
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชมุชนยโสธร 
เร่ือง การสรรหาผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชมุชนยโสธร

อาศยัอำนาจตามขอ้บงัคบัสถาบนัวทิยาลยัชมุชน วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา 
ผู้อำนวยการวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาผูอ้ำนวยการวิทยาลัยชมุชนยโสธร 
ในการประชุมคร้ังที ่ ๑/๒๕๖๕ เมือ่วันอังคารที ่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จงออกประกาศคณะกรรมการสรรหา 
ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชมุชนยโสธร เรือ่ง การสรรหาผูอ้ำนวยการวิทยาลยัชมุซบยโสธร โดยมรีายละเอยีด 
ดังต่อไปน้ี

๑. วตัลปุระสงคของวทิยาลยัชมุชน
๑.๑ วตัถปุระสงดต้ามมาตรา ๘ แหง่พระราชบญัญตัสิถาบนัวทิยาลยัชมุชน พ.ศ.๒๕๕๘ 

"เพือ่ประโยชนใ่นการจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาทีต่ากวา่ปรญิญา ใหส้ถาบนัเปน็สถานศกึษาซึง่ 
จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชมุชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา วจิยั ใหบ้ริการทางวิชาการ ทำนุ'บารุงศึลปะ 
และวัฒนธรรม และสง่เสริมการเรียบรูต้ลอดชวิีต เพือ่สร้างความเขม้แขง็ของหอ้งถิน่และชมุชน การพฒันา 
ท ีย่ ัง่รน เสรมิสรา้งศกัยภาพบคุคล ตอบสนองและสอดคลอังตอ่ความตอ้งการและการประกอบอาชพี 
ชองห้องถ่ินและชุมชนซ่ึงน่าใปสู่การพัฒนาประเทศ”

๑.๒ กำหนดแนวทางการดำเนนิงานในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญติัสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พ.ศ.๒๕๕๘ การดำเนนิการเพือ่ใหบ้รรสวุตัถปุระสงคต์ามมาตรา ๘ สถาบนัตอ้งใหค้วามสำคญัและคำนงึ 
ถึงเร่ือง ดังต่อไปน้ี

(๑) การสรา้งโอกาสและการเขา้ถงึการศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีต่รกวา่ปรญิญาและ 
การเรยีนรู้ตลอดชวิีตชองประซาชน ดว้ยกระบวนการจดัการศกึษาในรูปแบบทีห่ลากหลาย สามารถเขา้ถงึ 
ผู้เรียนในชุมชนไต้อย่างท่ี'วถึง

{๒) การตอบสนองต่อความต้องการชองห้องถ่ินและชุมชนในเร่ืองการศึกษา การนึกอบรม 
ด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ

(๓ )ความร่วมมีอกับสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาต่อใบระดับปริญญาชองนักศึกษา 
(๙) ความรว่มมอืกบัสถานศกึษา สถานประกอบการ องคก์รปกครองสว่นหอ้งถิน่ 

สถาบันศาสนา องค์กรท่ีดำเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถานศึกษาช้ันสูง สถาบันอ่ืนในประเทศ 
หรือต่างประเทศในการจัดการศึกษา

(๕)มาตรฐานและคณุภาพทางวิชาการอันเปน็ทีย่อมรับ
(๖) การระดมทรพัยากรทัง้จากภาครฐั องคก์รปกครองสว่นหอ้งถิน่ และเอกชน

ในการจัดการศกึษา
(๗) การบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล 
(๘)
(๙) การประสานงาบและรว่มมอืกบัสว่นราชการ 

หนว่ยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข้อง
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๒. วาระการดำรงตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
๒.๑ วาระการดำรงตำแหนง่ ตามความในมาตรา ๔0 แหง่พระราชบญัญตัสิถาบนัวทิยาลยั 

ชมุชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และทีแ่กใขเทมิเตมิ (ฉบบัที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ บญัญตัวิา่ ผูอ้ำนวยการวทิยาลยั 
มวีาระการตำรงตำแหนง่คราวละอืป่ ี และอาจไดร้บัแตง่ตัง้ใหมอ่กีได ้แตจ่ะตำรงตำแหนง่ตดิตอ่กนัเกนิ 
สองวาระมีได้

๒.๒ อำนาจและหน้าท่ีชองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ตามความใบมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๘ บญัญตัวิา่ผูอ้ำนวยการวิทยาลยัมอีำนาจหนา้ที ่ ดังต่อไปน้ี

(๑ )บริหารกิจการของวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายชองสถาบัน 
(๒) จัดทำแผนจัดการศึกษาและแผนปฏบิติัการของวิทยาลัยเสนอต่อสภาวิทยาลัย 
(๓) จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพือ่เสนอผูอ้ำนวยการสถาบนัและ 

รายงานสภาวิทยาลยัเพือ่ทราบ
(๔) บรหิารบคุลากร การเงนิ การพัสดุ สถานท่ี และทรัพย์สินอ่ืนของวิทยาลัยให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ และประกาศชองทางราชการและของสถาบัน
(๕) ประสานความร่วมมีอด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกบัชมุชน องค์กรชุมชน 

สถานศกึษา สถานประกอบการ องคก์รเอกซน องคก์รปกครองสว่นทอ้งอืน่ สถาบนัอดุมศกึษา สถาบนั 
ศาสนา องค์กรท่ีดำเนินงานวัฒนธรรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

(๖ )ใหค้ำแนะนำในการแตง่ต้ังรองผูอ้ำนวยการวิทยาลัยต่อผู้อำนวยการสถาบนั 
(๗) ส่งเสริมการพฒันานกัศึกษาและกิจการนกัศึกษา
(๘) ปฏิ‘มติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีสภาสถาบัน สภาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันมอบหมาย

๓. คุณสมบ®ของผู้เข้ารับการสรรหา
- มคีณุ สมบตัติามความในมาตรา ๔๑ แหง่พระราชบญัญตัสิถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่กำหนดวา่ ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัตอ้งสำเรจ็การศกึษาไมด่รกวา่ปรญิญาชัน้ใดขัน้หนีง้หรอื 
เทยีบเหา่จากสถาบนัการศกึษาซ ึง่สภาสถาบนัรบัรอง และมปีระสบการณด์า้นการบรหิารมาแลว้ 
ไม่นอ้ยกว่าหา้ปใ็บสถาบนั สถาบนัอดุมศกึษาอืน่ องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรอืเคยเปน็ผูส้อนประจำ 
ในสถาบันมาแล้ว'!ม,น้อยกว่าห้าปี

