
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
เรื่อง การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

........................................ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 28 วรรคหนึ่ง วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา    
พ.ศ. 2551  ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
พ.ศ. 2556  มติการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
และตามค าสั่งสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ที่ 4/2562 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  จึงออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน เรื่อง การสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ดังนี้ 

1.  คุณสมบัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อหรือผู้สมัตรเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถาบันฯ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551       
และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

1.1  ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551 
(๑) ส าเร็จการศึกษาไมต่ ากวาชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา และไดท า  

การสอนหรือมีประสบการณด้านบริหารมาแลวไมน้อยกวาสองปในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันหรือสถาบันอุดม 
ศึกษาอ่ืน หรือเคยด ารงต าแหนงกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแลวรวมเปน เวลาไมน้อยกวาสองป หรือ   
       (2) ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษา และไดท าการสอนหรือมี
ประสบการณด้านการบริหารมาแล้วไมน้อยกวาสี่ปในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน หรือ สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือ
เคยด ารงต าแหนงกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล้วเปนเวลา ไมน้อยกวาสี่ปี 

    1.2  คุณสมบัติอ่ืน 
   (1)  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และศักยภาพท่ีจะน าความเจริญมาสู่สถาบัน 
         (2)  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
          (3)  สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสถาบันตามสมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ 

        (4)   เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว 
(5)  มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ 

                                   พัฒนาสถาบัน 
 (6)  มีความสนใจในหลักการจัดการอาชีวศึกษา และการบริหารสถาบัน 

     (7)  มีสถานภาพทางสังคมที่เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสถาบัน 
        (8)  เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านอื่น โดยค านึงถึงบุคลิกภาพและสุขภาพ 

1.3  ลักษณะต้องห้าม 
  (1)  เคยถูกสภาสถาบันมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนคณะกรรมการสภา
สถาบันเท่าที่มีอยู่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ 
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(2)  เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทิน  
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

(3)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(4)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(6)  ไม่เป็นผู้ที่ท ากิจการใดที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรง  

หรือโดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้น เพ่ือประโยชน์แห่งการลงทุนตามปกติ 

2.  การได้มาซึ่งรายช่ือ ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน  
กระท ำได้ ๒ วิธี คือ 
 2.1  การเสนอชื่อ 

 (1)  ให้ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน หน่วยงานละ จ านวนไม่เกินหนึ่งชื่อ 
โดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ประจ าและข้าราชการของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ คณาจารย์ประจ าหรือข้าราชการคน
หนึ่งมีสิทธิเข้าร่วมเสนอชื่อได้ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น 
 (2)  กรรมการสภาสถาบัน เสนอชื่อได้คนละ จ านวนหนึ่งชื่อ 

การเสนอชื่อตามข้อ 2.1    )1  (  (2) จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน เป็นลายลักษณ์อักษร 

2.2  การสมัคร 
 จะเป็นบุคคลภายใน หรือภายนอกสถาบันก็ได้ 
 
การเสนอชื่อ หรือการสมัครตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 จะต้องมีประวัติการศึกษา ผลงาน 

ประสบการณ์ และความเหมาะสมอ่ืนๆ โดยละเอียด รวมทั้งเหตุผลสนับสนุนว่าเป็นผู้ เหมาะสมต่อต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบัน 

 3.  วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 
  3.1 การเสนอชื่อจากส่วนราชการในสังกัด และกรรมการสภาสถาบัน  ให้ส่วนราชการในสังกัด 
(ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน วิทยาลัย ส านัก และศูนย์) และกรรมการสภาสถาบัน ส่งแบบใบเสนอรายชื่อผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน  พร้อมหลักฐานการยินยอม ประวัติ ผลงาน นโยบาย แผนการ
บริหารจัดการและแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะตามที่
ก าหนดในข้อ 1.2 ไม่เกินหนึ่งชื่อตามข้อ 2.1 (1) (2) ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันฯ ตามวัน เวลา 
และสถานที่ก าหนดในประกาศนี้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ และข้าราชการในสถาบันฯ 
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  3.2  การสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันฯ ให้ส่งใบสมัคร พร้อมประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ แผนการบริหารจัดการและพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 รวมทั้งเอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ 1.2 ต่อคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดในประกาศนี้ 

 4.  ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับแบบเสนอชื่อ และรับแบบใบสมัคร 
  4.1 การเสนอชื่อขอให้ส่วนราชการในสังกัด และกรรมการสภาสถาบัน เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันต่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ตามแบบใบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถาบัน และส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 15-24  ตุลาคม  2562 
และสิ้นสุดการส่งเอกสารไม่เกิน เวลา 16.00 น. ของวันที่ 24  ตุลาคม  2562 หรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง  ในวันท าการ 
ระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น. และ  13.00 – 16.00 น.   

  4.2  การสมัคร ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการสถาบัน  รับแบบ 
ใบสมัครที่ส านักงานผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ส านักงาน
ภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือ download แบบฟอร์มได้ที่ www.ives3.ac.th 
และยื่นแบบใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ ส านักงานผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ส านักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา  ในวันท าการระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น. และ  13.00 – 
16.00 น.   

  ขอรับแบบฟอร์มการเสนอชื่อได้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  ณ ส านักงานผู้อ านวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3  ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ส านักงานภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันฯ 
  คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการ เสนอชื่อ
เข้ารับการสรรหา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาให้ทราบภายในวันที่  25  ตุลาคม  2562 ทางเว็ปไซด์  
www.ives3.ac.th  และบอร์ดประชำสัมพันธ์ ของสถาบันการอาชึวศึกษาภาคใต้ 3 

6.  การน าเสนอ วิสัยทัศน์ แนวทางและแผนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
  ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ต้องมาน าเสนอ “วิสัยทัศน์ 
แนวทางและแผนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3” และเข้ารับการประเมินสมรรถนะ จาก
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันฯ ในวันที่ 7  พฤศจิกายน  2562 ตั้งแต่เวลา09.00 น. เป็นต้นไป  

/ผู้มีสิทธิ์... 
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ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ผู้ใดไม่มาน าเสนอ “วิสัยทัศน์ แนวทางและแผนการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3”  ในวัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการสถาบัน
โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ  

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบันฯ ในวันที่ 8  พฤศจิกายน  2562 ทางเว็บไซด์ www.ives3.ac.th  และบอร์ดประชำสัมพันธ์            
ของสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคใต้ 3 

  ผู้เข้ารับการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันผู้ใดที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง 
จากคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันฯ ให้มาน าเสนอ “วิสัยทัศน์ แนวทางและแผนการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3” ต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ส าหรับวัน เวลา สถานที่ ในการ
น าเสนอ “วิสัยทัศน์ แนวทางและแผนการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3”จะแจ้งให้ทราบใน
โอกาสต่อไป หรือตามท่ีสภาสถาบันก าหนด 

7.  กรอบ การน าเสนอ วิสัยทัศน์ แนวทางและแผนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง ในระยะ 4 ปีข้างหน้า ครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 

       (1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
       (2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
       (3) ด้านการวิจัย 
       (4) ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
       (5) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ประกาศ ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ. 2562 
       

             ว่าที่ร้อยตรี 
 

(จรินทร์  ธรรมรักษ์) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
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