ติดรูปผู้สมัคร
ขนาด 2 นิ้ว

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. สัญชาติ

เชื้อชาติ

ศาสนา

2. อายุ

ปี วัน/เดือน/ปีเกิด

จังหวัดเกิด

3. บัตรประชาชนเลขที่

ออกให้ ณ อาเภอ/เขต
วันที่ออกบัตร

จังหวัด
วันที่หมดอายุ

4. ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์

โทรสาร

5. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
โทรศัพท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่

โทรสาร
E-mail address

6. ปัจจุบันทางานตาแหน่ง
สถานที่ทางานปัจจุบัน
โทรศัพท์

โทรสาร

7. รายละเอียดครอบครัว
7.1 บิดา – มารดา
รายละเอียด
บิดา  มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม
ชื่อ – สกุล
อายุ (ปี)
ที่อยู่ปัจจุบัน

มารดา  มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม

สถานที่ทางาน
โทรศัพท์/โทรสาร
7.2 สถานภาพการสมรส
 โสด

 สมรส

 หย่าร้าง

 หม้าย

7.3 คู่สมรส
ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส
อายุ
สถานที่ทางาน

ปี อาชีพ

โทรศัพท์

โทรสาร

7.4 จานวนบุตร
ชื่อ - นามสกุล

คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
อายุ เพศ

อาชีพ

8. สุขภาพปัจจุบัน
 สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 มีโรคประจาตัว โปรดระบุ
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สถานที่ทางาน/สถานศึกษา

ส่วนที่ 2 การศึกษาและประวัติการทางาน
9. ประวัติการศึกษา
ระดับ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบัน/ประเทศ

ปีที่สาเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ (ระบุ)

10. ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ.
ตั้งแต่
ถึง

ตาแหน่ง

หน่วยงาน
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สถานที่ตั้ง

เงินเดือน

เหตุที่ออก

11. การฝึกอบรม/ดูงานที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดารงตาแหน่ง
ปี พ.ศ.

หลักสูตรที่ฝึกอบรม/ดูงาน

ช่วงระยะเวลาในการ
อบรม/ดูงาน

หน่วยงานที่จัด/ประเทศ

12. บุคคลซึ่งทราบประวัติและความประพฤติของข้าพเจ้า และสามารถให้คารับรองกับสถาบันได้
12.1 ชื่อ-นามสกุล
อาชีพ

เกี่ยวข้องเป็น
สถานที่ทางาน
โทรศัพท์

12.2 ชื่อ-นามสกุล
อาชีพ

เกี่ยวข้องเป็น
สถานที่ทางาน
โทรศัพท์

13. ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถ

การฟัง
ดีมาก

ดี

การพูด
พอใช้

ดีมาก

ดี

ภาษาอังกฤษ
ภาษา
ภาษา
ภาษา
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การอ่าน
พอใช้

ดีมาก

ดี

การเขียน
พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้

14. ความรู้ความสามารถพิเศษ

ข้าพเจ้ าขอรั บรองว่าข้อความในใบสมัครนี้และเอกสารทั้งหมดเป็นความจริง ครบถ้ วน และถูกต้อง
ทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนตามที่รับรองไว้ หรือมี
ข้ อ ความในใบสมั ค รเป็ น เท็ จ หรื อ ปกปิ ด ข้ อ เท็ จ จริ ง ซึ่ ง ควรบอกให้ แ จ้ ง หรื อ เอกสารที่ น ามาแสดง
ไม่เป็น ความจริงหรือไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และไม่เรียกร้องสิทธิ ใดๆ ในการดาเนินการสรรหาครั้งนี้ และยอมรับในผลการ
ตัดสินของคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด และไม่ติดใจ
ฟ้องร้องหรือดาเนินคดีใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งสถาบันมีสิทธิที่จะไม่จ้างหรือเลิกจ้างข้าพเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ข้า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ใ ช้ หรื อ เปิ ดเผยประวั ติข องข้ าพเจ้ า แก่ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อง ทั้ งนี้ เพื่ อความถูก ต้อ ง ชั ดเจน
ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิ จัยแสงซินโครตรอน ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลของข้าพเจ้า
(ลงชื่อ)

(ผู้สมัคร)
(

วันที่

)
เดือน
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พ.ศ.

บัญชีรายการเอกสาร
ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาสรรหาเพื่อดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน รวม
ฉบับ ดังนี้
ที่

รายการเอกสาร/หลักฐาน

 1. ใบสมัคร
 2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางาน
 3. หนังสือรับรองคุณสมบัติทั่วไป (ตามแบบฟอร์ม)
 4. หนังสือแสดงคุณสมบัติเฉพาะ (ตามแบบฟอร์ม)
 5. เอกสารข้อเขียนของผู้สมัครที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ และแนวคิดทางด้านบริหาร
จัดการ และการพัฒนาสถาบันฯ
 6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 2 นิ้ว จานวน 5 รูป
(ไม่เกิน 6 เดือน) (ไม่รวมรูปถ่ายติดใบสมัคร)
 7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน
 8. ใบรับรองแพทย์
 9. หนังสือรับรองผู้สมัครตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ปิดผนึกจ่ายหน้าซองถึงคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (ตามแบบฟอร์ม)
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จานวน(หน้า)

