แบบ สม. 1

รูปถ่าย
2 นิ้ว

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ประเภทสมัครด้วยตนเอง

ใบสมัครเลขที่ ........

1. รายละเอียดส่วนบุคคล
1.1 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)..............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..............................................................................................................................
1.2 สัญชาติ........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา..........................................................
1.3 เกิดวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ......................อายุ...........ปี............เดือน (นับในวัน ยื่นใบสมัคร)
1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
โทรศัพท์.................................................................... โทรสาร..........................................................................
สถานที่ๆสามารถติดต่อได้สะดวก.....................................................................................................................
โทรศัพท์....................................โทรศัพท์เคลื่อนที่................................... โทรสาร............................................
E – Mail address……………………………………………………………………………………………………………………….……
กรณีหากเกษียณอายุหรือพ้นจากตาแหน่ง ให้ระบุตาแหน่งหน้าที่ครั้งสุดท้ายด้วย……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
กรณีเป็นข้าราชการปัจจุบันดารงตาแหน่ง………………………….…………………………………………………….…………..
1.๕ บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ----
ออกให้ ณ อาเภอ / เขต ....................จังหวัด....................วันออกบัตร.......................วันหมดอายุ...................
บัตรข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่...................................................................................................
ออกให้โดย.....................................................................วันออกบัตร......................วันหมดอายุ........................
1.๖ งานอดิเรก.........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. รายละเอียดครอบครัว

2.1 ชื่อ – นามสกุล บิดา......................................................................................................................... ................
ชื่อ – นามสกุล 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
ปัจจุบันพักอาศัยรวมกันเป็นครอบครัวในบ้านหลังเดียวกันจานวน…………….…คน
/๓.รายละเอียด….

-๒3. รายละเอียดการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา / สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษา / ประเทศ ปีที่สาเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
หลักสูตรพิเศษ
อื่น ๆ (ระบุ)
4. สุขภาพ
สุขภาพปกติ....................................................................................................................................
กรณีมีโรคประจาตัว โปรดระบุ ....................................................................................................
5. การฝึกอบรม / การศึกษาดูงาน
หลักสูตร
สถาบัน / หน่วยงานที่จัด ระยะเวลาการอบรม / วัน

6. ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากอดีต – ปัจจุบัน)
ปี พ.ศ.
สถานที่ทางาน

ตาแหน่งสุดท้าย

เงินเดือนสุดท้าย

7. ผลงาน / ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องในการบริหารด้านการศึกษา การพัสดุและงบประมาณ
ชื่อสถานทีป่ ฏิบัติงาน (ในประเทศ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ผลงานที่สาคัญๆ

/๘.ความสามารถ….

-๓8. ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
ภาษา
พูด
เขียน
อ่าน
ฟัง
พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก
อังกฤษ
จีน
ญี่ปุ่น
อื่น ๆ ระบุ
9. ความถนัดหรือความสามารถเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

10. ความเห็นของผู้สมัคร
10.1 เหตุที่ข้าพเจ้าสนใจร่วมงานกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

10.2 คุณสมบัติของข้าพเจ้า ทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมกับตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

๑๐.๓ ความเห็นอื่นๆ ของผู้สมัคร

/๑๑.ข้าพเจ้า….

-๔1. ข้าพเจ้ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ในวันที่ยื่นใบสมัคร
( ให้กาในช่อง )
มีความรู้ ความสามารถด้านการอาชีวศึกษา

มีผลงานด้านการอาชีวศึกษาเป็นที่ประจักษ์

มีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการบริหาร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน

มีความรู้และสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือ

มากกว่า เพื่อการติดต่อสื่อสาร
มีศักยภาพ ในการพัฒนาสถาบัน


มีสถานภาพทางสังคม ที่เอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินงานของสถาบัน
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของสังคม


อุทิศตนและเวลาเพื่อการดาเนินงานของสถาบันได้อย่างเต็มที่

มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหารงานพัสดุ

มีวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาการอาชีวศึกษา

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัว

หมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง

ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ไม่อยู่ระหว่างต้องหาหรือถูกดาเนินคดี ในคดีที่มีโทษจาคุก ยกเว้นความผิดลหุโทษ ความผิด

