
    รูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว  

ใบเสนอชื่อรับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็น 
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   

 
 

 ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................ต าแหน่ง……………………………………………………………………………. 
เข้ารบัการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ พร้อมแนบประวตัิและผลงาน ตามแบบประวตัิ
และผลงาน และแบบรบัรองผู้เสนอชื่อ ของผู้เข้ารบัการสรรหา ต้นฉบับ จ านวน ๖ ชดุ 
 
 
   ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอชื่อ 
                (ประธานคณะกรรมการกลัน่กรอง) 
               หน่วยงาน......................................................................... 
 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ความยินยอม 
 ข้าพเจ้า.......................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................... 
ขอยอมรับการเสนอชื่อเข้ารบัการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งใหเ้ป็นผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ และขอรับรองวา่เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา ๓๐ (๑)หรือ(๒) แห่งพระราชบัญญัติการอาชวีศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ และข้อ ๕ แห่งขอ้บังคับสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ละวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตง่ตัง้ให้เป็นผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๖ ทุกประการ 
 
 
   ลงชื่อ.........................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
          (..........................................................) 
 
ผู้รับรองที่เป็นคณาจารยป์ระจ า ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔  
     ชื่อ-สกุล ผู้รับรอง นาย/นาง/นางสาว.........................................................ต าแหน่ง........................................................................... 

    วิทยฐานะ (ถ้ามี).......................................................บ้านเลขที่...........................ต าบล.....................................................................              
            อ าเภอ........................................................จังหวัด............................................โทรศัพท.์.................................................................. 
     สถานที่ท างาน/หน่วยงาน..................................................................................ที่ตั้ง.......................................................................... 
     ต าบล.....................................อ าเภอ..................................จังหวัด.................................โทรศัพท์...................................................... 
     ขอรับรองวา่ นาย/นาง/นางสาว....................................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อเขา้รับการสรรหา 
     เป็นผู้มีความประพฤต ิความรู ้และความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
      

 
    ลงชื่อ...................................................................ผู้รับรอง 
          (....................................................................) 
    ต าแหน่ง.......................................................................... 
 
 

ส าหรับเจา้หน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
รับใบเสนอชื่อวันที่...............เดือน...........................................................พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา.............................น. 
 
 
   ลงชื่อ.........................................................ผู้รับใบเสนอชื่อ 
         (...........................................................) 
   ต าแหน่ง............................................................................ 

 
 
 
 
 
 