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังน้ี 
ก. ๆณสมบัติ

๑. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม มคีวามซึอ่ลตัย์ มีความเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับในลังคม 
(๒) มคีวามศดึรเิรมิสรา้งสรรค ์โดยมผีลงานเปน็ท ีป่ระจกัษและเปน็ทยีอมรบั 

ในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ
(๓) มีประสบการณ์ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องอื่น และด้านการบริหาร

ทมีความสำเร็จเป็นประจักษ์

วิทยาลัย
(๔) สามารถปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัยได้เต็มเวลา และอุท ิศเ

{๕) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีเซึ่อถอของสังคม 
คุณประโยชนํต่อการบริหารงานวิทยาลัย
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(๖) เปน็บคุคลทีม่คืวามรู้ความเขา้ใจเปน็อย่างด ี เก่ียวกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน และ 
จังหวัดอับเป็นท่ีต้ังของวิทยาลัยชุมชนท่ีสมัครหรือได้รับการเสนอซ่ือ 

๒. คณุสมบตัเิฉพาะ
(๑) สำหรับประสบการณ์ด้านการบริหาร ผู้ทีม่าจากองคก์รภาคเอกชน ดอ้งเปน็หรือเคย 

เปน็ผูบ้ริหารมปีระสบการณด์า้นการบริหารองคก์รทีม่ทีนุจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณชิย์ หรือเปน็องค์กร 
นิติบุคคล

(๒) สำหรับประสบการณด้์านการบริหาร ผูท้ีม่าจากองคก์รภาครฐั ตอ้งอยู่ในตำแหนง่ 
บริหารไม่ต่ํากว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น

(๓) มคีวามรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับการบริหารงาบในระดับอุดมศึกษา 
(๔) มดีวามมุง่มัน่ในการเสรมิสรา้งดกัยภาพบคุคลตอบสนองและสอดคลอ้งกบัความ 

ต้องการประกอบอาชีพชองท้องถ่ินและชุมชนท่ีคำนึงถีงผู้ด้อยไอกาสและลดความเหล่ือมล้ําในชุมชน
(๕) มีความมุ่งม่ันท่ีจะตอบสนองต่อนโยบายชองสภาสถาบันและยุทธคาสตร์ชองสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน
ข. ลักษณะต้องห้าม

๑. เปน็คนไรค้วามสามารถ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ คนวกิลจรติหรอืจติฟน้เทอ้น
ไม่สมประกอบ

๒. เปน็ผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังไท้ออกจากราชการไวัก'อน
๓. เป็นผู้บกพร่องใบศึลธรรมอับดี
๔. เปน็บคุคลล้มละลาย หรือเคยล้มละลายโดยทจุริต
๕. เคยไดร้บัโทษจำคกุโดยคำทพ้ากษาถงทีส่ดุใหจ้ำคกุ เว้นแต่พนัโทษมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 

สามจชึง่โทษจำคกุทีไ่ดร้บัตอ้งมใิชเ่ปน็ความผดิเกีย่วกบัทรพัย ์ ชวิีต รา่งกาย ความผดิตอ่ตำแหนง่หนา้ที ่
ราชการทีก่ระทำโดยทจุริต ตามประมวลกฎหมายอาญาหรอืความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการกยัมืเงนิทีเ่ปน็ 
การฉอ้โกงประชาชนหรอืความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพตดิไนความผดิฐานเปน็ผูผ้ลติ นา้เขา้ ส่งออก 
หรอืผูค้า้หรอืความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการบอีงกนัและปราบปรามการคา้มนษุยห์รอืความผดิตาม 
กฎหมายว่าดว้ยการบอีงกนัและปราบปรามการพอักเงินไนความผดิฐานฟอกเงินหรอืความผดิตามกฎหมาย 
ว่าด้วยความผิดชองพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานชองรัฐ หรือเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำ 
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๖. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาบชองรัฐ หนว่ยงาบ 
เอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ

๗. เปน็ผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง กรรมการบรหิารพรรคการเมอืง หรอืตำแหนง่ทไีด้ 
รับผิดชอบไนการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีไนพรรคการเมือง

๘. เปน็กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือดำแหนง่อ่ืบใดทีมื่ลักษณะคลา้ยคลึงกบั
หรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชองบุคคลได

ผู้ท่ีมืลักษณะต้องหา้มตาม ๒ หรือ ๓ หากพบว่าปกจดข้อมูล ให้ลึอว่
ผู้ทีม่ลืกัษณะตอ้งหา้มตาม ๗ หรือ ๘ สามารถสมคัรเขา้รบัการ 

สรรทาเปน็ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัตอ้งลาออกภายใบสามสบิวบันบัแตว่บัทีป่ระ 
โดยเสนอหลักฐานการลาออกต่อสถาบัน
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๔. ค่าตอบแทบและเงินประจำตำแหน่ง
๔.๑ ผู้ทีม่าจากภาคเอกขนจะไดร้บัเงินคา่ตอบแทบขัน้ตน้ไมน่อ้ยกว่า ๗อ,๘๔๐ บาท สูงสุด 

ไมเ่กน ๔๙,๔๐๐ บาท {ทัง้นี ้สถาบนัวทิยาลยัชมุซนจะเปน็ผูก้าหบดคา่ตอบแทน ตามคณุสมบตัแิละ 
ความสามารถซองผูต้ำรงตำแหนง่เปน็เฉพาะราย) และเงนิประจำตำแหนง่ตาม กฎ ก.พ.อ. การไดร้บัเงิน 
ประจำตำแหนพ์ูบ้ริหารและข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาของสถาบนัวิทยาลยัชุมชน พ.ค. ๒๔๖๔ 
เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เม่ือรวมเงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งสูงสุด ไม่เกิน ๗๙,๔๐๐ บาท

๔.๒ ผูท้ีม่าจากภาครฐัจะไดร้บัเงนิตอบแทนบอกเหนอืเงนิเดอืน เดอืนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
และเงินประจำตำแหนง่ เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตาม กฎ ก.พ.อ. การไดร้บัเงิน 
ประจำตำแหน่งผู้บริหารและข้าราซการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซองสถาบันวิทยาลัยชุมซน พ.ศ. ๒๔๖๔

๔. วิธีการได้มาซ่ืงรายซ่ือผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมขนยโสธร 
๔.© วิธีการรับสมัคร

(๑) ผูส้มคัรตอ้งตรวจสอบคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มซองตนเอง ตามขอ้ ๓ 
ของประกาศน้ี ให้ถูกต้องและครบถ้วน

(๒) ผูส้มคัรตอ้งใหข้อ้มลูตนเองอยา่งครบถว้นและเปน็จรงิ โดยกรอกขอ้มลูตามแบบ 
ใบสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมซบยโสธร ท่ีแนบท้ายประกาศน้ี