ที่ยอมความกันได้ หรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท

ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

ไม่ติดยาเสพติดหรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พึงรังเกียจ

ไม่รับรองเอกสารในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการสถาบันอันเป็นเท็จ
ข้าพเจ้ าขอรั บ รองว่าข้อ ความในใบสมั ครถู กต้ อ งครบถ้ว น และเป็ น ความจริง ทุ ก ประการ หากปรากฏใน
ภายหลังว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับรองไว้หรือมีข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้า
ยินดีสละสิทธิหรือยินยอมให้ตัดสิทธิ์การเป็นผู้สมัคร โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในการคัดเลือกครั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้
สถาบันนาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครไปใช้ในกระบวนการสรรหาได้
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการสภาสถาบันโดยถือเป็นที่สุด
ลงชื่อ..............................................................
(...........................................................)
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
วันที่........เดือน…………………….. พ.ศ. 25๖๒

แบบรับรอง สม. 1

แบบรับรองผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ประเภทสมัครด้วยตนเอง
1.ชื่อผู้รับรอง นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………..ตาแหน่ง……………………………………………
บ้านเลขที่……ตาบล……………..อาเภอ……………………..จังหวัด………………………………โทรศัพท์………………………
สถานที่ทางาน/หน่วยงาน……………………………………………………ที่ตั้ง ………………………….……………………………
ตาบล………………………..อาเภอ………………………………จังหวัด……………………………โทรศัพท์………………….……..
เป็นครูหรือบุคลากรในสถาบันตาแหน่ง………………………………..…………….วิทยฐานะ…………………………..………
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว……………………………………..……………. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นผู้มีความ
ประพฤติดี มีความรู้ดี เหมาะสมกับตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ลงชื่อ……………………………..…………..
(นาย/นาง/นางสาว……………………………….) ผู้รับรอง
ตาแหน่ง……………………………………..
2.ชื่อผู้รับรอง นาย/นาง/นางสาว………………………………………ตาแหน่ง………………………………..……………………..
อยู่บ้านเลขที่……ตาบล………..อาเภอ……………………..จังหวัด………………………….……โทรศัพท์………………………
สถานที่ทางาน/หน่วยงาน……………………………………………………ที่ตั้ง …………………………………….…………………
ตาบล………………………..อาเภอ………………………………จังหวัด………………………….………..โทรศัพท์………………..
เป็นครูหรือบุคลากรในสถาบันตาแหน่ง…………….………………………วิทยฐานะ……………………….……………………
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว……………………………………..………….……ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้มีความ
ประพฤติดี มีความรู้ดี เหมาะสมกับตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ลงชื่อ…………………………….……………..
(นาย/นาง/นางสาว……………………………….) ผู้รับรอง
ตาแหน่ง……………………………………..
3. ชื่อผู้รับรอง นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………ตาแหน่ง…………………………………..…………
อยู่บ้านเลขที่……ตาบล…………………..อาเภอ……………………..จังหวัด……………………โทรศัพท์………………………
สถานที่ทางาน/หน่วยงาน……………………………………………………ที่ตั้ง ………………………………………………………
ตาบล………………………..อาเภอ………………………………จังหวัด……………………………….…..โทรศัพท์………………..
เป็นครูหรือบุคลากรในสถาบันตาแหน่ง………………………..……………วิทยฐานะ……………………..……………………
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว……………………………………..……………...ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้มีความ
ประพฤติดี มีความรู้ดี เหมาะสมกับตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ลงชื่อ………………………………………..
(นาย/นาง/นางสาว……………………………….) ผู้รับรอง
ตาแหน่ง…………………………………..
หมายเหตุ : โปรดแนบสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการพร้อมลงนามรับรองทุกคน

เอกสารการสมัคร
1. กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง
1.1 เอกสารใบสมัคร ( แบบ สม.1 ) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน หลักการและแนวคิดที่
ผู้สมัครลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง จานวน 6 ชุด พร้อมสาเนาเอกสารประกอบ จานวน 2 ชุด
1.2 สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 2 ชุด
1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด
1.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 2 ชุด
1.5 หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทางานหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ตาแหน่ง จานวน 2 ชุด
1.6 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จานวน 6 รูป ติดที่ใบสมัคร
(ถ่ายคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)
1.7 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐ จานวน 2 ฉบับ
(ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
1.8 สาเนาหลักฐานอื่นๆเช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส จานวน 2 ชุด (ถ้ามี)
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
ด้วยตนเองทุกฉบับ
 ๒. กรณีเสนอชื่อโดยวิทยาลัย