แบบประวัติและผลงาน 
 

๑. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ)...................................................................................................................................................... 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)  อาจารย์    ครู วิทยฐานะ...................................................................................................................... 
  รองผู้อ านวยการ วิทยฐานะ...............................  ผู้อ านวยการ วิทยฐานะ....................................................................................... 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์    รองศาตราจารย์    ศาตราจารย์    อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................ 
๓. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง..........................................................สถาบัน/หน่วยงาน............................................................................................ 
ที่อยู่ของสถาบัน/หน่วยงาน............................................................................................................................................................................... 
๔. อายุ................................ปี 
๕. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………...................…..................................................................................….............................................. 
โทรศัพท์.........................................................โทรสาร................................................E-mail…………………………………………………………………… 
๖. สถานภาพสมรส      โสด      สมรส      หม้าย      หย่า 
๗. คุณวุฒิการศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี  ชื่อปรญิญาบตัร.........................................................สาขาวิชา......................................................................................  
  ชื่อสถาบันการศึกษา.....................................................ประเทศ............................................................................ 
 ระดับปริญญาโท  ชื่อปริญญาบตัร.........................................................สาขาวิชา...................................................................................... 
  ชื่อสถาบันการศึกษา.....................................................ประเทศ............................................................................ 
 ระดับปริญญาเอก  ชื่อปรญิญาบตัร........................................................สาขาวิชา..................................................................................... 
  ชื่อสถาบันการศึกษา....................................................ประเทศ............................................................................. 
 อ่ืน ๆ ......................................................................................................................................................................................................... 
        .......................................................................................................................................................................................................... 
๘. ประสบการณ์ด้านการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศกึษา สถาบันอุดมศึกษา 
 ๘.๑ สถาบันการอาชวีศึกษา 
  ๑) ชื่อวิทยาลัย............................................สถานการอาชีวศึกษา..............................................ระยะเวลา....................ปี 
   ๒) ชื่อวิทยาลัย............................................สถานการอาชีวศึกษา..............................................ระยะเวลา....................ปี 
  ๓) ชื่อวิทยาลัย............................................สถานการอาชีวศึกษา..............................................ระยะเวลา....................ปี 
๘.๒ สถาบันอุดมศึกษา 
  ๑) คณะ.................................................. ชื่อสถาบัน..........................................................ระยะเวลา..................ปี 
  ๒) คณะ.................................................. ชื่อสถาบัน..........................................................ระยะเวลา..................ปี 
  ๓) คณะ.................................................. ชื่อสถาบัน..........................................................ระยะเวลา..................ปี 
๙. ประสบการณ์ด้านการบริหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันการอาชวีศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
 ๙.๑ สถานศึกษาอาชวีศึกษา 
  ๑) ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ    ผู้อ านวยการ   สถานศึกษา............................................................................................ 
  ระยะเวลา........................ปี 
  ๒) ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ    ผู้อ านวยการ   สถานศึกษา........................................................................................... 
  ระยะเวลา........................ปี 
  ๓) ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ    ผู้อ านวยการ   สถานศึกษา.............................................................................................. 
  ระยะเวลา........................ปี 
 ๙.๒ สถาบันการอาชวีศึกษา 
 ๑) ต าแหน่ง    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      รองผู้อ านวยการสถาบัน      ผู้อ านวยการสถาบัน 
    ส านัก                 ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทยีบเทา่วิทยาลัย 
   สถาบันการอาชวีศึกษา............................................................................................................................................. 
   ระยะเวลา.............................................ปี 
 ๒) ต าแหน่ง    ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน      รองผู้อ านวยการสถาบัน      ผู้อ านวยการสถาบัน 
    ส านัก                  ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่วิทยาลัย  
   สถาบันการอาชวีศึกษา............................................................................................................................................ 
   ระยะเวลา.............................................ปี 
 ๓) ต าแหน่ง    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      รองผู้อ านวยการสถาบัน      ผู้อ านวยการสถาบัน 
    ส านัก                 ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทยีบเทา่วิทยาลัย 
   สถาบันการอาชวีศึกษา............................................................................................................................................. 
   ระยะเวลา.............................................ปี 



๙.๓ สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 
 ๑) ต าแหน่ง.......................................................................................คณะ/หน่วยงาน..................................................................... 
  ชื่อสถาบันอุดมศึกษา.................................................................................................................................................................. 
  ระยะเวลา..........................................ปี 
 ๒) ต าแหน่ง.......................................................................................คณะ/หน่วยงาน.................................................................... 
  ชื่อสถาบันอุดมศึกษา.................................................................................................................................................................. 
  ระยะเวลา..........................................ปี 
 ๓) ต าแหน่ง.......................................................................................คณะ/หน่วยงาน.................................................................... 
  ชื่อสถาบันอุดมศึกษา.................................................................................................................................................................. 
  ระยะเวลา..........................................ปี 
๙.๔ ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา..................................................................................................................... 
  ระยะเวลา...........................................ปี 
๙.๕ ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา..................................................................................................................... 
  ระยะเวลา...........................................ปี 
๑๐. คุณสมบัตขิองท่าน (กรุณาท าเครื่องหมาย  หน้าช่องทีต่รงกับคุณสมบัติของทา่น) 
 ๑๐.๑ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๐ ผู้อ านวยการสถาบันต้องมีคุณสมบตัิอย่างหนึ่งอย่างใด 
 

ท าเครื่องหมาย 

 

 

คุณสมบัต ิ

 (๑) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าชั้นปรญิญาเอกหรือเทียบเทา่จากสถาบันอุดมศึกษา และได้ท าการสอนหรือมี
ประสบการณ์ดา้นบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีในสถานศึกษาอาชวีศึกษา สถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองป ี

 (๒) ได้รับปรญิญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทยีบเทา่จากสถาบันอุดมศึกษา และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณด์้าน
การบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสีป่ีในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือเคยด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ป ี

