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เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2 
 

 

แบบประวัติบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
เพ่ือรับการสรรหาเป็นผู้อํานวยการศูนย์เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง  

   
 

 

 

คําช้ีแจง  
แบบประวัติบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
1. ประวัติส่วนตัว  
2. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหาร ทักษะและผลงานท่ีเกี่ยวข้อง   
3. ตรวจสอบคุณสมบัติและลงนาม 
 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ยืนยันการเข้ารับการสรรหาโดยกรอกข้อมูลในแบบประวัติบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ฯ น้ี
(เอกสารหมายเลข 2) แล้วส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรืออีเมล (naebboon.h@chula.ac.th) ภายในวันท่ี 15 
มกราคม 2566 ถึง: 
          หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ) 
          ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
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เอกสารหมายเลข 2 
  

 
แบบประวัติบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

เพ่ือรับการสรรหาเป็น 
ผู้อํานวยการ 

ศูนย์เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง  
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

........................................ 
 
ส่วนท่ี 1  ประวัติส่วนตัวของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1 ช่ือ - นามสกุล (ระบุคํานําหน้าช่ือ) ..................................................................................................... 
  หมายเลขประจําตัวประชาชน          
  เกิดวันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. .............. ปัจจุบันอายุ ............ ปี ............ เดือน 
 1.2 สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย 
  ช่ือคู่สมรส........................................................ นามสกุล ................................................................... 
  เกิดวันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. .............. ปัจจุบันอายุ .............. ปี 
  อาชีพ ............................................................................................................................................... 
  สถานท่ีทํางาน .................................................................................................................................... 
  จํานวนบุตร .............................. คน ชาย .................... คน หญิง .................... คน 
 
2. สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน หรือสถานท่ีส่งเอกสารและติดต่อได้สะดวก 

 สถานท่ีทํางาน/บ้าน / เลขท่ี ................ หมู่ท่ี ................ ตรอก / ซอย .................................................. 
 ถนน ......................................................... ตําบล / แขวง ............................................................................ 
 อําเภอ / เขต ........................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์ .................... 
 โทรศัพท์ .................................................. โทรสาร .................................................. 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..................................................อีเมลย์ .................................................. 
  

 

รูปถ่ายหนา้ตรง 

ไม่สวมหมวก  

ไม่ใสแ่วน่ดาํ 
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3. ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ (สามารถแนบเอกสารประวัติส่วนตัว 
ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ในรูปแบบใดก็ได้ ท่ีแสดงข้อมูลเทียบเท่าแทนได้) 
 3.1 วุฒิการศึกษา (ระบุวุฒิการศึกษา สถาบัน ปีท่ีสําเร็จการศึกษา ต้ังแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไป) 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
 3.2 ประสบการณ์ทํางาน การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
 
4. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง หรือประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ 
 
  ตําแหน่ง ............................................................................................................................................ 
  หน่วยงาน ........................................................................................................................................... 
  สถานท่ีต้ัง ........................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................................ 
  เงินเดือน ...................................... บาท โทรศัพท์ (ท่ีทํางาน) ............................................................ 
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ส่วนท่ี 2 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหาร ทักษะและผลงานท่ีเก่ียวข้อง ของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
 
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารศูนย์เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง  
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................................ 

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

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

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

  ............................................................................................................................................................ 
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ทักษะเชิงประสบการณ์ท่ีคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์
เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากําลัง  (กรอกได้มากกว่า 1 ตาราง และไม่จําเป็นต้องกรอกครบ
ทุกตาราง) 

ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง (Power Engineering) 

ระยะเวลา รายละเอียดประสบการณ์และผลงานพอสังเขป 
เริ่ม (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี) 

   

   

   

   
     

ด้ าน วิศวกรรม ไฟฟ้ าหรื อ วิ ศวกร รม ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  (Electrical Engineering; Related fields in 
Engineering) 

ระยะเวลา รายละเอียดประสบการณ์และผลงานพอสังเขป 
เริ่ม (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี) 

   

   

   

   
 

ด้านพลังงาน พลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy; RE; Energy Efficiency) 

ระยะเวลา รายละเอียดประสบการณ์และผลงานพอสังเขป 
เริ่ม (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี) 
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ด้านบริหารองค์กร (Organization Management)  

ระยะเวลา รายละเอียดประสบการณ์และผลงานพอสังเขป 
เริ่ม (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี) 

   

   

   

   
 

ด้านอื่น ๆ (กฎหมาย การเงิน บัญชี ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ) (Law; Finance; Accounting; Environment, 
etc.) 

ระยะเวลา รายละเอียดประสบการณ์และผลงานพอสังเขป 
เริ่ม (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี) 
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ส่วนท่ี 3 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

ท่านเป็นผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ีหรือไม่ 

 1) ติดยาเสพติดให้โทษ    ไม่ติดยาเสพติด  ติดยาเสพติด 

 2) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย   ไม่เป็น   เป็น   

 3) ต้องคําพิพากษาว่ากระทําความผิดทางอาญา  

   ไม่ต้องคําพิพากษา 

   อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีอาญา โปรดระบุ ................................................................................... 

   ต้องคําพิพากษา โปรดระบุ ..................................................................................................... 

 4) เคยถูกลงโทษทางวินัย ถูกสั่งพักงาน เลิกจ้าง ไล่ออก ปลดออกจากงาน ในหน่วยงานของรัฐหรือ 
หน่วยงานของเอกชน 

   ไม่เคย  เคย โปรดระบุ ............................................................................. 
 5) เคยได้รับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก 

   ไม่เคย  เคย โปรดระบุ .............................................................................  
 
ท้ังน้ี ได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการรับการเสนอช่ือ มาพร้อมแบบเสนอช่ือด้วยแล้ว (ส่งเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ท้ังหมด) ดังน้ี 

 (1) รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยติดรูปในช่องท่ี
กําหนดไว้ในแบบประวัติบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

 (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวอ่ืนซ่ึงทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ออกให้ อย่างใดอย่างหน่ึง จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง) 

 (3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ (พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง) 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของข้าพเจ้าตามท่ีระบุไว้ข้างต้น พร้อม
เอกสารและหลักฐานประกอบการรับการเสนอช่ือท่ีเกี่ยวข้อง เป็นความจริงทุกประการ   
 
 

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

        ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

    วันท่ี .......... เดือน ............................ พ.ศ. .............. 


