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สิ่ งที่ ส่งมาด้วย

แบบประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้ง
1. ชื่อ-นามสกุล (โปรดระบุตำแหน่งทำงวิชำกำร (ถ้ำมี))
.
2. วัน เกิด ปี
..
3. ตาแหน่ง/สังกัด (กรณีที่มิได้เป็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้ระบุสถานที่ทางานปัจจุบัน และตาแหน่งหน้าที่การงาน)
.
.

4.
5.
6.
7.

.
สาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ____________________________
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
.
ตาแหน่งทางวิชาการ
ดำรงตำแหน่ง
ในสำขำวิชำ
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
.
ดำรงตำแหน่ง
ในสำขำวิชำ
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
.
สถานภาพปัจจุบัน (โปรดระบุสถานภาพปัจจุบันของผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ข้าราชการ หรือ พนักงาน พร้อมทั้งวันที่ดารงตาแหน่งดังกล่าว
เช่น กรณีที่เคยเป็นข้าราชการแล้วเปลีย่ นสถานภาพเป็นพนักงาน ขอให้ระบุวันที่เปลี่ยนสถานภาพด้วย)

.
.

.

8. ประวัติการศึกษาระดับปริญญา
คุณวุฒิ

ปีที่สาเร็จการศึกษา

(ระบุชื่อเต็มของปริญญำและ
สำขำวิชำที่จบ )

สถานศึกษาที่จบ/ประเทศ
(ชื่อเต็มของสถำบันอุดมศึกษำ
กรณีเป็นสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ
โปรดระบุประเทศและระบุว่ำวุฒิดงั กล่ำว
ก.พ.รับรอง หรือไม่)

9. สถานที่ติดต่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์
.
.

.

10. ผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ ย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) หรือประสบการณ์การทางานในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับสาขาวิชาที่เสนอขอแต่งตั้ง
.
.

.

๑๑. ผลการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (โปรดระบุรำยชื่อ สังกัด
สำขำวิชำ ของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสถำบันอุดมศึกษำดำเนินกำรทำบทำมแล้วตอบรับและปฏิเสธ)
.
.
.
หมายเหตุ

1. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิที่ส่งรำยชื่อมำเสนอขอควำมเห็นชอบเปลี่ยนชื่อหรือนำมสกุล
โปรดแนบเอกสำรหลักฐำนกำรจดทะเบียนเปลีย่ นชื่อหรือนำมสกุลมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย
2. โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง

