
 

 

 

 

 

แบบเสนอชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนครพนม 

 

1. ชื่อ-สกุล  ผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนครพนม 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. ที่อยู่  (ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ)  ที่สำมำรถติดต่อทำงไปรษณีย์ได้ 

ส ำนักงำน/หมู่บ้ำน........................................................................................................................ 

บ้ำนเลขที่....................หมู่...........ซอย......................................ถนน............................................. 

ต ำบล/แขวง..................................................อ ำเภอ/เขต............................................................... 

จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์............................................................ 

โทรศัพท์.......................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................... 

โทรสำร........................................................E-mail……………………...….........……………………………..…… 

3. ค ำรับรอง / ควำมคิดเห็นของส่วนรำชกำร / องค์กรที่เสนอชื่อ    

คณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบันได้พิจำรณำแล้ว  และเห็นชอบให้เสนอชื่อ..................................... 

.......................................(ระบุชื่อผู้ถูกเสนอชื่อ)  เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหนง่

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนครพนม ตำมมตกิำรประชุมบุคลำกรของคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก/สถำบัน   

ในกำรประชุม ครั้งที่  ........./...........  เมื่อวันที ่ .......  เดือน  .....................  พ.ศ. 2560 

 

 

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

             (.....................................................................) 

ต ำแหน่ง..................................................................... 

                 ............./.............../............. 
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ส ำหรับส่วนรำชกำรและองคก์ร

ที่มีสทิธิ์เสนอชื่อ 

 

 



 

 

 

 

 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 

เป็นผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนครพนม 

 

ข้ำพเจ้ำ....................................................................................................................... 

ยินยอมให.้..................................................................................................(ผู้เสนอชื่อ)  เสนอชื่อข้ำพเจ้ำ

ต่อคณะกรรมกำรสรรหำ  ให้เป็นผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนครพนม  พร้อมกันนี้

ข้ำพเจ้ำได้จัดส่งรูปเล่มซึ่งประกอบด้วย  ประวัติส่วนตัว  ผลงำน/ประสบกำรณ์  แผนกำรบริหำรจัดกำร  

และแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยนครพนม  ตลอดระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง จ ำนวน  1  ชุด  และแนบแผ่น

บันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว  ผลงำน/ประสบกำรณ์  วิสัยทัศน์  และแผนกำรพัฒนำมำพร้อมกันนี้  และ

ข้ำพเจ้ำ ขอรับรองว่ำ  ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำร

สรรหำก ำหนด 

   ข้ำพเจ้ำรับทรำบข้อบังคับมหำวิทยำลัยนครพนม ว่ำด้วยกำรสรรหำอธิกำรบดี                     

พ.ศ. 2557  ประกำศคณะกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนครพนม  ฉบับที่  1/2560  เรื่อง  

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้ำม  และวิธีกำรได้มำซึ่งรำยชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย

นครพนม  ประกำศคณะกรรมกำรสรรหำอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนครพนม  ฉบับที่  3/2560  เรื่อง   

กำรเสนอชื่อผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนครพนม  และบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ

ข้อก ำหนดควำมรับผดิชอบในหนำ้ที่ของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนครพนม  เรยีบร้อยแลว้ 

 

    ลงช่ือ..............................................................ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ 

               (.....................................................................) 

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

 
 

 

 

 



เอกสำรประกอบกำรเสนอชื่อ 

ผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดมีหำวิทยำลัยนครพนม 

 

1. ประวัติส่วนตัว 

1.1 ชื่อ..........................................................นำมสกุล............................................................... 

1.2 วันเดือนปีเกิด  วันที่..................  เดือน.............................  พ.ศ. ................... 

1.3 อำยุ  ....................  ปี  ........................  เดือน 

1.4 ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงไปรษณีย ์

ส ำนักงำน/หมูบ่้ำน................................................................................................................ 

 บ้ำนเลขที่....................หมู่...........ซอย....................................ถนน...................................... 

 ต ำบล/แขวง.................................................อ ำเภอ/เขต....................................................... 

 จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................................................... 

 โทรศัพท์......................................................โทรศัพท์มือถือ................................................. 

 โทรสำร........................................................E-mail……………………...………………………………..…… 

 ทั้งน้ี คณะกรรมกำรสรรหำฯ  สำมำรถติดต่อข้ำพเจ้ำได้ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

2. กำรศึกษำและกำรฝึกอบรม 

           คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ  ชื่อสถำนศกึษำและประเทศ 

2.1  ……………………………...…………….. ………………… ………………………………………………………………. 

2.2  ……………………………...…………….. ………………… ………………………………………………………………. 

2.3  ……………………………...…………….. ………………… ………………………………………………………………. 

     ฯลฯ 

3. สถำนภำพครอบครัว 

     โสด 

     สมรส  จ ำนวนบุตร........................คน 

    อื่น ๆ  (โปรดระบุ)  ............................................................................................ 

4. ประวัติกำรท ำงำน 

4.1 ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง..............................................................................ระดับ.................... 

สังกัด................................................................................................................................... 

4.2 อำยุงำน......................ปี 

 

 

 

 

ติดรูปถ่ำย 

1  น้ิว 



 4.3  ต ำแหน่งอื่น ๆ  

  4.3.1............................................................................................................................. 

4.3.2.............................................................................................................................  

4.3.3............................................................................................................................. 

ฯลฯ 

5. ประวัติงำนด้ำนบริหำร 

ต ำแหน่ง              เริ่มตน้/สิ้นสุด 

5.1  ………………………………………………………………………………..  …………………………………………………. 

5.2  ………………………………………………………………………………..  …………………………………………………. 

5.3  ………………………………………………………………………………..  …………………………………………………. 

      ฯลฯ 

6. ผลงำนทำงวิชำกำร  (เช่น  กำรสอน  กำรวิจัย  และอื่น ๆ) 

6.1 ........................................................................................................................................... 

6.2 ........................................................................................................................................... 

6.3 ........................................................................................................................................... 

ฯลฯ 

7. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส่วนร่วม 

7.1 ........................................................................................................................................... 

7.2 ........................................................................................................................................... 

7.3 ........................................................................................................................................... 

ฯลฯ 

8. งำนบรกิำรสังคม 

8.1 ........................................................................................................................................... 

8.2 ........................................................................................................................................... 

8.3 ........................................................................................................................................... 

ฯลฯ 

9. รำงวัลหรอืประกำศเกียรติคุณที่เคยได้รับ 

9.1 ........................................................................................................................................... 

9.2 ........................................................................................................................................... 

9.3 ........................................................................................................................................... 

ฯลฯ 



 10.  ประวัติกำรถูกร้องเรียน  กล่ำวหำ  และกำรถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 

10.1 ........................................................................................................................................ 

10.2 ........................................................................................................................................ 

10.3 ........................................................................................................................................ 

ฯลฯ 

 11.  วิสยัทัศน์และนโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยนครพนม  (โดยสังเขป)  

  .................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................... 

 12.  ข้อมูลอื่น ๆ   

  .................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................... 

  .................................................................................................................................................... 

 

ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงตน้เป็นจริงทุกประกำร 

 

ลงช่ือ........................................................................ 

(........................................................................) 

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

 

หมำยเหตุ :  1.  ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ  เพื่อประโยชน์ในกำร  

     พิจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำฯ   

2.  กรณทีีผู่้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเห็นสมควรมีเอกสำรให้คณะกรรรมกำรสรรหำฯ     

     พิจำรณำเพิ่มเติม ให้ท่ำนน ำเสนอผลงำนในรูปแบบเอกสำรหรือสื่ออื่นแนบมำ 

     ด้วย   
 