(๓) ผ ูส้มคัรสามารถขอรบัใบสมคัรไตท้ ัง้แต ่ว ับ ที’ © - © ๙  สิงหาคม ๒๔๖๔ 
(ในวนัและเวลาราซการ) หรอืสามารถดาวนโ์หลดใบสมคัรไดจ้ากเวบ็ไซตซ์องสถาบนัวทิยาลยัชมุซน 
wvwv.iccs.ac.th และเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมซนยโสธร www.yasocc.ac.th

(๔ )ผูส้มคัรจะตอ้งยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง ไดท้ัง้แตว่นัที ่ © - © ๙  สงิหาคม ๒๔๖๔ 
บันวับและเวลาราชการ) ณ สถานท่ี

(๔.๑) สถาบันวิทยาลัยชุมซน กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัซมงัคลาภเิษก ๒ 
ขัน้ ๑๐ กระทรวงศกึษาธกิารกรงุเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศพัท ้ ๐ ๒ ๒ ๘ ๐๐๐๙๑-๖ตอ่ ๔๑๔๗ โทรสาร 
๐ ๒๒๘๐ ๔๑๖๒

{๔.๒) วทิยาลยัชมุขนยโสธร หมูท่ี ่ ๑๑ บา้นบาก ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ 
อำ๓ อเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๔๐๐๐ โทรสัพที ๐ ๔๔๔๘ ๖๒๙๔ 

๔.๒ วิธีการเสนอซ่ือ
(๑) ผูม้สีทิธีเ้สนอซือ่ผูเ้ขา้รบัการสรรหาเปน็ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชมุซนยโสธร คือ 

การเสนอซ่ือโดยการมืส่วนร่วมซองบุคลากร ประกอบด้วยข้าราชการและพนกังาบราซการของวิทยาลัยชมุขน 
ยโสธร โดยผู้เสนอซ่ือต้องประกอบด้วยข้าราชการ อย่างน้อย ๑ คน และพนักงาบราชการ อย่างน้อย ๑ คน

(๒) ต้องตรวจสอบหลักฐานของผู้ท่ีได้รับการเสนอซ่ือเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมซบตาม 
ข้อ ๔.๓ ของประกาศน้ี ให้ถูกต้องและครบถ้วน

(๓) ต้องใช้แบบและมีหนังสือรบยอมจากผู้ได้รับการเสนอซ่ือ ตามแบบท่ีแนบท้ายประกาศน้ี
(๔) ตอ้งเสนอขอ้มลูประวตัขิองผูใ้ดร้บัการเสนอซือ่เขา้รบัการสรรหาเปน็ผูอ้ำนวยการ 

วทิยาลยัชมุขน วา่เปน็ผูม้ผัลงาน/ประสบการณเ์ปน็'ที-่ประจกัษ ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย ตามแบบท่ีแบบท้ายประกาศน้ี

(๔) ส'งเอกสารหลกัฐานผูไ้ตร้บัการเสนอซือ่ถงึสถาบนัว ิ
วันท่ี © - © ๙  สิงหาคม ๒๔๖๔ บนัวับและเวลาราชการ)

http://www.yasocc.ac.th


- ๕ -

๕.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นสำหรับการสมัครและการเสนอชื่อ ประกอบด้วย
(๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาขบ หรือสำเนาบัตรประจำตัวซองทางราชการ จำนวน ๒ ฉบับ
(๒) สำเบาทะเบยีนบา้น จำนวน ๒ ฉบับ
(๓) สำเนาหลกัฐานทางการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
(๔) รูปถ่ายหน้าตรง ชนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน)
(๕) ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ
(๖) หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล ตามแบบท่ีแนบท้ายประกาศน้ี
{๗) หลกัฐานทแีสดงถงึประสบการณด์า้นการบรหิาร (สำหรบัผูท้ปีปีระสบการณ์

ด้านการบริหาร) จำนวน ๑ ชุด
(๘)ในกรณเีปน็ชา้ราชการหรือเคยเปน็ชา้ราชการ ใหส้ำเนาเอกสาร ก-พ. ๗ หรือเอกสาร 

แสดงประวัติการรับราชการ จำนวน ๑ ชุด
{๙) ในกรณทีผีูส้มคัรเปน็ชา้ราชการลงักดัอบ ตอ้งปหีนงัสอืยนิยอมจากผูม้อีำนาจ 

ตามกฎหมายชองลังกัดเดิมให้สมัคร ตามแบบท่ีแนบท้ายประกาศบ้ี
ท้ังนิใ้หผู้้สมัครและผู้ได้รับการเสนอช่ือลงลายมือช่ือเพอรับรองสำเนาถูกต้องโดยใช้ 

ปากกาหมึกสีบ้ําเงินเทาน้ัน
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ้เช้ารับการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจะตรวจสอบและกล่ันกรองคุเนสมบัติและลักษณะต้องหา้มของผู้สมัคร 
และผู้ได้รับการเสนอช่ือ และประกาศรายชือ่ผู้ปสีทิธ้ีเช้ารับการสรรหาเปน็ผู้อำนวยการวิทยาลัยชมุชนยโสธร 
ภายในวันที, ๒ ก ันยายน ๒๕๖๕ ณ สถาบนัวทิยาลยัชมุชน อาคารรชับงัคลา,กเษก ๒ 'นัน้ ๑๐  
กระทรวงศกึษาธกิาร กรงุเทพๆ ๑๐๓๐๐ วทิยาลยัชมุชนยโสธร เวบ็ไซตช้องสลาบนัวทิยาลยัชมุชน 
www.iccs.ac.th และเว็บไชต้ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร www.yasocc.ac.th

ท้ังน้ิหากผู้สมัครไม่เห็นด้วยกับผลการประกาศรายช่ือผู้ปีสิทธ๋ึเช้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ
วทิยาลยัชมุชนยโสธรใหท้า้หนงัสอืแย้งตอ่ประธานคณะกรรมการสรรหาผูอ้ำนวยการวิทยาลยัชมุชนยโสธร 
ภายใบ ๓ วัน นับแต่วันประกาศ โดยไม่เว้นวับหยุดราชการ

๗. เกณท้ในการคัดเสือก
๗.๑ การนำเสนอวิลยัทศันแ์ละการสมัภาษณ ์ประกอบด้วย

(๑) ประสบการณ์และความสำเรืจใบการบริหารจัดการ 
(๑.๑) ประเภทชององคก์รและระยะเวลาในการบริหาร 
(๑.๒) ประสบการณ์ ความสำเร็จ และการยอมรับของสาธารณะ ใบการบริหารงาน

สถาบันอุดมศึกษา
(๑.๓) ประสบการณแ์ละความสำเร็จในการท้างาบร่วมกับเครือขายหรือชุมขบ 
(๑.๔)ประสบการณ์ใบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๑.๕) ความสำเร็จใบการบริหารงาบตามหลักธรรมาภิบาล

http://www.iccs.ac.th
http://www.yasocc.ac.th


๖ -

(๒) ความร ูค้วาม เข า้ใจเกยวกบั การบ รหิ ารจดัการวทิ ยาลยัชมุชน  ในฐานะ 
เปน็สถาบนัอดุมคกิษาเซงิพืน้ที่

(๒.๑) การบรหิารจดัการทีต่อบสนองนโยบายซองสภาสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
ในเร่ืองการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสหรือคนจนและการใช้เทคโนโลยีคิจทัล

(๒,๒) การจัดการคกิษาและการสง่เสริมการเรียนร้ตลอดชีวิต 
(๒.๓) การส่งเสริมการวิจัยในวิทยาลัยชุมชน
(๒.๔) การบรหิารงานบรกิารวชิาการ งานทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม และ

งานช่างคิลบัพ้ืนถ่ิน
(๒.๔)การบริหารการเปล่ียนแปลงและการสร้างเครือขา่ยดำเนนิงาน 

(๓) การนำเสนอวสิยัทศัน์
(๓,๑) วิสยัทศันม์สีาระสำคญัครบถวนตามวัตถปุระสงคข์องวิทยาลยัชมุซบและ 

มีกลยุทธ์ท่ีท้าทายในแต่ละวัตถุประสงค์
(๓.๒) เปน็วสิยัทศันท์ีมุ่ง่ผลลพัธแ์ละมตีวัซีว้ดัเหมาะตรงกบัวตัถปุระสงค ์ และ 

กลยุทธ์รวมทงมีตัวช้ีวัดท่ีวัดจากความสำเร็จชองชุมชน
(๓.๓) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการกำหนดกลยุทธ์และตัวช้ีวัด 
(๓.๔) มีกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมนโยบายชองสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(๓.๔) นำเสนอวิสยัทศันด้์วยความม่ันใจในความรู ความสามารถและแสดงความ 

มุ่งม่ันใบการบริหารจัดการให้สำเร็จ
ทงั{โ การนำเสนอวสิ ยัทศันไ์หจ้ดัทำเปน็ เอกสารตามหวัขอ้ ๗.๑ (๑) -  (๓) 

ชนาดกระดาษ เอ ๔ ใชต้วัอกัษร TH SarabunPSK ชนาด ©๖ พอยต ํ (Point) ไม,เกนิ ๑0 หบาั จำนวน 
๔ ชุด โดยใหส้ง่ทางใปรษณยีถีงึสถาบนัวทิยาลยัชมุชน ภายในวนัที ่ ๔ กนัยายน ๒๔๖๔ (โดยถอืวนั 
ประทบัตราไปรษณย์ีเปน็สำคญั)

๗.๒ กำหนดเวลาการสมัภาษณแ์ละนำเสนอวิสยัทศัน์
(๑) ผูม้สีทิธไิชา้รบัการสรรหาเปน็ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชมุชนยโสธรใหน้ำเสนอ 

วิสัยทัศน์พร้อมล่ีอคิจิทัลประกอบ ความยาวรวมใมเ่กิน ๑๔ นาที และเชา้รบัการสมัภาษณต์อ่คณะกรรมการ 
สรรหาผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชมุชนยโสธร ในวบัท ี ่ ๑๑ กนัยายน ๒๔๖๔ณ วทิยาลยัชมุชนยโสธร 
จังหวัดยโสธร

(๒) สรปุผลการสรรหาผูเ้หมาะสมดำรงตำแหนง่ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชมุชนยโสธร 
ภายในวันท่ี ๑® กนัยายน ๒๕๖๔ และเสนอเช้าท่ีประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพือ่พิจารณา

๘. การประกาศผล
สถาบนัวทิยาลยัชมุซบจะแจง้ผลการคดัเลอืกภายหลงัท ีส่ภาสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

ให้ความเหน็ชอบรายช่ือผู้ท่ีมีความเหมาะสมดำรงตำแหนง่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
ใบระหวา่งกระบวบการสรรหาจนถงึการพจิารณาแตง่ตัง้โดยสภาสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 

หากพบวา่ผูท้ีค่ณะกรรมการสรรหาพจิารณาคดัเถอื 
หรอืมลีกัษณะตอังหา้มซองผูอ้ำนวยการวทิยาลยั 
วิทยาลัยชุมชนยโสธร

กเป็นผู้อำนวยภารวิทยาลัยชุมชน ย, 
ให้ถือว่าผ้นั้นมิเคยได้รับการส

ร



ผูไ้ตร้บัการแตง่ตัง้เปน็ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชมุชนยโสธรตอ้งทดลองปฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็เวลา 
หน่ึงร้อยแปดสิบวัน โดยใหท้าสญัญาจา้งการปฏบิตังิาน และเขา้รบัการประเมนิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ทีส่ภาสถาบนัวิทยาลยัชมุชนกำหนด กรณทีีไ่ม่ผ่านการทดลองปฏิบตหนา้ที ่ใหผู้้อำนวยกๆรวิทยาลยัชมุขน 
ยโสธรพน้จากตำแหนง่และใหส้ญัญาจา้งการปฏบิตังิานในตำแหนง่ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชมุชนยโสธร 
เป็นอันส้ินสุดลง ตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าต้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติ 
หนา้ทีข่องผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ค. ๒๕๖๔

หมายเหต ุ ะ ผูส้มคัรเขา้รบัการสรรหาอาจขอเขา้ศกึษางานชองวทิยาลยัชมุชนไต ้ เพ©เปน็แนวทางในการ 
แสดงวิสยัทคันต้อ่คณะกรรมการสรรหา หรอืสามารถสบืคนัขอ้มลูจากทบไซตชํองสถาบนัวทิยาลยัชมุชน 
www.iccs.ac.th

ประกาค ณ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ค. ๒๕๖๕

(นางสิลาภรณ ี บัวสาย}
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณคุฒิ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

http://www.iccs.ac.th


ใบสมัคร
ผ้อำนวยการวิทยาลัยขุมขนยโสธร

รูปถ่ายขบ'พ 
1 น้ิว

ประวัติส่วนตัว
ซ่ือ (นาย/นา่ง/นางสาว}....... ................................................................ซือ่สกุล....... .
วนั /เดอืน/จเกดิ.............. ........... ..................อาก.ุ..................เชือ้ชาติ................ ......สญัชาติ........... ............................
คาสนา............ .................... สถานภาพ □  สมรส □  โสด □  หยา่
การรบัราชการทหาร □  ฝานการเกณฑท์หารแลว้ □  ยังไมใต้เกณฑท์หาร □  ไตร้บัการยกเวน้เพราะ

บตัรประจำตวัประชาขบเลขที.่.....
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น........

