวลา 9.30  น. ณ หองประชมุ ช้ัน 5 หอง 5B  คณะบริหารธุรกิจ 

อังคารที่  21  มีนาคม  2549 -  ผูมีสิทธิเสนอชื่อแจงผลการแสดงความคดิเห็นกลับที่สํานักงานเลขานุการ คณะ
บริหารธุรกิจ ภายในเวลา 16.00 น. 

พุธที่  22  มีนาคม  2549 -  คณะกรรมการสรรหาประชุมรวบรวมขอมูลการแสดงความคิดเหน็ และสรุปผล 
เวลา   9.30  น. ณ หองประชมุ   8   ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
-  คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญผูสมัครใจพบปะเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม 

แผนงานนี้อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ : ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ลงวันที่  30  มกราคม พ.ศ. 2549 ตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน  60  วัน คือภายในวันที่  31  มนีาคม พ.ศ. 2549 


