






 

                             ใบสมัคร                    เลขที่ ... . . . . . . . 
 
 ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว ..............................................................………. 
มีความสนใจเขารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา โดยไดจัดสงแบบประวัติสวนตัวและ
ผลงาน  จํานวน 1 ชุด  มาพรอมนี้แลว 
 
 
                                                     ลงช่ือ..................................................... ผูสมัคร 
                                                     วันที่ ..................................................... 

 
 
 
 
 

                            ใบสมัคร                    เลขที่ ... . . . . . . . 
 
 ขาพเจา  นาย / นาง / นางสาว ..............................................................…………. 
มีความสนใจเขารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา โดยไดจัดสงแบบประวัติสวนตัวและ
ผลงาน  จํานวน 1 ชุด  มาพรอมนี้แลว 
 
 
                                                     ลงช่ือ..................................................... ผูสมัคร 
                                                     วันที่ ..................................................... 
 



แบบประวตัสิวนตวัและผลงานผูสนใจเขารับการสรรหา                  
คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

 
1.  ประวัติสวนตัว 

    1.1  ชื่อ............................นามสกุล..................................... 
    1.2  วัน.............  เดือน.....................  ปเกิด ........................ 
    1.3  อายุ.................ป 
    1.4  การศึกษา  
        คุณวุฒิ       ป พ.ศ.ทีจ่บ    ชื่อสถานศึกษาและ
ประเทศ 

1.4.1 .......................    .....................    ...................................          
1.4.2  ......................    .....................  ...................................... 

         1.4.3 .......................    .....................  ...................................... 
ฯลฯ 

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

                                                  
2.  ประวัติการรับราชการ 

2.1  ปจจุบันดํารงตําแหนง.........................ระดับ..........ขั้น................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  ………………………………………………………………………… 

 
 

ติดรูปถาย 
         2 น้ิว 

อ่ืน ๆ

ฯลฯ 
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3.  ประวัติงานบริหาร 
 ตําแหนง      เริ่มตน/สิ้นสุด    
    3.1  ........................................ .............................................. 
    3.2  ........................................  ............................................... 

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

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

ฯลฯ 
6.  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานสวนรวมในมหาวิทยาลัย                                                  
    6.1  .............................................................................................. 
    6.2 ............................................................................................... 

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

ฯลฯ 
8.  รางวัลหรอืประกาศเกียรติคุณที่เคยไดรับ 

8.1……………………………………………………………………………………………… 
8.2……………………………………………………………………………………………… 

9.  ทานมีแนวทางและวสิัยทศันในการพัฒนาคณะวทิยาศาสตรการกฬีาอยางไร (ไมเกนิ 2 หนากระดาษ A4)   

 

                                         ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ 
 

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

                                    วันที.่............เดือน........................พ.ศ............   



แผนงานการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
------------ 

อังคารที่  4 กรกฎาคม  2549 คณะกรรรมการสรรหาประชุม   ณ หองประชุม  5  ช้ัน  2 อาคาร
สารนิเทศ  50  ป เวลา 9.30-12.00 น. 

พฤหัสบดีที่  6  กรกฎาคม  2549 -  สงหนังสือใหผูมีสิทธิช่ือพิจารณาเสนอคุณสมบัตคิณบดีเพ่ิมเติม พรอมทั้ง
เสนอชื่อผูที่เหมาะสมดาํรงตําแหนงคณบด ี
-  ประกาศรบัสมัครผูสนใจเขารับการสรรหา 

พุธที่  19 กรกฎาคม  2549 ผูมีสิทธิเสนอช่ือสงหนังสือเสนอคุณสมบัติคณบดีเพ่ิมเติมพรอมทั้งเสนอช่ือผู
ที่เหมาะสมดาํรงตาํแหนงคณบดกีลับที่สํานักงานเลขานกุารคณะวิทยาศาสตร
การกีฬา(ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา) ภายในเวลา 16.00 น. 

พฤหัสบดีที่  20 กรกฎาคม  2549 คณะกรรมการสรรหาประชุมสรุปรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  
เวลา 9.30 น. ณ หองประชุม 9 

ศุกรที่  21 กรกฎาคม  2549 สงหนังสือสอบถามความสมัครใจผูไดรับการเสนอชื่อพรอมทั้งใหผูสมัครใจ
สงแบบประวตั ิ

ศุกรที่  28 กรกฎาคม 2549 - ผูสมัครใจสงประวัติเขารับการสรรหา ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา สํานักงาน
อธิการบดี  ช้ัน  6  อาคารสารนิเทศ  50  ป  ภายในเวลา 16.00 น. 
- วันสุดทายของการรับสมัครผูสนใจเขารับการสรรหา 

จันทรที่  31 กรกฎาคม  2549   คณะกรรมการสรรหาประชมุสรุปรายชื่อผูสมคัรใจเขารับการสรรหาเวลา 
9.30 น. ณ  หองประชุม 5 

อังคารที่  1 สิงหาคม  2549 สงประวัติผูสมคัรใจใหผูมีสิทธิเสนอชื่อแสดงความคิดเหน็ตามแบบฟอรมที่
คณะกรรมการสรรหากําหนด 

พุธที่  2 สิงหาคม  2549 ผูสมัครใจแสดงวิสัยทัศน ตอคณะกรรมการสรรหาและผูมีสิทธเิสนอชื่อ  
เวลา 10.00  น.  ณ  หองประชุมคณะศึกษาศาสตร 

พฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2549 ผูมีสิทธิเสนอชื่อแจงผลการแสดงความคดิเห็นกลับที่สํานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา(ภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา) ภายในเวลา 
16.00 น. 

ศุกรที่  4 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการสรรหาประชมุรวบรวมขอมูลการแสดงความคดิเห็นและ
สรุปผล เวลา  10.00  น. ณ หองประชุม 5 
- คณะกรรมการสรรหาอาจเชญิผูสมคัรใจพบปะเพือ่หาขอมูลเพ่ิมเตมิ 

  

 -------------------------- 
แผนงานน้ีอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
 










