
                                                                                                               สผอ.๓ 

 

                                                                             

แบบฟอร์มประวัติของผู้สมัครรับการสรรหา เพ่ือแต่งตั้งแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการสถาบัน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔  

 

ก.  ข้อมูลส่วนตัว 

 ชื่อ................................................................................  นามสกุล  .............................. .................................. 
 วัน เดือน ปี เกิด ..........................................................  อายุ .................. ปี 

 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
1)  ....................................................................................................... .......................................................... 
2)  ............................................................................................................................. .................................... 
3)  .................................................................................................................................................................  
ที่อยู ่............................................................................................................................. .................................. 

หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ 

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

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

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

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

ข.  ประวัติการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

/ค.  ประสบการณ์… 

 

 

รูปถ่าย 

1 นิ้ว 
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ค.  ประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ หรือ 
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

 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.  ประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ หรือ 
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

 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. ................. ถึงปี พ.ศ. .........................  

จ.  เคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ หรือ       

     สถาบันการศึกษาอ่ืน 

 1)  ต าแหน่ง...................................................................................................................... ............................... 

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

         ระหว่างปี พ.ศ.......................................................ถึง พ.ศ. ................................................  

 ๒)  ต าแหน่ง.....................................................................................................................................................  

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

         ระหว่างปี พ.ศ.......................................................ถึง พ.ศ. ................................................  

 ๓)  ต าแหน่ง.............................................................................................................. ....................................... 

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

         ระหว่างปี พ.ศ.......................................................ถึง พ.ศ. ................................................ 

 ๔)  ต าแหน่ง...................................................................................................................... ............................... 

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

         ระหว่างปี พ.ศ.......................................................ถึง พ.ศ. ................................... ............. 

           /ฉ. ต าแหน่งวิชาการ... 
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ฉ. ต าแหน่งวิชาการ/วิทยฐานะ 

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

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

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

ช. ประสบการณ์อื่นๆ 

 ๑)........................................................................................................................... ............................. 

 ๒).............................................................................. .......................................................................... 

 ๓)............................................................................................................................ ............................ 

 ๔)................................................................................................................................................... ..... 

 ๕).......................................................................................................................... .............................. 
          

ซ.  ลักษณะต้องห้าม (ตามข้อบังคับ ข้อ ๕ (2)) แห่งข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการสถาบัน 
พ.ศ. 255๗ 
 

  เคย     ไมเ่คย 1)  เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
เพราะเหตุมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

  เคย   ไมเ่คย 2)  เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
  เคย   ไม่เคย 3)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
  เป็น    ไม่เป็น 4)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  เป็น    ไม่เป็น 5)  ไม่เป็นผู้ที่ท ากิจการใดที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับกิจการของสถาบัน 
                                               ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้น เพ่ือประโยชน์ 
                                               แห่งการลงทุนตามปกติ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ประวัติข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 

  

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

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

    ผู้สมัคร 

วันที่ .......... เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๒ 

 
หมายเหตุ ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือผู้สมัคร ด าเนินการดังนี้ 
     1.  แนบเอกสารหลักฐานในด้านคุณสมบัติต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 
     2.  กรณีการกรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครผู้อ านวยการสถาบันไม่เพียงพอ  สามารถขยาย
แบบฟอร์มได้ตามความเหมาะสม  