 

๑๐.๒ ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการสถาบัน     
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ ผู้อ านวยการสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี ้
 ๑) คุณสมบตั ิ

ท าเครื่องหมาย 
 

คุณสมบัต ิ

 (๑) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และศักยภาพที่จะน าความเจริญมาสู่สถาบัน 
 (๒) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรบัของสังคม 
 (๓) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสถาบันตามต าแหน่งหน้าที่ 
 (๔) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดา้นวิชาชีพ และมีผลงานเป็นทีป่ระจักษ์มาแล้ว 
  (๕) มีความสามารถหรือประสบการณใ์นการบริหารอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน 
 (๖) มีความสนใจในหลักการจดัการอาชีวศึกษา และการบรหิารสถาบัน 
 (๗) มีสถานภาพทางสังคมทีเ่อื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสถาบัน 
 ๒) ลักษณะต้องหา้ม 

ท าเครื่องหมาย 
 

คุณสมบัต ิ

 (๑) เคยถูกลงโทษทางวินัยอยา่งร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะเหตมุีมลทิน หรือมัวหมองในกรณี
ที่ถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

 (๒) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 (๓)เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 



๑๑. ผลงานดเีด่นเชิงประจักษ ์
 ๑) ด้านการบริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..….….…………………………….………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………..………... 
 ๒) ด้านวิจัยและหรือนวัตกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..….….…………………………….………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………..………... 
 ๓) ด้านการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..….….…………………………….………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………..………... 
 
ข้าพเจ้าได้แนบประวัตแิละผลงานและเอกสารประกอบใบสมัคร จ านวน ๖ ชดุ ดงันี้ 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ น้ิว (ถ่ายคราวเดยีวกันไม่เกิน ๖ เดือน) 
  หลักฐานทางการศึกษา 
  หลักฐานประกอบผลงานดเีด่นเชงิประจักษ์ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
  ใบรับรองแพทย์ทีแ่สดงว่าไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องหา้มตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................................................................................. 

  ขอรับรองว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง หากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
ตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครที่ได้รับการสรรหามิได้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ แห่งใบสมัครน้ี ให้ถือว่าผู้น้ันขาดคุณสมบัติ 
 
 
 
     ลงชื่อ.............................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
             (...............................................................) 
     วันที่....................................................................................... 
 
หมายเหต ุ๑. ทุกข้อสามารถพิมพ์ข้อมลูเพิ่มเติมได้ 
    ๒. กรณีคณะกรรมการสรรหาฯ ประสงค์จะขอเอกสารเพิ่มเตมิจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ 
    ๓.*โรคที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. คือ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะทีป่รากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแก่สังคม วัณโรคในระยะ
ติดต่อ โรคเทา้ชา้งในระยะทีป่รากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 



ใบรับรองแพทย ์
สถานที่ตรวจ............................................................. 
วันที่........เดือน........................................พ.ศ............ 

  ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทยห์ญิง.................................................................................................................................................... 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่.............................................................สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสถานที ่
ได้ตรวจร่างกาย นาย / นาง / นางสาว ............................................................................................................................................................ 
สถานที่อยู่ (ที่สามารถตดิต่อได้)......................................................................................................................................................................... 
บัตรประจ าตัวเลขที่ (ระบปุระเภทของบัตรด้วย)................................................................................................................................................ 
แล้ว  เมื่อวันที่.................เดือน........................................พ.ศ.......................................ขอรับรองว่า 
  นาย / นาง / นางสาว.........................................................................................................................ไม่เป็นโรคเรื้อน 
ในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกยีจแก่สังคม วัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
 
สรุปความเห็นและข้อแนะน าของแพทย์ 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………… 
 
 
  ลงชื่อ.............................................................แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 
          (...........................................................) 
 
 
 
หมายเหต ุ           (๑) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
                 (๒) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีรา่งกายสมบูรณ์เพียงใด หรือหายจากโรคที่เป็นเหตตุ้องให้ออก 
                       จากราชการ ใบรับรองแพทย์ฉบับน้ีให้ใช้ได ้๑ เดือนนับตัง้แต่วันทีต่รวจร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


