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/๓. สุขภาพ.... 
 

 

                                                                                                 (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแวน่ตาด า) 
แบบเสนอชื่อ/ใบสมัคร 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
    รองผู้อ านวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1   

 

ข้อมูลประวัติและผลงาน 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
๑.๑ 
 

 ชื่อ-สกลุ (ภาษาไทย)……………………………………………………………………………………………………………………………    

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

๑.๒  เกิดวันที่………….เดือน……………………..พ.ศ……………….อายุ………ปี........เดือน (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)  
 
สัฌชาติ ............................................ เชื้อชาติ........................................... ศาสนา ..........................................  

๑.๓  สัญชาติ............... เชื้อชาติ............  ศาสนา .............  กรุป๊เลือด.................... 
๑.๔  ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................. ......................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้สะดวก..........................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 โทรศัพท/์มือถือ.................................................e-mail: ……………………………………………………………………….. 

๑.๕   กรณีเป็นข้าราชการปัจจุบันด ารงต าแหน่ง......................................................................................... ................. 
 กรณีเกษียณอายรุาชการหรือพ้นจากต าแหน่ง หรืออ่ืนๆ ให้ระบุต าแหน่งครั้งสุดท้าย…………………………………. 
……….................................................................................................................................................................... 

๑.๖  บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ---- 
๑.๗  สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  แยกกันอยู่  หม้าย  

 ชื่อคู่สมรส……………………………..…………………………………………………………………………………………………………. 
 อาชีพ ................................... สถานที่ท างาน ............................................................. .......................................     
 โทรศัพท/์มือถอื................................................. .......จ านวนบุตร ................................ คน 

  ๒. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก    
ปริญญาโท    
ปริญญาตรี    
อ่ืนๆ ระบุ    

 

 
รูปถ่ายขนาด 

2 นิว้ 
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/6. ผลงานดีเด่น.... 

 

๓. สุขภาพ 
     สุขภาพปกติ

............................................................................................................................. .............................  
         กรณีมีโรคประจ าตัว โปรด

ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ............................................................ ............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔. การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
หลักสูตรอบรม/ศึกษาดูงาน สถาบัน/หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา 

 
 
 
 

  

   
   
   

   
   

   
   
   
   

   

   

๕. ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากอดีต – ปัจจุบัน) 
ปี พ.ศ. ต าแหน่งหน้าที่/ระดับหรือวิทยฐานะ สถานที่ท างาน 
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๖. ผลงานดีเด่น/ผลงานที่ได้รับรางวัล/ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม (จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน
พร้อมเขียนอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน ความยาวไม่เกินผลงานละ 1 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 
 
 
 
๙) พร้อมหลักฐานแนบ 

 

ขนาดตัวอักษร 16 point) พร้อมหลักฐานแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. รางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับในระดับหน่วยงาน ชุมชน จังหวัด ภาค ประเทศ หรือนานาชาติ  
    (พร้อมแนบส าเนาประกาศเกียรติคุณ ส าเนาเอกสารหรือส าเนาภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง) 

 
 

 

 
 
 
 

8. ผลงานด้านการพัฒนาการอาชีวศึกษาที่ผ่านมาแล้ว หรือมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและ 
    การพัฒนาสถาบันโดยมีผลส าเร็จของผลงานเชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                    /9. ความสามารถ.... 
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/11. วิสัยทัศน์... 
 
 
 

 
 

9. ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ พร้อมแนบหลักฐาน (ถ้ามี) 

ภาษา 
พูด เขียน อ่าน ความเข้าใจ 

พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก 
อังกฤษ             

จีน             
ญี่ปุุน             

อ่ืนๆ .............              
10. ความถนัดหรือความสามารถที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
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/12. ข้าพเจ้ามีคุณลักษณะ.... 

 

 

11. วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาดตัวอักษร 16 point ไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A4) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏในภายหลังว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ 
หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามท่ีได้รับรองไว้ หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิ์หรือยินยอมให้ตัดสิทธิ์ 
การเป็นผู้สมัครรับการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น และหากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ และได้รับ
ค่าตอบแทนตามต าแหน่งหน้าที่แล้ว  ข้าพเจ้ายินดีคืนเงินที่ได้รับจากต าแหน่งให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ทั้งหมด 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการสภาสถาบันฯ โดยถือเป็นที่สุด
  
 

                 ลงชื่อ…………………………………………………………… 
                 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัครเข้ารบัการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถาบัน 
                                                      และผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  
                     วันที่……......เดอืน…………………………พ.ศ…………… 

๑2. ขา้พเจ้ามีคุณสมบัติตามมาตรา 30(1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (ให้ท า หน้าข้อความในช่อง  ) 

   1. มีสัญชาติไทย 
 
     ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

   2. มีอายุ ไม่ต่ ากว่า 45 ปี และไม่เกิน 70 ปี 
   3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

      แห่งราชอาณาจักรไทย  
    4. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ใน     
     พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

   6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบ      
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต 
       ไว้ก่อน หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น  
      หรือถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งศาลอาญาหรือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

    ๙. ไม่เป็นผู้เคยกระท าความผิดในคดีอาญาแผ่นดิน โดยมีค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่การกระท าความผิดโดย    
      ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   1๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ     
       หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 
 

  1๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 

  12. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

  13. มีความรู้ ความสามารถด้านการอาชีวศึกษา หรือมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการพัฒนา    
       สถาบันโดยมีผลส าเร็จของผลงานเชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ 

   14. สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสถาบันตามต าแหน่งหน้าที่ 

   15. เป็นผู้มีวสิัยทัศน์ และมีศักยภาพที่จะน าสถาบันไปสู่มาตรฐานสากล 