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

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

1,.,„„...............ออกให้ ณ อำเภอ/เขต จงัหวดั........

..รหัสไปรษณีย์...................................โทรสัพท...
ทีอ่ยู่บจีจุบนัทีต่ดิตอิไตส้ะดวก.

..รหัสไปรษณีย์..,
E-mail ะ.... ...........JD .Line ะ ....
บคุคลทีส่ามารถตดิตอ่ไตก้รณฉีกุเฉนิ........ ................ ............ ความสัมพันธํ., ..โทรศัพท์..

ประวัติครอบครัว
บดิาซือ่....................................... .....นามสกุล
สถานทีท่า์งาน....... ..................... ............. ......
มารดาซือ่   ..................... .......นามสกุล
สถานทีท่ำงาน.... 
คู่สมรสซ่ือ..... .

อาก ุ   อาชพี.......................... สญัชาติ........... .

.อาย.ุ...........อาชพี............... ...........สญัชาต.ิ......,...
สถานทีท่ำงาน., ..โทรศัพท.์.... .

รายละเอียดเกี่ยวกันพี่น้องฃองท่าน
ซ่ือ■ • ซื่อสกุล อาชีพ ที่อยู่ โทรศัพท์

๑.
k>.
๓.



๒

ระบุขื่อผ้มิใช่ญาติที่สามารถรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของห่านได้
ข่ือ -  ขือ่สกุล ความสมัพนัธ์ อาชพี ทีอ่ยู่ โทรศพัทํ

๑.
๒.
๓.

ประวัติการสืกษา

ระดับ ขือ่สถาบนั ปทีีส่ำเรจ็ 
การศกึษา วุฒทิีไ่ดรั้บ ว,ิชาเอก คะแนน

เฉลีย่

ประถมศกึษา
มธัยมศกึษา
ปวข.
ปวส./อนปุริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปรญิญาเอก
อ่ืนๆ

กิจกรรมที่เคยทำในสถาบันการศึกษา ขุมขน หรือกิจกรรมอื่นๆ
๑.
๒.
๓.

ความสามารถทางภา,ษา
ภาษา การฟงั การพดู การอา่น การเชยีน

พอใช้ ด ี ดีมาก พอใช้ ด ี ดีมาก พอใช้ ด ี ดีมาก พอใช้ ด ี ดีมาก

ความสามารถพิเศษ
การใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์ โปรแกรม
การใชเ้ครือ่งใชส้ำนกังาน ไดแ้ก ่.....
อ ืน่ ๆ ...................................................



๓

ประวัติการดงานหรือฟิกอบรม
ขื่อเรื่อง สถาบันที่จัด ระยะเวลา

๑.
๒.
๓.
๔.

ประวัติการทำงาน (เร ยี งตามล0าดับป็จจุบัน -  อดีต)
๑. ขื่อสถานที่ทำงาบ................................................................................ที่อยู่.............................................
....................... ........................................................................................................................ โทรศัพท์.......

ตำแหน่ง......................................... ฝ่าย/แผนก/หน่วย.......................................... หน้าท่ีความรับผิดซอบ

ระยะเวลาที่ทำงาบ ตั้งแต่วันที่..........เดือน........................พ.ศ...........ถึงวันที่............เดือน...................พ.ศ
เงินเดือนครั้งสดุทา้ย................... บาท สาเหตุที่ออก........................................................................................
ข่ือ -  นามสกุล หวัหน้างานขั้นต้น.........................................................ตำแหน่ง........................................... .
โทรศัพท.์..................................................

๒. ข่ือสถานทีท่ำงาน

ตำแหนง่......................................... ฝา่ย/แผนก/หนว่ย
...............โทรศัพท.์......
หนา้ทีค่วามรับผดิขอบ

ระยะเวลาทีท่ำงาน ตัง้แตว่นัที่........... เดอืน.......................พ.ศ........... ถงึวันที่........... เดอืน................... พ.ศ
เงนิเดอืนครัง้สดุทา้ย.....................บาท สาเหตทุีอ่อก........................................................................................
ข่ือ -  นามสกุล หวัหนา้งาบขัน้ตน้.........................................................ตำแหนง่........................................... .
โทรศัพท.์..................................................

๓. ขือ่สถานทีท่ำงาบ

ตำแหนง่......................................... ฝา่ย/แผนก/หนว่ย
...............โทรศัพท.์.....
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ

ระยะเวลาทีท่ำงาบ ตัง้แตว่นัที่.......... เดอืน........................พ.ศ........... ถงึวันที่.......... เดอืน.................... พ.ศ
เงนิเดอืนครัง้สดุทา้ย....................บาท สาเหตทุีอ่อก.........................................................................................
ข่ือ -  นามสกุล หวัหนา้งานขัน้ตน้.........................................................ตำแหนง่.............................................
โทรศัพท์...................................................



๔. ขือ่สถานทีท่ำงาน ทีอ่ยู.่................................................
............................. โทรศพัท์............

ตำแหนง่......................................... ฝา่ย/แผนก/หนว่ย...........................................หนา้ทีค่วามรบัผดิขอบ 

ระยะเวลาทีท่ำงาน ตัง้แตว่นัที่.......... เดอืน........................พ.ศ........... ถงึวันที่........... เดอืน................... พ.ศ
เงนิเดอืนครัง้สดุทา้ย....................บาท สาเหตทุีอ่อก.........................................................................................
ข่ือ -  นามสกุล หวัหนา้งานชัน้ตน้......................................................... ตำแหนง่...........................................
โทรศัพท.์..................................................

