ใบสมัครเลขที่ ........
แบบ สม. 1

เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
ประเภทสมัครด้วยตนเอง

ถ่าย
ขนาด

แบบ สม. 1
บุคคล
1.1

–

(ภาษาไทย)............................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................................

1.2 สัญชาติ........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา..................................................
1.3 เกิดวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ......................อายุ...........ปี............เดือน (นับถึงวั นยื่นใบสมัคร)
1.4 ที่อยู่ปัจจุบนั ....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................................................... โทรสาร........................................................................................
สถานที่ๆสามารถติดต่อได้สะดวก...................................................................................................................................
โทรศัพท์....................................โทรศัพท์เคลื่อนที่................................... โทรสาร.........................................................
E – Mail address………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรณีเป็นข้าราชการบานาญเกษียณอายุราชการมีตาแหน่งครั้งสุดท้าย……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรณีเป็นข้าราชการปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง………………………….…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ 
ออกให้ ณ อาเภอ / เขต ....................จังหวัด....................วันออกบัตร.......................วันหมดอายุ................................
บัตรข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เลขที่.....................................................................................................................
ออกให้โดย.....................................................................วันออกบัตร......................วันหมดอายุ.....................................
1.6 งานอดิเรก.......................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

2
2.1

–
บิดา.......................................................................................................................................................
–
มารดา....................................................................................................................................................
2.2 สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หย่า  แยกกันอยู่  หม้าย
ชื่อคู่สมรส ......................................................................................................................................................................
อาชีพ.....................................สถานที่ทางาน.............................................................โทรศัพท์.......................................
จานวนบุตรรวม........................................คน แบ่งเป็นบุตรชาย………………………...คน บุตรสาว……………………….คน
บุตรบรรลุนิติภาวะแล้วจานวน………….…………….คน กาลังศึกษาต่อในระดับ…………….……….จานวน……………....คน
บุตรมีงานทาเป็นหลักแหล่งแล้วจานวน………..………คน และมีครอบครัวมั่นคงแล้ว…………………………………….…คน
………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
3. สุขภาพ
สุขภาพปกติ
กรณีมีโรคประจาตัว โปรดระบุ ...................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………...................................................
4. ประวัติการทางาน เรียงตามลาดับจาก ปัจจุบัน - อดีต

ปี พ.ศ.

สถานทีท่ างาน

ตาแหน่ง

เงินเดือน

3
5. การฝึกอบรม / สัมมนา ดูงานในประเทศ ด้านการศึกษา ( พ.ศ.2561 – 2565 )
/หน่วยงานที่จัด

ะยะเ

/วัน

6. การฝึกอบรม / สัมมนา ดูงานต่างประเทศ ด้านการศึกษา
หลักสูตร

7. ความถนัดหรือความสามารถเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

สถาบัน / หน่วยงานที่จัด

ระยะเวลาการอบรม/วัน

4
8. ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
ภาษา

พอใช้

พูด
ดี

ดีมาก

พอใช้

เขียน
ดี

ดีมาก

พอใช้

อ่าน
ดี

ดีมาก

ความเข้าใจ
พอใช้
ดี ดีมาก

อังกฤษ
จีน
ญี่ปุ่น
อื่นๆ ระบุ
.................
9. หลักการการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นที่ยอมรับของสังคม ที่ท่านเห็นว่า
เหมาะสมกับตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

10. แรงจูงใจที่ท่านสนใจร่วมงานกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

๕
ให้ผู้สมัครตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 1 จัดทำเอกสำรประเมินตำมตัวชี้วัด
องค์ประกอบและคะแนนกำรประเมินที่กำหนด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 กำรประเมินประวัติ ประสบกำรณ์ และผลงำน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
ข้อ 1 ประสบกำรณ์และกำรพัฒนำตนเอง (10 คะแนน)
ที่
ตัวชี้วัด/องค์ประกอบ
1.1 คุณวุฒิการศึกษา
1) ปริญญาตรี
2) ปริญญาโท
3) ปริญญาเอก
1.2 วิทยฐานะ/ตาแหน่งทางวิชาการ
ทุกตาแหน่ง
- ชานาญการพิเศษ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- เชี่ยวชาญ/รองศาสตราจารย์
- เชี่ยวชาญพิเศษ/ศาสตราจารย์