2.1 เอกสารการเสนอชื่อ ( แบบ สช. 1 ) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน หลักการและแนวคิด
ของผู้ถูกเสนอชื่อด้วยตัวเอง จานวน 6 ชุด พร้อมสาเนาเอกสารประกอบ จานวน 2 ชุด

2.2 สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 2 ชุด

2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด

2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 2 ชุด

2.5 หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทางาน หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ตาแหน่ง จานวน 2 ชุด
 2.6 รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้วจานวน 6 รูป (ถ่ายคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)
 2.7 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐ จานวน 2 ฉบับ
(ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 2.8 สาเนาหลักฐานอื่นๆเช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด
ทั้งนี้ให้ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ในเอกสารและหลักฐานที่ใช้
ประกอบการเสนอชื่อ ด้วยตนเองทุกฉบับ
**************************

แบบ สช. 1

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ประเภทสถานศึกษาเป็นผู้เสนอชื่อ

รูปถ่าย
ขนาด ๒ นิ้ว

ใบสมัครเลขที่ ..........
รายละเอียดสถานศึกษาเป็นผู้เสนอชื่อ
วิทยาลัย....................................................โดย...............................................ผู้อานวยการวิทยาลัย.....................................
ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว………………………….…………….…เข้ารับการสรรหา เป็นผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง ๑ โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการเสนอชื่อดังนี้
1. รายละเอียดส่วนบุคคล
1.1 ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)....................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................
1.2 สัญชาติ........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา................................................................
1.3 เกิดวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ......................อายุ...........ปี...................เดือน (นับในวันยื่นใบสมัคร)
1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................โทรสาร....................................................................................
สถานที่ๆสามารถติดต่อได้สะดวก............................................................................................................................
โทรศัพท์....................................โทรศัพท์เคลื่ อนที่................................... โทรสาร..................................................
E – Mail address……………………………………………………………………………..…………………………………………………..
กรณีเป็นข้าราชการบานาญเกษียณอายุราชการมีตาแหน่งครั้งสุดท้าย…………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………
กรณีเป็นข้าราชการปัจจุบันดารงตาแหน่ง………………………….…………………………..……………………….…………………
1.5 บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
ออกให้ ณ อาเภอ / เขต ....................จังหวัด.........................วันออกบัตร.......................วันหมดอายุ....................
บัตรข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.........................................................................................................
ออกให้โดย.....................................................................วันออกบัตร...............................วันหมดอายุ.....................
1.6 งานอดิเรก……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................................................
.....………………….………………………………………………………………………………………………………………..……………………
….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
/๒. รายละเอียด….

----

-๒2. รายละเอียดครอบครัว
2.1 ชื่อ – นามสกุล บิดา...............................................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล 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
ปัจจุบันพักอาศัยรวมกันเป็นครอบครัวในบ้านหลังเดียวกันจานวน…………….…คน
3. รายละเอียดการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา / สาขาวิชา
ชื่อสถานศึกษา / ประเทศ
ปีที่สาเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
หลักสูตรพิเศษ
อื่น ๆ (ระบุ)
4. สุขภาพ
สุขภาพปกติ………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรณีมีโรคประจาตัว โปรดระบุ .......................................................................................................................
5. การฝึกอบรม / ดูงาน
หลักสูตร
สถาบัน/หน่วยงานที่จัด
ระยะเวลาการอบรม/วัน

6. ประวัติการทางาน (เรียงลาดับจากอดีต – ปัจจุบัน)
ปี พ.ศ.
สถานที่ทางาน

ตาแหน่งสุดท้าย

เงินเดือนสุดท้าย

/๗. ผลงาน……

-๓-

7. ผลงาน/ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องในการบริหารด้านการศึกษา การพัสดุและงบประมาณ
ชื่อสถานที่ปฏิบัติงาน (ในประเทศ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ/ผลงานที่สาคัญ

8. ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
ภาษา
พอใช้

พูด
ดี

เขียน
อ่าน
ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก

พอใช้

ฟัง
ดี

ดีมาก

อังกฤษ
จีน
ญี่ปุ่น
อื่น ๆ ระบุ

9. ความถนัดหรือความสามารถเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

10. ความเห็นของผู้ถูกเสนอชื่อ
10.1 เหตุที่ผู้ถูกเสนอชื่อ สนใจร่วมงานกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

10.2 คุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

/๑๐.๓ ความเห็น….
ความเห็น….