ผลงานท่ีโดดเด่น

ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัย/ คดีอาญา/ คดีแพ่ง (ถ้ามี)

ข า้พ เจ า้ น าย/น าง/น างส าว...............................................นามสกลุ..............................................
ขอสมคัรเปน็ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชมุขนยโสธร โดยขา้พเจา้ขอรบัรองวา่

(๑) ข้อความที่ข้าพเจ้าไต้ให้ไว้โนแบบฟอร์มนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
(๒) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมขบยโสธร 

เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมซนยโสธร ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๔๖๕
(๓) ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรสืบประวัต  ิ

เข้งลีก เพื่อน่ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา



(๔) ข้าพเจ้ามืความตั้งใจพร้อมที่จะอุทิศกำลังกาย กำลังใจ ด้วยจิตที่เป็นกุศล จิตที่เสียสละ 
ที่จะทำงานการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชนโดยยึดความต้องการของประซาขนเป็นที่ตั้ง เพ ื่อน่าพาวิทยาลัย 
ชุมชนจัดการศึกษาไปสู่หลักการ ปรัชญาชองวิทยาลัยชุมชน “วิทยาลัยชุมชนเป็นของชุมชน ดำเนินการโดย 
ชุมชน เพื่อชุมชน อย่างแท้จริง”

(๕) กรณ ีท ี่ข ้าพ เจ ้าเป ็น เจ ้าห น ้าท ีใน องค ์กรภ าค ร ัฐ  ห ากข ้าพ เจ ้าได ้ร ับการสรรห าเป ็น  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ข้าพเจ้ายินยอมจะลาออกจากต้นลังกัดเดิม ภายใน ๓๐ วัน

(๖) ข ้าพเจ ้าไม,ต ิดใจท ี่จะฟ ้องร ้อง ร ้องเร ียน หร ือกล ่าวหาผ ู้ม ีหน ้าท ี่สรรหาและแต ่งต ั้ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

(๗) หากข้าพเจ้าปกป็ดข้อมูลหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ

ลงซ่ือ

วันท่ี,

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

ผู้สมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 
....... เดือน...................................พ.ศ..........

ผ ู้สม ัครสามารถแนบเอกสารเพ ื่มเต ิมท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการสรรหาเป ็นผ ู้อำนวยการได ้ไม ่เก ินหมายเหตุ



สำหรับเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร

๑. หลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร ได้แก่
□  (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือสำเนาบตัรประจำตัวของทางราขการ จำนวน ๒ ฉบับ
□  (๒) สำเนาทะเบยีนบา้น จำนวน ๒ ฉบับ
□  (๓) สำเนาหลกัฐานทางการศกึษา จำนวน ๑ ชุด
□  (๔) รปูกา่ยหนา้ตรง ซนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป (กา่ยไวไม่เกนิ ๓ เดือน)
□  (๕) ใบรบัรองแพทย ์ จากโรงพยาบาลซองรัฐ
□  (๖) หนงัสอืยินยอมใหต้รวจสอบประวัติบคุคล ตามแบบทีแ่นบทา้ยประกาศนี้
□  (๗) หลกัฐานทีแ่สดงถงึประสบการณด์า้นการบรหิาร (สำหรบัผูท้ีม่1ีประสบการณด์า้น 

การบริหาร) จำนวน ๑ ชุด
□  (๘) สำเนาเอกสาร ก.พ. ๗ หรอืเอกสารแสดงประวตักิารรบัราชการ (กรณีเปน็ข้าราฃการ 

หรือเคยเปน็ข้าราชการ) จำนวน ๑ ชุด
□  (๙) หนงัสอืยนิยอมจากผูม้อีำนาจตามกฎหมายของสงักดัเตมิใหส้มคัร (กรณีที่ผ ู้สมัคร 

เปน็ข้าราชการสังกัดอืน่) ตามแบบทีแ่นบทา้ยประกาศนี้
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอซื่อลงลายมือชื่อเพื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

โดยใช้ปากกาหมึกสืนํ้าเงินเท่าบั้น

ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานแล้ว
( ) ครบตามประกาศ ( ) มบีญีหาคอื

ลงข ือ่ .......................................................... เจา้หนา้ทีร่บัสมคัร

ลงข ือ่ .......................................................... ผู้ตรวจสอบคุณสมบติั



แบบเสนอขื่อ
ผู้เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยขุมซนยโสธร

วับท่ี...... ......เดือน.-,,,,............... พ.ศ.
ด้วยข้าพเจ้า..   ......... ............ ....................... ........ ............ .ตำแหน่ง................ ..... ............................

ขอเสนอซอ บาย/นาง/นางสาว.....*4............................. .............. .ตำแหน่ง................... ........... ..............................
ซึ่งมีความเชี่ยวขาญ/ประสบการณ....,................... ...... ................................................. ...............,...... ..  ......

เท อื เข า้รบัการสรรห าเปน็ ผ ูอ้ำน วยการวทิยาลยัขมุขน ยโสธร พรอ้มนีไ้ดแ้นบประวตัแิละหลกัฐานของผูใ้ดร้บั  
การเสนอขือ่มาดว้ยแลว้ และขอใหต้ำรับรอง ดงันี้

๑. นาย/บาง/นางสาว (ผูไ้ดร้บัการเสนอขือ่).___ ______ _______________ ____________ ____________
มคีณุสมบตัติามพระราฃบญัญตัสิถาบนัวทิยาลยัขมุขน พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบงัคับสถาบนัวิทยาลัยขมุขน วา่ดว้ยคณุสมบตั ิ
และลกัษณะตอ้งหา้มของผูอ้ำนวยการวทิยาลยั และรองผูอ้ำนวยการวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ผู้เสนอขือ่และผูไ้ดรั้บการเสนอขือ่เขา้ใจ และยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้บงัคบัสถาบนัวทิยาลยัขมุซน วา่ดว้ย 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาผูอ้ำนวยการวทิยาลยั พ.ค. ๒๕๖๓ และขอ้บงัคบัสถาบนัวทิยาลยัขมุขบ วา่ดว้ยคณุสมบตั ิ
และลกัษณะตอ้งหา้มของผูอ้ำนวยการวทิยาลยั และรองผูอ้ำนวยการวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการ 
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลยัขุมขนยโสธร เร่ือง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลยัขุมซนยโสธร

๓. ในกรณทีีม่กีารวินจิฉยัว่าผู้ได้รับการเสนอขือ่ขาดคุณสมบตั ิ หรือมีบ้เญทาอ่ืนใด ข้อวินจิฉยัของคณะกรรมการ 
สรรหาถือเปน็ทีส่ดุโดยผูเ้สนอขือ่และผู้ได้รับการเสนอขือ่ยอมรับตำวินจิฉยับัน้ 

๔. ผู้ได้รับการเสนอข่ือได้ใหก้ารยินยอมในการพบอข่ือคร้ังน้ีแล้ว 
ขอรับรองวา่ขอ้ความทีใ่ห1้วทััง้หมดถกูตอ้งและเปน็ความจรงืทกุประการ

ลงขือ่...
(.....

............ขา้ราซการผเ้สนอขือ่

....... .......)
ลงขือ่....

(...
•.... ........ ............. ...พนกังานราขการผเ้สนอขือ่

........... )
วนท..... ....เดอืน........ ..............พ.ศ........... * =1 วันท..... ....เดอืน............. .......พ.ค...........

ลงขือ่.... ...........ขา้ราซการผเ้สนอขือ่ ลงขือ่.... ...พนกังานราซการผพ้นอขือ่
(..... ...»..... (.... .................)

วนัที่..... ....เดอืน....................พ.ศ.......... วับท่ี..... ....เดอืน............ ........พ.ศ...........

