
  

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 

 
 

ก.  ข้อมูลส่วนตัว 

 ชื่อ................................................................................  นามสกุล  ................................................................ 

 วัน เดือน ปี เกิด ..........................................  อายุ .................. ปี 

 ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง 

1)  ............................................................................... ........................ 
2)  .......................................................................................................  
3)  .......................................................................................................  

ที่อยู่ ............................................................................................................................. .................................. 

หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ 

โทรศัพท์ ................................................................................... 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ....................................................................... 

โทรสาร .....................................................................................  

e-mail ...................................................................................... 

 

 

 

รูปถ่าย 

1 นิ้ว 



 

ข.  ประวัติกำรศึกษำ 

1)  ปริญญาตรี ...................................................................................  สาขา ..................... .................. 

      มหาวิทยาลัย / สถาบัน ..................................................................................................................  

2)  ปริญญาโท ...................................................................................  สาขา ...................... ................ 

     มหาวิทยาลัย / สถาบัน ........................................................................................................ .......... 

3)  ปริญญาเอก .................................................................................  สาขา ............ ........................... 

      มหาวิทยาลัย / สถาบัน ........................................................................................................ .......... 

4)  อื่นๆ (โปรดระบุ)  ................................................................ ........................................................... 

 

ค.  ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนในสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 หรือ สถำบันกำรศึกษำอ่ืน 

 1)  หลักสูตร ................................................................................... วิชา .............. ................................. 

      สถาบันการศึกษา ................................................................ ปี พ.ศ. ................... ถึงปี พ.ศ. ............. 

 2)  หลักสูตร ..................................................................... .............. วิชา ............................................... 

      สถาบันการศึกษา ................................................................ ปี พ.ศ. ................... ถึงปี พ.ศ. .............  

 3)  หลักสูตร ................................................................................... วิชา ...............................................  

      สถาบันการศึกษา ................................................................ ปี พ.ศ. ................... ถึงปี พ.ศ. .............  

 4)  หลักสูตร ................................................................................... วิชา ........................... .................... 

      สถาบันการศึกษา ................................................................ ปี พ.ศ. .............. ..... ถึงปี พ.ศ. ............. 

 

ง.  ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรในสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 หรือ สถำบันกำรศึกษำอ่ืน 

 1)  ต าแหน่ง ......................................................................... ปี พ.ศ. ................. ถึงปี พ.ศ. ...... ............ 

 2)  ต าแหน่ง ......................................................................... ปี พ.ศ. ................. ถึงปี พ.ศ. ...... ............  

 3)  ต าแหน่ง ......................................................................... ปี พ.ศ. ................. ถึงปี พ.ศ. ...... ............  

 4)  ต าแหน่ง ......................................................................... ปี พ.ศ. ................. ถึ งปี พ.ศ. ..................   

 

 

 

 



 

จ.  เคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 หรือ สถำบันกำรศึกษำอ่ืน 

 1)  ต าแหน่ง ......................................................................... ปี พ.ศ. ................. ถึงปี พ.ศ. ...... ............ 

         สถาบันการศึกษา ............................................................................................ ........................................ 

 2)  ต าแหน่ง ......................................................................... ปี พ.ศ. ................. ถึงปี พ.ศ. ...... ............ 

         สถาบันการศึกษา .................................................................................................................................... 

 3)  ต าแหน่ง ......................................................................... ปี พ.ศ. ................. ถึงปี พ.ศ. ...... ............ 

         สถาบันการศึกษา ................................................................................................................................. .... 

 4)  ต าแหน่ง ......................................................................... ปี พ.ศ. ................. ถึงปี พ.ศ. .. ................ 

         สถาบันการศึกษา ............................................................................................................................. ........ 

 5)  ต าแหน่ง .................................................................... ..... ปี พ.ศ. ................. ถึงปี พ.ศ. .................. 

         สถาบันการศึกษา ............................................................................................................................. ........ 

ฉ. ต ำแหน่งวิชำกำร 

 1)  ต าแหน่ง ......................................................................... ปี พ.ศ. ................. ถึงปี พ.ศ. ...... ............ 

         สถาบันการศึกษา ............................................................................................ ......................................... 

 2)  ต าแหน่ง ......................................................................... ปี พ.ศ. ................. ถึงปี พ.ศ. ...... ............ 