คะแนน
(3)
1
2
3
(3)

1.3 ระยะเวลาในการบรรจุรับราชการหรือ
กรณีผู้สมัครที่มาจากภาคเอกชนหรือ
องค์กรอื่น ให้มีการปฏิบัติงานรวมทุก
ตาแหน่ง
1) น้อยกว่า 20 ปี
2) ระหว่าง 20- 25 ปี
3) ระหว่าง 26 – 29 ปี
4) ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป

(4)

1
2
3

1
2
3
4

กรอบกำรพิจำรณำ
พิจารณาจากสาเนาคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ที่ กพ.
และหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพียงระดับเดียว
และลงลายมือชื่อความถูกต้อง
พิจารณาจากสาเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 หรือ
ทะเบียนประวัติที่หน่วยงานต้นสังกัดให้
การรับรอง ที่ลงรายการครบถ้วนสมบูรณ์เป็น
ปัจจุบัน โดยมีผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
พิจารณาจากสาเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 หรือ
ทะเบียนประวัติที่หน่วยงานต้นสังกัดให้
การรับรอง ที่ลงรายการครบถ้วนสมบูรณ์เป็น
ปัจจุบัน โดยมีผู้บังคับบัญชาหรือที่เจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
โดยนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
ทั้งนี้ หากมีเศษของปี ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
นับเป็น 1 ปี

๖
ข้อ 2 ผลงำนที่เกิดขึ้นจำกำรปฏิบัติงำน (25 คะแนน)
ที่
ตัวชี้วัด/องค์ประกอบ
คะแนน
2.1 รางวัลที่เกิดจากการพัฒนาผู้เรียน
(5)
หรือพนักงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับชาติ
ผลงาน 1 รางวัล
1
ผลงาน 2 รางวัล
2
ผลงาน 3 รางวัล
3
ผลงาน 4 รางวัล
4
มากกว่า 4 รางวัล
5
หรือชนะเลิศระดับนานาชาติ
5
2.2 รางวัลที่เกิดจากการพัฒนาครู
อาจารย์ และบุคลากร ตามแนวคิด
วิธีการ ดาเนินงาน และผลที่เกิด
ขึ้นกับครูและบุคลากรที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ระดับชาติ
ผลงาน 1 รางวัล
ผลงาน 2 รางวัล
ผลงาน 3 รางวัล
ผลงาน 4 รางวัล
มากกว่า 4 รางวัล
หรือชนะเลิศระดับนานาชาติ

(5)

2.3 รางวัลที่เกิดจากการพัฒนา
สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
ตามแนวคิด วิธีการดาเนินงานและ
ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาหรือสถาน
ประกอบการที่เกิดจาการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ระดับชาติ
ผลงาน 1 รางวัล
ผลงาน 2 รางวัล
ผลงาน 3 รางวัล
ผลงาน 4 รางวัล
มากกว่า 4 รางวัล
หรือชนะเลิศระดับนานาชาติ

(5)

กรอบกำรพิจำรณำ
ให้แนบหลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา
เป็นภาคผนวก เช่น คาสั่ง รูปภาพ รางวัล
เกียรติบัตร โล่รางวัล เหรียญรางวัล ฯลฯ ที่
สอดคล้องกับผลงานที่เสนอ (คณะกรรมการจะ
พิจารณาเอกสารตามจานวนที่กาหนดเท่านั้น)

ให้แนบหลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา
เป็นภาคผนวก เช่น คาสั่ง รูปภาพ รางวัล
เกียรติบัตร โล่รางวัล เหรียญรางวัล ฯลฯ ที่
สอดคล้องกับผลงานที่เสนอ (คณะกรรมการจะ
พิจารณาเอกสารตามจานวนที่กาหนดเท่านั้น)