-๔-

10.3 ความเห็นอื่นๆของผู้ถูกเสนอชื่อ

11. วิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาการอาชีวศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. ผู้ถูกเสนอชื่อมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ในวันที่ยื่นใบสมัคร
( ให้กา  ในช่อง  )
มีความรู้ ความสามารถด้านการอาชีวศึกษา

มีผลงานด้านการอาชีวศึกษาเป็นที่ประจักษ์

มีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการบริหาร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบัน

มีความรู้และสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือมากกว่า

เพื่อการติดต่อสื่อสาร
มีศักยภาพ ในการพัฒนาสถาบัน


มีสถานภาพทางสังคม ที่เอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินงานของสถาบัน
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของสังคม


อุทิศตนและเวลาเพื่อการดาเนินงานของสถาบันได้อย่างเต็มที่

มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหารงานพัสดุ

มีวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาการอาชีวศึกษา

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมองใน

กรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง

ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ไม่อยู่ระหว่างต้องหาหรือถูกดาเนินคดี ในคดีที่มีโทษจาคุก ยกเว้นความผิดลหุโทษ ความผิด

ที่ยอมความกันได้ หรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท

ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

ไม่ติดยาเสพติดหรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่พึงรังเกียจ

ไม่รับรองเอกสารในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการสถาบันอันเป็นเท็จ
/ข้าพเจ้า….

-๔-

ข้าพเจ้ าขอรับ รองว่าข้อความในใบสมัครถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริง ทุกประการ หากปรากฏใน
ภายหลังว่า ผู้ ถูกเสนอชื่อ ขาดคุณ สมบั ติห รือมีคุณ สมบัติ ไม่ครบถ้ว นตามที่ ได้รับรองไว้ ห รือมีข้อความอันเป็นเท็ จ
ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิหรือยินยอมให้ตัดสิทธิ์ ผู้ถูกเสนอชื่อ โดยไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในการคัดเลือกครั้งนี้ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้สถาบันนาข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการสมัครไปใช้ในกระบวนการสรรหาได้
ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการสภาสถาบันโดยถือ
เป็นที่สุด
ลงลายมือผู้เสนอชื่อ..............................................................
(...........................................................)
ตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัย……………………………………..
วันที่........เดือน…………………….. พ.ศ. 25๖๒
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………………………………….………………….……………ผู้เข้ารับการเสนอชื่อในนามของ
วิทยาลัย………………………………………………………….…ยินยอมและขอรับรองข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นความจริงทุก
ประการและพร้อมยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
และคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ลายมือผู้ถูกเสนอชื่อ..............................................................
(...........................................................)
ผู้ถูกเสนอชื่อ
วันที่........... เดือน .........................พ.ศ. 25๖๒

เอกสารการสมัคร
1. กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง
1.1 เอกสารใบสมัคร ( แบบ สม.1 ) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน หลักการและแนวคิดที่
ผู้สมัครลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง จานวน 6 ชุด พร้อมสาเนาเอกสารประกอบ จานวน 2 ชุด
1.2 สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 2 ชุด
1.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด
1.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 2 ชุด
1.5 หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทางานหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ตาแหน่ง จานวน 2 ชุด
1.6 รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จานวน 6 รูป ติดที่ใบสมัคร
(ถ่ายคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)
1.7 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐ จานวน 2 ฉบับ
(ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
1.8 สาเนาหลักฐานอื่นๆเช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส จานวน 2 ชุด (ถ้ามี)
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
ด้วยตนเองทุกฉบับ
 ๒. กรณีเสนอชื่อโดยวิทยาลัย

2.1 เอกสารการเสนอชื่อ ( แบบ สช. 1 ) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน หลักการและแนวคิด
ของผู้ถูกเสนอชื่อฉบับจริง จานวน 6 ชุด พร้อมสาเนาเอกสารประกอบ จานวน 2 ชุด

2.2 สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 2 ชุด

2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด

2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 2 ชุด

2.5 หลักฐานแสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทางาน หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ตาแหน่ง จานวน 2 ชุด
 2.6 รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้วจานวน 6 รูป (ถ่ายคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)
 2.7 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐ จานวน 2 ฉบับ
(ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 2.8 สาเนาหลักฐานอื่นๆเช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด
ทั้งนี้ให้ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ในเอกสารและหลักฐานที่ใช้
ประกอบการเสนอชื่อ ด้วยตนเองทุกฉบับ
**************************