         สถาบันการศึกษา .....................................................................................................................................  

 3)  ต าแหน่ง ......................................................................... ปี พ.ศ. ................. ถึงปี พ.ศ. ...... ............ 

         สถาบันการศึกษา ............................................................................................................................. ........ 

 4)  ต าแหน่ง ......................................................................... ปี พ.ศ. ................. ถึงปี พ.ศ. .................. 

         สถาบันการศึกษา ............................................................................................................................. ........ 

 5)  ต าแหน่ง ............................................................... .......... ปี พ.ศ. ................. ถึงปี พ.ศ. .................. 

         สถาบันการศึกษา ............................................................................................................................. ........ 

 
ช.    ผลงำน หรือรำงวัลเชิดชูเกียรติในกำรบริหำร (ด้ำนกำรพัฒนำตนเอง และ ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร) 

 1)  ระดับอาเซียน............................................................................................................................. ........ 

 2)  ระดับประเทศ.....................................................................................................................................  

 3)  ระดับภูมิภาค.................................................................................................................... ................. 
 



ซ. ประสบกำรณ์อ่ืนๆ 

 1) .......................................................................................................................... .................................... 

 2) ............................................................................................................................. ................................. 

    3) .......................................................................................... .................................................................... 

 4) .......................................................................................................................... .................................... 

 5) ................................................................................................................................................. ............. 

ฌ.  ทัศนคติต่อสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้  3 

 1)  เหตุผลที่สนใจร่วมงำนกับสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

 

 2) คุณสมบัติของท่ำนที่เห็นว่ำเหมำะสมกับต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 

.............................................................. ................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

 3) ควำมเห็นอ่ืนๆ ของผู้สมัคร 

................................................................................................................................... ........................................... 

....................................................................................... .......................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.......................................................................... ....................................................................................................  



ญ.  ลักษณะต้องห้ำม (ตำมข้อบังคับ ข้อ 4 (2)) แห่งข้อบังคับสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำผู้อ ำนวยกำรสถำบัน พ.ศ. 2556  
 เคย   ไมเ่คย 1)  เคยถูกสภาสถาบันมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวน
คณะกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่  เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อน
ความสามารถ 

 เคย  ไมเ่คย 2)  เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
เพราะเหตุมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 เคย  ไม่เคย 3)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 เป็น   ไม่เป็น 4)  เป็นบุคคลล้มละลาย 

 เป็น   ไม่เป็น 5)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 เป็น   ไม่เป็น 6)  ไม่เป็นผู้ที่ท ากิจการใดที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของสถาบันฯ
ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้น เพ่ือประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ประวัติและข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามความเป็นจริง และหากปรากฏ
ภายหลังว่าข้อมูลในใบสมัครนั้นขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้า
ยินดีถูกตัดสิทธิ์และไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในการคัดเลือกครั้งนี้  

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาและกรรมการสภาสถาบัน โดยถือเป็นที่สุด 

 

   ยินยอม ให้เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันฯ 

   ขอสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการสถาบันฯ 

 

ลงชื่อ .............................................................. 

(..............................................................) 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร 

วันที่ ......... เดือน ..............................2562 

 

หมำยเหตุ  ให้ผู้ไดร้ับการเสนอชื่อหรือผู้สมัคร ด าเนินการดังนี้ 

    1.  แนบเอกสารหลักฐานในด้านคุณสมบัติต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
    2.  กรณีการกรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันฯ ไม่เพียงพอ 
สามารถขยายแบบฟอร์มได้ตามความเหมาะสม  
  



แบบใบสมัครรับกำรสรรหำเพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 

 
 
 ข้าพเจ้า ................................................................ ต าแหน่ง .................................................... ............. 
สังกัด ................................................................................. ประสงค์สมัครรับการสรรหาเพ่ือ ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมแบบประมวลประวัติและผลงานของข้าพเจ้าเพ่ือรับการ
สรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันฯ จ านวน 15 ชุด 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 30 (1) หรือ (2) แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และข้อ 4 แห่งข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ. 2556  
 
 
 

............................................................... 
(............................................................) 

ผู้สมัคร 
 
    รับใบสมัครวันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. 2562 เวลา ........... น. 
 