หนังสือรับรองคุณสมบัตทิ ั่วไป
ของผู้สมัครตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

---------------------------ข้าพเจ้าขอรับรองว่า มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตามประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ตามรายละเอียด
ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 (3) สามารถทางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
 (4) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
 (5) ไม่ เ ป็ น บุ ค คลล้ ม ละลายหรื อ บุ ค คลล้ ม ละลายทุ จ ริ ต คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ คนเสมื อ นไร้
ความสามารถ
 (6) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (7) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดารง
ตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง อย่างน้อย 1 ปี ณ วันสมัคร
 (8) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 (9) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 (10) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น ณ วันที่
ได้รับแต่งตั้ง
 (11) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ
สถาบัน ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 (12) มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
โดยมีใบรับรองแพทย์
 (13) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน ถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการ
ชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ
 (14) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
เพราะกระทาผิดวินัย
 (15) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน
ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 (16) ไม่เป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หรือคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(ลงชื่อ)
วันที่

(ผู้สมัคร)
(

เดือน
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หนังสือแสดงข้อมูลคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ของผู้สมัครตาแหน่งผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
---------------------------ข้าพเจ้าขอให้ข้อมูลแสดงคุณสมบัติเฉพาะ ตามประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เรื่ อ ง การรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อ กเป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน
ตามรายละเอียดดังนี้
(1) มี พื้ น ฐานการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาเอกในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรื อ วิ ศ วกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน และผลงานในอดีตที่สามารถใช้เป็นข้อมูลบ่งชี้อย่างเด่นชัดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(เช่น ประสบการณ์และผลงานในการบริหารหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือวิศวกรรม เป็นต้น)
(โปรดระบุรายละเอียดและเอกสาร (ถ้ามี))

(2) มีความรู้ ความเข้าใจงานวิจัยและงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมเป็นอย่างดี โดยมีผลงานประกอบ
(เช่น มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิจัยที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ หรือมีผลงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เ ชิ ง ประจั ก ษ์ หรื อ เป็น ผู้ เ ขี ยน/ร่ ว มเขี ย นหนั ง สื อ หรื อ ต าราด้ า นวิท ยาศาสตร์ เป็ น ต้ น )
(โปรดระบุรายละเอียดและเอกสาร (ถ้ามี))
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(3) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร และการจัดระบบงาน สามารถดาเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ
(เช่น ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารในทุกระดับขององค์กร การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการบริหาร เป็นต้น)
(โปรดระบุรายละเอียดและเอกสาร (ถ้ามี)

(4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยแสดงผลงานที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
(เช่น การสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมและการบริหาร หรือมีผลงานวิจยั
ด้านวิทยาศาสตร์ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น) (โปรดระบุรายละเอียดและเอกสาร
(ถ้ามี))

(5) เป็ น ที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ ในวงการวิ ช าการและการวิ จั ย ของประเทศและในต่ า งประเทศ และมี ค วามรู้
ความสามารถในการติดต่อกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ของสถาบัน
(เช่น เป็นสมาชิกหรือที่ปรึกษาของคณะทางาน หรือคณะกรรมการ ที่ตั้งโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นผู้ได้รับเชิญประเมินผลงานวิจัยหรือ
ทุนโครงการที่ขอทุนวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ เป็นต้น) (โปรดระบุรายละเอียดและเอกสาร (ถ้ามี))
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(6) มีคุณลักษณะความเป็นผู้นา กล้าตัดสินใจ และความสามารถด้านการปกครอง
(เช่น ความสาเร็ จ ในการบริ ห ารในฐานะผู้ นาองค์กร หน่ว ยงาน แผนก โครงการ คณะกรรมการ หรือ
คณะทางาน เป็นต้น) (โปรดระบุรายละเอียดและเอกสาร (ถ้ามี))

(ลงชื่อ)

(ผู้สมัคร)
(

วันที่

)
เดือน
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พ.ศ.

หนังสือรับรอง
ผู้สมัครตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ชื่อผู้สมัคร (นาย/นาง/นางสาว)

นามสกุล

1. ท่านรู้จักผู้สมัครมาแล้วเป็นเวลาเท่าใด ในฐานะอะไร

2. ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านต่างๆ ของผู้สมัคร
คุณสมบัติ

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

(ต่ากว่า 50%) (50-70%) (71-90%) (91-100%)

ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศักยภาพด้านการบริหารและจัดการ
คุณลักษณะความเป็นผูน้ า
ความสามารถด้านการปกครอง
ความสามารถอันเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ (อาชีพ)
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
บุคลิกภาพ
การทางานร่วมกับผู้อนื่
การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล

3. ความคิดเห็นในภาพรวมของท่านต่อผู้สมัคร
 สนับสนุนอย่างมาก
 สนับสนุน
 สนับสนุนโดยมีเงื่อนไข
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 ไม่สนับสนุน

ไม่ออก
ความเห็น

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครด้านอื่นๆ ของผู้สมัคร (โปรดพิจารณาให้ความเห็นด้านคุณสมบัติเด่น
ที่สนับสนุนการทางานในตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ลายมือชื่อ
ชื่อผู้ให้คารับรอง
ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน

วันที่

Email address
โทรศัพท์
หมายเหตุ โปรดใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึงคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
และส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
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