ลงขือ่.... ...........ขา้ราขการผเ้สนอขือ่ ลงขือ่.... ...พนกังานราซการผเ้สนอขือ่
(..... 1, ,,,4,.,..,,4,,..,.,................ .) (... ........... )

วันท่ี..... ....เดอืน....................พ.ศ........... วันท่ี..... ....เดอืน............. .......พ.ศ...........



หนังสือยินยอมเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

ขา้พเจา้ นา๙ นาง/บางสาว.......................................... _...........................ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ขา้พเจา้ยนิยอมให้
บาย/นาง/นางสาว....... .......................... w....... .......... ........... ......................วทิยาลยัชมุซบยโสธร เสนอซอของขา้พเจา้
เขา้รบัการสรรหาเปน็ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชมุขนยโสธร พรอ้มนี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบขอ้มลูประวตัขิองขา้พเจา้มาดว้ยแลว้

ลงซ่ือ................................................................ผู!้ดรั้บการเสนอซือ่

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

วันที.่„ ____..เดอืน...................... ..... .พ .ศ.  



ประวัติผู้ได้รับการเสนอซ่ือ 
เข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมซนยโสธร

รูปถ่ายขนาด 
1 น้ิว

ประวัติส่วนตัว
ข่ือ (นาย/บาง/นางสาว)....................................... ................................ข่ือสกุล.................................... ..................
วนั/เดอืน/ปเีกดิ............................................ อาช.ุ.................. เชือ้ชาต.ิ...... ...............สญัซาต,ิ................................
ศาสนา...... ..........................สถานภาพ 0 สมรส 0  โสด □  หยา่
การรบัราซการทหาร □  ฝานการเกณฑท์หารแลว้ □  ยังไมใด้เกณฑท์หาร □  ไดร้บัการยกเวน้เพราะ

บตัรประจำตวัประซาซนเลขที.่..,....,...,  ....... ..........................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต จงัหวดั....,........................................
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น.................................................................................. ............................. ...... .............................................
........................... ........................... ........................ ...รหสัไปรษณย์ี.......... ....................... ..โทรศพัท์................... ......................
ทีอ่ยู่บจีจุบนัทีติ่ดตอ่ได้สะดวก.

.รหัสไปรษณย์ี_____ ____________ โทรศัพท ์
E-mail ะ ........ .................................................. ............................. ....JD  L in e :
บคุคลทีส่ามารถตดิตอ่ไดก้รณอีกุเฉน  ....... ........................... ....... .....ความสมัพนัธ ์ ..โทรศัพท์.....................................

ประวัติครอบครัว
บดีาขือ่....... ............... ........
สถานท่ีท0างาน.......... ......... .
มารดาขือ่.

.นามสกลุ........,..,.............................อาช.ุ.......... .อาซี'พ...

..นามสกลุ.... .......................... „ ....อาย,ุ..,........อาซีพ.
สถานทีท่ำงาบ......................
คู่สมรสข่ือ...,:..... ..........
สฉาบทีท่ำงาน.................. ....

..นามสกล, .................... ........อายุ............อาชพี.

...โทรศัพท์....,,............ ...„
................สญัซาต.ิ..........
..โทรศัพท์.........................
.................สญัชาต.ิ..........
..โทรศัพท์...i___________



๒
ประวัติการติกษา

ระดับ อื่อสถาบัน {เที่สำเร็จ 
การศึกษา วุฒิท่ีได้รับ วิขาเอก คะแนน

เฉลี่ย
ประถมศกึษา
มธัยมศกึษา
ปวข.
ปวส./อนปุริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปรญิญาเอก
อ่ืนๆ

กิจกรรมที่เคยทำในสถาบันการติกษา ขุมซน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ
๑.

๒.
๓.

ความสามารถทางภาษา
ภาษา การฟัง การพด การอ่าน การเขียน

พอใช้ ด ี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก พอใช้ ด ี ดีมาก พอใช้ ด ี ดีมาก

ความสามารถพิเศษ
การใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์ โปรแกรม
การใชเ้คร่ืองใชส้ำนกังาน ไดแ้ก ่.....
อ ืน่ๆ...................................................

ประวัติการดงานหรือฟืกอบรม____31______________________A A Q /  c]ขอเริอง สถาบันทจด ระยะเวลา
๑.
๒.
๓.
(รั̂.



๓

ประวัติการทำงาน (เรียงตามลำดับปัจจุบัน -  อดีต)_!" 2 ' , 1๑. ซอสถานททางาน.................................................................................ทอยู.่...........................................
................................................................................................................................................โทรศัพท์.......

ตำแหนง่......................................... ฝา่ย/แผนก/หนว่ย..........................................หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ระยะเวลาทีท่ำงาน ตัง้แตว่นัที่.......... เดอืน........................พ.ศ........... ถึงวันท่ี...........เดอืน................... พ.ศ
เงนิเดอืนครัง้สดุทา้ย....................บาท สาเหตทุีอ่อก........................................................................................
ซ่ือ -  นามสกุล หวัหนา้งานขัน้ตน้......................................................... ตำแหนง่............................................
โทรศพัท.์..................................................

๒. ซ่ือสถานท่ีทำงาน,

ตำแหนง่......................................... ฝา่ย/แผนก/หนว่ย
...............โทรศัพท์......
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ระยะเวลาทีท่ำงาน ตัง้แตว่นัที่.......... เดอืน........................พ.ศ........... ถึงวันที.่..........เดอืน................... พ.ศ
เงนิเดอืนครัง้สดุทา้ย....................บาท สาเหตทุีอ่อก........................................................................................
ซ่ือ -  นามสกุล หวัหนา้งานขัน้ตน้.........................................................ตำแหนง่............................................
โทรศัพท์...................................................

๓. ซ่ือสถานท่ีทำงาน.

ตำแหนง่......................................... ฝา่ย/แผนก/หนว่ย
...............โทรศัพท์......
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ระยะเวลาทีท่ำงาน ตัง้แตว่นัที่.......... เดอืน.......................พ.ค.............ถึงวันท่ี........... เดอืน.................. พ.ศ
เงนิเดอืนครัง้สดุทา้ย....................บาท สาเหตทุีอ่อก........................................................................................
ซ่ือ -  นามสกุล หวัหนา้งานขัน้ตน้.........................................................ตำแหนง่.............................................
โทรศพัท์...................................................