1
2
3
4
5
5

1
2
3
4
5
5

ให้แนบหลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา
เป็นภาคผนวก เช่น คาสั่ง รูปภาพ รางวัล
เกียรติบัตร ฯลฯ ที่สอดคล้องกับผลงานที่เสนอ
(คณะกรรมการจะพิจารณาเอกสารตามจานวน
ที่กาหนดเท่านั้น)

๗
ที่
ตัวชี้วัด/องค์ประกอบ
2.4 ผลงานและรางวัลเชิดชูเกียรติที่
ตนเองได้รับ ระดับชาติ
ผลงาน 1 รางวัล
ผลงาน 2 รางวัล
ผลงาน 3 รางวัลขึ้นไป

คะแนน
กรอบกำรพิจำรณำ
(10) ให้แนบหลักฐาน/เอกสารประกอบการพิจารณา
เป็นภาคผนวก เช่น คาสั่ง รูปภาพ รางวัล
4
เกียรติบัตร ฯลฯ ที่สอดคล้องกับผลงานที่เสนอ
7
(คณะกรรมการจะพิจารณาเอกสารตามจานวน
10 ที่กาหนดเท่านั้น)

ข้อ 3 วินัยและจรรยำบรรณวิชำชีพ (5 คะแนน)
ที่
ตัวชี้วัด/องค์ประกอบ
คะแนน
3 การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
(5)
วิชาชีพ
1) เคยถูกลงโทษทางวินัย
0
2) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
5

กรอบกำรพิจำรณำ
พิจารณาจากสาเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16
หรือทะเบียนประวัติที่หน่วยงานต้นสังกัดให้
การรับรองย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของ
การรับสมัคร ที่ลงรายการครบถ้วนสมบูรณ์เป็น
ปัจจุบัน โดยมีผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียนประวัติลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้อง

ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงาน ตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน (30 คะแนน)
ที่
ตัวชี้วัด/องค์ประกอบ
คะแนน
กรอบกำรพิจำรณำ
1 วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร
พิจารณาจากการเขียนวิสัยทัศน์ แนวทาง
จัดการสถาบัน ตามมาตรา 31 แห่ง
และเป้าหมายการบริหารจัดการสถาบันและ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาการบริหารจัดการ
2551
สถาบันโดยรูปแบบการเขียนให้มี 3 หัวข้อ
(1) วิสัยทัศน์ในการบริหาร
10 สาคัญ คือ
สถาบันในตาแหน่งผู้อานวยการ
1) วิสัยทัศน์
สถาบัน
2) แนวทางและเป้าหมาย
(2) แนวทางและเป้าหมายในการ
10 3) ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ
บริหารสถาบันตามหน้าที่และความ
สถาบัน เป็นลักษณะการเขียนงานบูรณาการที่
รับผิดชอบ
ปฏิบัติตามตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน
(3) ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
10
ทั้งนี้ เนื้อหาความยาวไม่เกิน 10
บริหารจัดการสถาบันตาม
หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunIT๙
วิสัยทัศน์ แนวทางและเป้าหมาย
หรือ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร
16 พอยท์
หมำยเหตุ ให้จัดทาเอกสารประเมินตามตัวชี้วัด องค์ประกอบและคะแนนการประเมินที่กาหนด
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ให้จัดเรียงเลขหน้าเริ่มจากหน้าที่ 5 ต่อจากใบสมัครตามเอกสารที่
ผู้สมัครจัดทาขึ้น และปิดท้ายด้วยเอกสารหัวข้อที่ 11 และแบบรับรองที่กาหนด

11. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
ลงวันที่......มิถุนายน พ.ศ. 2565 ข้อ 2.2 พร้อมเอกสารหลักฐาน (ให้ทาเครื่องหมายลงในช่อง)
 เป็นผู้มีวิสยั ทัศน์ และศักยภาพที่จะนาความเจริญมาสู่สถาบัน
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
 สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสถาบันเต็มเวลา
 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ และมีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์มาแล้ว
 มีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน
 มีความสนใจในหลักการจัดการอาชีวศึกษา และการบริหารสถาบัน
 มีสถานภาพทางสังคมที่เอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินงานของสถาบัน
 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่
ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
 ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก
 ไม่เป็นบุคลล้มละลาย
 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ



ไม่เคยเป็นบุคคลที่ได้กระทาความผิดในคดีอาญาแผ่นดิ น ซึ่งศาลพิพากษาถึงที่สุดในการลงโทษ เช่น รอ
การลงโทษ กักขัง ปรับ ในคดีอาญาในต่อไปนี้ เช่น คดีฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ คดีเกี่ยวกับร่างกาย อนาจาร
ข่มขืน คดียาเสพติด การพนัน ยกเว้นคดีลหุโทษหรือประมาท



ไม่ทาคารับรองอันเป็นเท็จ ในการเข้ารับการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน

ทุกประการ ห ปรากฏในภายหลังว่า ข้าพเจ้าขาด
คุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับรองไว้ หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิหรือยินยอมให้ตัดสิทธิ์
การเป็นผู้สมัคร โดยไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในการคัดเลือกครั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันนาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการสมัคร
ไปใช้ในกระบวนการสรรหาได้
อนึ่ง หากมีผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาเป็นประการใดแล้ว ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาล่วงหน้าที่จะไม่สละสิทธิ์
ถอนชื่อในการได้รับการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาในกรณีดังกล่าว เพื่อใช้ในการเสนอรายละเอียดใบสมัคร
พร้อมเอกสารทั้งหมดของข้าพเจ้า ให้สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พิจารณาคัดเลือกผู้อานวยการสถาบัน
ในกรณีที่มีผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา และข้าพเจ้าได้รับการแจ้งให้เข้าเสนอวิสัยทัศน์แล้วโดยทาง
ไปรษณีย์หรือโทรศัพท์ประสานงานทางใดทางหนึ่งแล้ว ข้าพเจ้าจะขอยอมรับและตกลงกับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดังนี้

(1) ข้าพเจ้าจะไม่แสดงเจตนาเลื่อนกาหนดการแสดงวิสัยทัศน์ตามกาหนดเวลาที่ได้รับแจ้ง และในกรณี ที่ข้าพเจ้า
ไม่เข้าแสดงวิสัยทัศน์หรือเดินทางมาไม่ทันตามกาหนดวันเวลาหรือล่าช้าเกินกว่าเวลาที่มีการกาหนดไว้ ให้ถือว่า ข้าพเจ้า
ประสงค์สละสิทธิ์การแสดงวิสัยทัศน์และสละสิทธิ์การเข้ารับการสรรหาจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
(2) ข้าพเจ้าขอยอมรับผลในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
โดยขอสละสิทธิ์ในการดาเนินการทางกฎหมายทางแพ่งและอาญาทุกกรณี
ลงชื่อ..............................................................
(...........................................................)
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
............... เดือน .........................พ.ศ. 2565