 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้รับใบสมัคร 
               (นางสาวนภัสศรนัย์  โอชาอัมพวัน) 
    ผู้ชว่ยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 

 
 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ ...................................................................................................... ...... แล้ว 
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 30 (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และ
ข้อ 4 แห่งข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อ านวยการ
สถาบัน พ.ศ. 2556  
 

(ลงชื่อ) .......................................................... 
(รศ.ดร.สมเกียรติ  สายธนู) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
 
 

แบบใบเสนอชื่อรับกำรสรรหำเพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 

 

 

ขนาด 1 นิ้ว 

 

        การสมัคร  ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองเท่านั้น  ในวันท ำกำร ระหว่างวันที่ 15 -24 ตุลาคม  2562   
ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น. และ  13.00 – 16.00 น.   



สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 
(เสนอโดยส่วนรำชกำรในสังกัด) 

 
 

วิทยาลัย.................................................................. 
ขอเสนอชื่อ (นาย /นาง /นางสาว) .......................................................................................... เข้ารับ

การสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมแบบประมวลประวัติและ
ผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันฯ จ านวน 15 ชุด 
 เหตุผลประกอบการเสนอชื่อ...................................................................................................... ............. 

  
(............................................................) 

ต าแหน่ง ................................................... 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ความยินยอม 
 ข้าพเจ้า ................................................................................ ต าแหน่ง ........................... ...................... 
ขอยอมรับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และ
ขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 30 (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2551 และข้อ 4 แห่งข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่ง
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ. 2556  

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
          (........................................................) 
 

รับใบเสนอชื่อวันที่ ......... เดือน ................................ พ.ศ. 2557  เวลา ......... น. 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้รับใบเสนอชื่อ 
             (นางสาวนภัสศรันย์  โอชาอัมพวัน) 
    ผู้ชว่ยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 

 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ ............................................................................................................ แล้ว  
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 30 (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และ
ข้อ 4 แห่งข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อ านวยการ
สถาบัน พ.ศ. 2556  

(ลงชื่อ) .......................................................... 
(รศ.ดร.สมเกียรติ  สายธนู) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
 
 

แบบใบเสนอชื่อรับกำรสรรหำเพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 

 

 

ขนาด 1 นิ้ว 

 

        การเสนอชื่อของส่วนราชการในสังกัดและกรรมการสภาสถาบัน สามารถส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 15-24 ตุลาคม 2562 และสิ้นสุดการส่งเอกสารไม่เกิน เวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม 
2562 หรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง  ในวันท ำกำร ระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น. 
และ  13.00 – 16.00 น.   



สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 
แบบใบเสนอชื่อรับกำรสรรหำเพื่อด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 

สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 
(เสนอโดยกรรมกำรสภำสถำบัน) 

 
ขอเสนอชื่อ (นาย /นาง /นางสาว) .......................................................................................... เข้า รับ

การสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมแบบประมวลประวัติและ
ผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันฯ จ านวน 15 ชุด 
   

(............................................................) 
ต าแหน่ง ................................................... 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ความยินยอม 
 ข้าพเจ้า ................................................................................ ต าแหน่ง .................................... ............. 
ขอยอมรับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และ
ขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 30 (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2551 และข้อ 4 แห่งข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง
ผู้อ านวยการสถาบัน พ.ศ. 2556  
 

(ลงชื่อ) ..................................................... .. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
         (........................................................) 
 

รับใบเสนอชื่อวันที่ ......... เดือน ................................ พ.ศ. 2562  เวลา ......... น. 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้รับใบเสนอชื่อ 
               (นางสาวนภัสศรนัย์  โอชาอัมพวัน) 
    ผู้ชว่ยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 

 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ ...................................................................................................... ...... แล้ว 
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 30 (1) หรือ (2) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และ
ข้อ 4 แห่งข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อ านวยการ
สถาบัน พ.ศ. 2556  
 

(ลงชื่อ) .......................................................... 
(รศ.ดร.สมเกียรติ  สายธนู) 

          กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
 

 

 

 

ขนาด 1 นิ้ว 

 

        การเสนอชื่อของส่วนราชการในสังกัดและกรรมการสภาสถาบัน สามารถส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 15-24 ตุลาคม 2562 และสิ้นสุดการส่งเอกสารไม่เกิน เวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม 
2562 หรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง  ในวันท ำกำร ระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น. 
และ  13.00 – 16.00 น.   