๔. ซ่ือสถานทีท่ำงาน

ตำแหนง่......................................... ฝา่ย/แผนก/หนว่ย
...............โทรศัพท์......
หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ

ระยะเวลาที่ทำงาบ ตั้งแต่วับที่..........เดือน........................พ.ศ........... ถึงวันที.่.......... เดือน................... พ.ศ
เงินเดือนครั้งสุดท้าย.....................บาท สาเหตุที่ออก.......................................................................................
ซ่ือ -  นามสกุล หัวหน้างาบขั้นต้น.........................................................ตำแหน่ง.............................................
โทรศัพท์



ผลงานท่ีโดดเด่น

ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัย/ คดีอาญา/ คดีแฟง (ถ้ามี)

ข า้พ เจ า้ น าย/น าง/น างส าว..............................................นามสกลุ...............................................
ผู!้ดร้บัการเสนอขือ่เขา้รบัการสรรหาเปน็ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชมุขนยโสธร ขอรบัรองวา่

(๑) ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ให้!ว้ในแบบฟอร์มนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
(๒) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 

เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมขนยโสธร ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(๓) ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมขนยโสธรสืบประวัต  ิ

เซิงลึก เพื่อน่ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
(๔) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจพร้อมที่จะอุทิศกำลังกาย กำลังใจ ด้วยจิตที่เป็นกุศล จิตที่เสืยสละ 

ที่จะทำงานการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมซนโดยยึดความต้องการของประขาชนเป็นที่ตั้ง เพ ื่อน ่าพาวิทยาลัย 
ชุมชนจัดการศึกษาไปสู่หลักการ ปรัชญาของวิทยาลัยชุมชน “วิทยาลัยชุมชนเป็นของชุมชน คำเนินการโดย 
ชุมชน เพื่อชุมชน อย่างแห้จริง”

(๕) กรณ ีท ี่ข ้าพ เจ ้าเป ็น เจ ้าห น ้าท ีใน องค ์กรภ าค ร ัฐ  ห ากข ้าพ เจ ้าได ้ร ับการสรรห าเป ็น  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ข้าพเจ้ายินยอมจะลาออกจากด้นสังกัดเติม ภายใน ๓๐ วัน

(๖) ข ้าพ เจ ้าไม ่ต ิดใจท ีจะฟ ้องร ้อง ร ้องเร ียน หร ือกล ่าวหาผ ู้ม ีหน ้าท ี่สรรหาและแต ่งต ั้ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร

(๗) หากข้าพเจ้าปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลลันเป็นเท็จ ให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ

ลงขือ่.......................................................................
( .................................................................................)

ผู!้ดร้บัการเสนอขือ่เขา้รบัการสรรหาเปน็ 
ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชมุซนยโสธร

วนัที่..............เดอืน...................................พ.ศ.......................
หมายเหต ุ ผู!้ดร้บัการเสนอขือ่สามารถแนบเอกสารเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหาเปน็ผูอ้ำนวยการได้

ไมเ่กิน ๒ หนา้กระดาษ เอ ๔



หนังสือยินยอมในการเข้าตรวจคุข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม)
(ฝานหน่วยงาน/บริษัท)

เรยีน ผูบ้งัคับการกองทะเบยีนประว้ตอาชญากร
ขา้พเจา้ (นาย/บาง/น.ส.).................................................................................... บตัรประจำตัวประขาซนเลขที่

.......................................... อยูบ่า้นเลขที.่.......................หมูท่ี.่..................ซอย..................... ถนน...................................
ตำบล/แขวง.............................. อำเภอ/เขต........................... จังหวัด...............................โทรศัพท์..................................
โดยหนังสือฉบับน้ี

๑. ขา้พเจา้ยนิยอมให ้ สถาบนัวทิยาลยัขมุขน กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์ วจิยัและนวตักรรม 
ซึง่เปน็หนว่ยงานของรฐั หรอืบรษิทั สำนกังานตัง้อยูท่ ี ่ ๓๑๙ อาคารรขัมงัคลาภเิษก ๒ กระทรวงศกึษาธกิาร 
วงัจนัทรเกษม ถนนราฃดำเนนินอก แขวงดุสิต เขตดสุติ กรงุเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ซึง่เปน็หนว่ยงานทีข่า้พเจา้ 
ไดข้ออนญุาต หรอืสมคัรงาน มสีทิธํด่ำเนนิการใดๆ เขา้ตรวจดขูอ้มลู ขา่วสารสว่นบคุคล (ประวัตอิาขญากรรม) 
ของขา้พเจา้เพือ่วตัถปุระสงด ํประกอบการพจิารณาการสรรหาผูอ้ำนวยการวิทยาลยัขมุชน

๒. ขา้พเจา้ยบิยอมใหส้ำนกังานตำรวจแหง่ซาต ิ หรอืสำนกังานพสิจูนห์ลกัฐานตำรวจ หรือ กองทะเบยีน 
ประวตัอิาชญากร หรอืเจา้หนา้ทีต่รวจสอบประวตั ิ ดำเนนิการจดัเกบ็ขอ้มลู และลายพมิพน์ีว้มอืชองขา้พเจา้ รวมท้ัง 
เปดีเผยขอ้มลูของขา้พเจ้าแกห่นว่ยงาบชองรัฐเพือ่ใชข้ออนญุาต หรือสมัครงานตามอำนาจหนา้ทีข่องหนว่ยงานชองรัฐ 
บ้ัน หรอืบรษิทัทีข่า้พเจา้ใชส้มคัรงาน และดำเนนิการใดๆ ทีเ่กยีวขอ้งใต ้ขา้พเจา้จะโมเ่รยีกรอ้ง รอ้งเรยีน หรือ 
ฟอ้งร้องทัง้ในความผิดทางแพง่ ทางอาญา และ ทางปกครอง

ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ใจขอ้ความใบหนงัสอืยนิยอมฉบบันีโ้ดยตลอดแลว้ จงึไดล้งลายมอืซึอ่ไวเ้ปน็หลกัฐาน 
ณ วับเดือนปี ท่ีระบุข้างด้น

(ลงซึ่อ).................................................................. ผู้ให้ความยินยอม
( ...................................................................................................)

หมายเหตุ กรุณากรอกรายละเอียดใหค้รบทกุชอ่ง



หนังสือยินยอมให้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมขน 
(สำหรับผู้สมัครท่ีเป็นข้าราชการลังลัดอื่น)

ข้าพเจ้า
อ าช ีพ ...............................
ตำแหนง่..........................
สถานทีทำงาน..................
ท ีอ่ ย ู.่.................................

โทรศัพท์ .......................................................................... โทรสาร
เกีย่วขอ้งเปน็ ..................................................................................

ขา้พเจา้ (ผูม้อีำนาจตามกฎหมาย) ยบิยอมให ้ .. 
สมคัรเขา้รบัการสรรหาเปน็ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชมุซน...............

ลงข ือ่ ..............................................................
( ...........................................................................................)

ตำแหนง่..................................................................
วันที่.......... เดอืน............................ พ.ศ.....................