แบบรับรอง สม. 1
แบบรับรองผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
ประเภทสมัครด้วยตนเอง
………………………………………………
1. ชื่อผู้รับรอง นาย/นาง/นางสาว…………………………….…………………………..ตาแหน่ง………………………..…………..………………………
บ้านเลขที…่ …………ตาบล………………………..อาเภอ……………………….……..จังหวัด……………….………….โทรศัพท์………………………
สถานที่ทางาน/หน่วยงาน…………………………..…………………………………….ที่ตั้ง ……………………………………….…………………………
ตาบล……………..………….……..อาเภอ………………………………….………………จังหวัด……………………………โทรศัพท์……………..……..
เป็นครูหรือบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ตาแหน่ง………………………วิทยฐานะ……………………………..…………
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว……………………………………..………………….…….ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้มีความประพฤติดี
มีความรู้ดี เหมาะสมกับตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
ลงชื่อ………………………………………….
(นาย/นาง/นางสาว…………………………..………….) ผู้รับรอง
ตาแหน่ง………………………………………………..
2. ชื่อผู้รับรอง นาย/นาง/นางสาว…………………………….…………………………..ตาแหน่ง………………………..…………..………………………
บ้านเลขที…่ …………ตาบล………………………..อาเภอ……………………….……..จังหวัด……………….………….โทรศัพท์………………………
สถานที่ทางาน/หน่วยงาน…………………………..…………………………………….ที่ตั้ง ……………………………………….…………………………
ตาบล……………..………….……..อาเภอ………………………………….………………จังหวัด……………………………โทรศัพท์……………..……..
เป็นครูหรือบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ตาแหน่ง………………………วิทยฐานะ……………………………..…………
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว……………………………………..………………….…….ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้มีความประพฤติดี
มีความรู้ดี เหมาะสมกับตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
ลงชื่อ………………………………………….
(นาย/นาง/นางสาว…………………………..………….) ผู้รับรอง
ตาแหน่ง………………………………………………..
3. ชื่อผู้รับรอง นาย/นาง/นางสาว…………………………….…………………………..ตาแหน่ง………………………..…………..………………………
บ้านเลขที…่ …………ตาบล………………………..อาเภอ……………………….……..จังหวัด……………….………….โทรศัพท์………………………
สถานที่ทางาน/หน่วยงาน…………………………..…………………………………….ที่ตั้ง ……………………………………….…………………………
ตาบล……………..………….……..อาเภอ………………………………….………………จังหวัด……………………………โทรศัพท์……………..……..
เป็นครูหรือบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ตาแหน่ง………………………วิทยฐานะ……………………………..…………
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว……………………………………..………………….…….ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้มีความประพฤติดี
มีความรู้ดี เหมาะสมกับตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
ลงชื่อ………………………………………….
(นาย/นาง/นางสาว…………………………..………….) ผู้รับรอง
ตาแหน่ง………………………………………………..

หมายเหตุ : โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการผู้รับรองทุกท่าน

เอกสารการสมัคร
1. กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง
1.1 เอกสารใบสมัคร ( แบบ สม.1 ) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน หลักการและแนวคิดของผู้สมัคร
ที่เป็นต้นฉบับจานวน 1 ชุด และแบบรับรอง สม.1
1.2 สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 1 ชุด
1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
1.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 1 ชุด
1.5 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายคราวเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน)
1.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐ จานวน 1 ฉบับ
(ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
1.7 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
ทั้งนี้ให้ผู้สมัคร ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเองทุกฉบับ
 2. กรณีเสนอชื่อโดยหน่วยงาน

2.1 เอกสารการเสนอชื่อ ( แบบ สช. 1 ) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน หลักการและแนวคิดของผู้ถูก

เสนอชื่อที่เป็นต้นฉบับจานวน 1 ชุด และแบบรับรอง สช.๑

2.2 สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 1 ชุด

2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด

2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 1 ชุด

2.5 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายคราวเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน)

2.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐ จานวน 1 ฉบับ

(ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

2.7 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด
ทั้งนี้ให้ผู้ถูกเสนอชื่อ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการ
เสนอชื่อด้วยตนเองทุกฉบับ


3. เอกสารทั้งหมดตามข้อ 2 หรือ 3 ให้จัดเป็นรูปเล่ม โดยจัดทาเป็นต้นฉบับ 1 ชุด สาเนา 6 ชุด
รวมทั้งหมด 7 ชุด โดยเอกสารประกอบการสมัคร และเอกสารสาหรับประเมินตามตัวชี้วัดทุกหน้าหากเป็นเอกสาร
ฉบับสาเนา ผู้สมัครจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องด้วยตนเอง และได้รับการลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้รับรอง
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ทั้งนี้ สาหรับเอกสารอื่น
ที่ยื่นประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณีปี51

