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ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
---------------------------------------------------ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ จะดาเนินการสรรหาบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ และเพื่อให้การรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อสรรหาให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามข้อบังคับสถาบันการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ เป็น ผู้ อานวยการสถาบั น การอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครหรือรับ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งทีร่ ับสมัครหรือรับการเสนอชื่อ
ตาแหน่ง “ ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑”
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครหรือรับการเสนอชื่อ
๒.๑ คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครหรือรับการเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน
ตามมาตรา ๓๐ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๑.๑ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา และได้ทา
การสอนหรื อมีประสบการณ์ด้านบริ หารมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปีในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันหรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น หรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้ว รวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีหรือ
๒.๑.๒ ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา และได้ทาการสอนหรือ
มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
หรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และศักยภาพที่จะนาความเจริญมาสู่สถาบัน
(๒) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
(๓) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสถาบันตามสมควรแก่ตาแหน่งหน้าที่
(๔) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว
(๕) มีความสามารถหรือประสบการณ์ในการบริหารอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน
(๖) มีความสนใจในหลักการจัดการอาชีวศึกษา และการบริหารสถาบัน
(๗) มีสถานภาพทางสังคมที่เอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินงานของสถาบัน
/ลักษณะ.......

-๒๒.๒.๒ ลักษณะต้องห้าม
(๑) เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทิน
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๒) เคยได้รับโทษจาคุกคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เคยเป็ น บุ ค คลที่ ไ ด้ ก ระท าความผิ ด ในคดี อ าญาแผ่ น ดิ น ซึ่ ง ศาลพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด
ในการลงโทษ เช่น รอการลงโทษ กักขัง ปรับ ในคดีอาญาในต่อไปนี้ เช่น คดีฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ คดีเกี่ยวกับร่างกาย
อนาจาร ข่มขืน คดียาเสพติด การพนัน ยกเว้นคดีลหุโทษหรือประมาท
๓. การรับสมัครหรือการเสนอชื่อ
๓.๑ การประกาศรับสมัคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ จะประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
เข้ ารั บ การเสนอชื่อ แต่ง ตั้ง เป็ น ผู้ อ านวยการสถาบั นการอาชี ว ศึ ก ษาภาคเหนือ ๑ ตั้ง แต่วั นที่ ๒๗ มิ ถุ นายน –
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.๒ รับสมัครจากบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยต้องมีคณาจารย์ หรือข้าราชการในสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ จานวน ๓ คน ให้การรับรอง โดยทาการยื่น เอกสาร หลักฐานต่างๆ ตามแบบที่กาหนด
๓.๓ การเสนอชื่อบุคคล โดยหน่ว ยงานในสั งกัดสถาบัน การอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ๑ ให้ส านั กงาน
ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย เสนอชื่อ
ผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน หน่วยงานละหนึ่งชื่อ โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อและ
ทาการยื่นเอกสาร หลักฐานต่างๆ ตามแบบที่กาหนด
๓.๔ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและแบบใบเสนอชื่อได้ทางเว็บไซต์ http://www.iven1.ac.th
หรือติดต่อขอรับใบสมัคร ณ สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ชั้น ๓ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ถนนหัสดิเสวี ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๖-๖๖๓
๓.๕ วิธีการสมัคร สามารถทาได้ ๒ วิธี
๓.๕.๑ กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้ที่หน่วยงานเสนอชื่อยื่นเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ตาม
แบบที่กาหนด ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ชั้น ๓ อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชี ว ศึ กษาภาคเหนื อ ถนนหั ส ดิ เสวี ต าบลช้ างเผื อก อาเภอเมือ ง จัง หวัด เชี ยงใหม่ รหั ส ไปรษณีย์ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๖-๖๖๓
๓.๕.๒ กรณีสมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามแบบที่กาหนด ตามวัน เวลา
และสถานที่ในข้อ ๓.๕.๑ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครหรือการเสนอชื่อ
๔.๑ กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง
๔.๑.๑ เอกสารใบสมัคร (แบบ สม.๑) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน หลักการและแนวคิด
ของผู้สมัครที่เป็นต้นฉบับจานวน 1 ชุด และแบบรับรอง สม.๑ จานวน ๑ ชุด
๔.๑.๒ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาใบปริญญาบัตร จานวน ๑ ชุด
๔.๑.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
/๔.๑.๔ สาเนาบัตร…….

-๓๔.๑.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน ๑ ชุด
๔.๑.๕ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิว้ จานวน ๑ รูป (ถ่ายคราวเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๑.๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึง
วันที่ยื่นใบสมัคร)
๔.๑.๗ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ชุด
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่ใช้
ประกอบการสมัคร ด้วยตนเองทุกฉบับ
๔.๒ กรณีเสนอชื่อโดยวิทยาลัย
๔.๒.๑ เอกสารการเสนอชื่อ (แบบ สช. ๑) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน หลักการและ
แนวคิดของผู้ถูกเสนอชื่อที่เป็นต้นฉบับจานวน ๑ ชุด พร้อมสาเนาเอกสารประกอบ จานวน ๑ ชุด และแบบรับรอง
สช.๑ จานวน ๑ ชุด
๔.๒.๒ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาใบปริญญาบัตร จานวน ๑ ชุด
๔.๒.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
๔.๒.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน ๑ ชุด
๔.๒.๕ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายคราวเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๒.๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐ (ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึง
วันที่ยื่นเสนอชื่อ)
๔.๒.๗ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ชุด
ทั้งนี้ให้ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน
ที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ ด้วยตนเองทุกฉบับ
๔.๓ เอกสารทั้งหมดตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ให้จัดเป็นรูปเล่ม โดยจัดทาเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด สาเนา ๖ ชุด
รวมทั้งหมด ๗ ชุด โดยเอกสารประกอบการสมัคร และเอกสารสาหรับประเมินตามตัวชี้วัดทุกหน้าหากเป็นเอกสาร
ฉบับสาเนา ผู้สมัครจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องด้วยตนเอง และได้รับการลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้
รับรองผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ทั้งนี้ สาหรับ
เอกสารอื่นที่ยื่นประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี
อนึ่ง เป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องตรวจสอบข้อมูล เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารสาหรับการประเมินตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบการประเมิน และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามประกาศรับสมัคร โดยหากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้สมัครมีเจตนาบันทึก
ข้อความ หรือแสดงเอกสารเป็นเท็จ ผู้สมัครอาจถูกดาเนินการตามระเบียบวินัยของทางราชการ และดาเนินการตาม
กฎหมายถึงที่สุด หรือหากตรวจสอบภายหลัง ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรง หรือมีลักษณะต้องห้าม จะถือว่ า
บุ คคลนั้ น เป็ น ผู้ ข าดคุณ สมบั ติในการเข้ารั บ การคั ดเลื อกครั้ งนี้ และไม่มีสิ ทธิได้ รับการเสนอชื่อ ให้ แ ต่งตั้ง ทั้ง นี้
หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้องถูกเพิกถอนคาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

/๕. แนวทางพิจารณา......

