










 
 

 

 

 

 
 

ใบสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

  
๑. ประวัติส่วนตัว 

๑.๑  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................... นามสกุล.......................................  อายุ ........... ป ี
 เกิดวันที่ ...................................... พ.ศ. ...............  ณ  จังหวัด .......................................... ........ 
 ประกอบอาชีพ (โปรดระบุโดยละเอียด).......................................................................................  
๑.๒ สถานที่อยู่อาศัย บ้านเลขที่ ...................... ซอย................................ ถนน..................................  

ตำบล ...................................  อำเภอ .................................. จังหวัด.......................................... 
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์มือถือ .................................. โทรศัพท์ ...............................  
โทรสาร …………………........ Email ..............................................................................................  

๑.๓ ที่ทำงาน ............................................................................................................................. ......... 
 ........................................................................................................................ ............................. 
 โทรศัพท์ .............................................. โทรสาร ......................................................................... 
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อประสานงาน/จัดส่งเอกสารได้สะดวก ได้แก่   ที่อยู่อาศัย   ที่ทำงาน 
๑.๔  สถานภาพ   

          โสด 
   สมรสแล้ว  สามี/ภรรยาชื่อ ...............................นามสกุล ................................................ 
    อาชีพ........................................................................................................................ ....... 
          อ่ืนๆ............................................ 

๒. ประวัติการศึกษา  
๒.๑   ระดับปริญญาเอก 

       วุฒิ.....................................................................สาขา ......................................................... 
 จากสถาบันการศึกษา ........................................................... จังหวัด ................................. 
 

 
 
 
 

 

 

รูปถ่าย 

๑ นิ้ว 

/๒.๒ ระดับ... 



 
 

- ๒ - 
 

๒.๒  ระดับปริญญาโท 
       วุฒิ.....................................................................สาขา ......................................................... 

 จากสถาบันการศึกษา ........................................................... จังหวัด ................................. 
๒.๓   ระดับปริญญาตรี 

       วุฒิ.....................................................................สาขา ......................................................... 
 จากสถาบันการศึกษา ........................................................... จังหวัด ................................ 

 ๒.๔   อ่ืน ๆ  ................................................................................................................................. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

๓. ประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือ สถาบันอุดมศึกษา 
๓.๑   หลักสูตร................................................................................วิชา................................. ....... 
        มหาวิทยาลัย / สถาบัน.................................. ปี พ.ศ. .................. ถึง ปี พ.ศ. ....................  
 รวม......................เดือน .......................ปี  
๓.๒   หลักสูตร................................................................................วิชา................................. ....... 
        มหาวิทยาลัย / สถาบัน............................... ... ปี พ.ศ. .................. ถึง ปี พ.ศ. ....................  
 รวม......................เดือน .......................ปี  
๓.๓   หลักสูตร................................................................................วิชา................................. ....... 
        มหาวิทยาลัย / สถาบัน.................................. ปี พ.ศ. .................. ถึง ปี พ.ศ. ....................  
 รวม......................เดือน .......................ปี  

๔. ประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน สถาบันอุดมศึกษาอื่น  องค์กรภาครัฐ   
หรือภาคเอกชน 
๔.๑   ตำแหน่ง...................................................................................................................... .......... 

          หน่วยงาน............................................... .......... ปี พ.ศ. .................. ถึง ปี พ.ศ. .................... 
 รวม......................เดือน .......................ปี  
๔.๒   ตำแหน่ง...................................................................................................................... .......... 

          หน่วยงาน......................................................... ปี พ.ศ. .................. ถึง ปี พ.ศ. ..... ............... 
 รวม......................เดือน .......................ปี  
๔.๓   ตำแหน่ง...................................................................................................................... .......... 

          หน่วยงาน......................................................... ปี พ.ศ. .................. ถึง ปี พ.ศ. ....................  
 รวม......................เดือน .......................ปี  
 
 

 
 /๕. ผลงาน... 

 



 
 

- ๓ - 
 

๕. ผลงาน/ประสบการณ์ที่เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบัน  
วิทยาลัยชุมชน 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... .................. 
 
๖. หากข้าพเจ้าได้รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงาน  

ในหน้าที่แบบเต็มเวลาได้  
 

๗. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้มานี้เป็นความจริงทุกประการ หากคณะกรรมการสรรหา  
พบภายหลังว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ และไม่มี
สิทธิได้รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
 
 
 

                           ลงชื่อ .................................................................. 
      (................................................................ ) 
                    วันที่ ..............................................                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
 

 

 
แบบเสนอชื่อ 

ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
     

                             วันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ด้วยข้าพเจ้า......................................................... ตำแหน่ง................................................................ 
ขอเสนอชื่อ นาย /นาง /นางสาว ................................................. ตำแหน่ง ....................................................... 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมนี้ได้แนบประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อมาด้วย
แล้ว และขอให้คำรับรอง ดังนี้ 

๑. นาย/นาง/นางสาว (ผู้ได้รับการเสนอชื่อ)............................................................................................. 
มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓  และประกาศ
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

๒. ในกรณีที ่มีการวินิจฉัยว่าผู ้ได้รับการเสนอชื ่อขาดคุณสมบัติ หรือมีปัญหาอื ่นใด ข้อวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุด โดยผู้เสนอชื่อและผู้ได้รับการเสนอชื่อยอมรับคำวินิจฉัยนั้น 

            ๓. ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ให้การยินยอมในการเสนอชื่อครั้งนี้แล้ว 
 

 ขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

…......................................... ผู้เสนอชื่อ 
(..........................................................................) 
วันที่.............เดือน........................ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
 

เอกสารหมายเลข 2 

 

 

 

 

ประวัติ 
 ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
๑. ประวัติส่วนตัว 

๑.๑  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................... นามสกุล.....................................   อายุ ........... ป ี
 เกิดวันที่ ...................................... พ.ศ. ...............  ณ  จังหวัด .......................................... ........ 
 ประกอบอาชีพ (โปรดระบุโดยละเอียด).......................................................................................  
๑.๒ สถานที่อยู่อาศัย บ้านเลขที่ ...................... ซอย................................ ถนน..................................  

ตำบล ...................................  อำเภอ .................................. จังหวัด.......................................... 
รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์มือถือ .................................. โทรศัพท์ ...............................  
โทรสาร …………………........ Email ..............................................................................................  

๑.๓ ที่ทำงาน ......................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................ 
 โทรศัพท์ .............................................. โทรสาร ......................................................................... 
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อประสานงาน/จัดส่งเอกสารได้สะดวก ได้แก่   ที่อยู่อาศัย   ที่ทำงาน 
๑.๔  สถานภาพ   

          โสด 
   สมรสแล้ว  สามี/ภรรยาชื่อ ...............................นามสกุล ................................................ 
    อาชีพ........................................................................................................................ ....... 
          อ่ืนๆ............................................ 
 

๒. ประวัติการศึกษา  
๒.๑   ระดับปริญญาเอก 

       วุฒิ.....................................................................สาขา ......................................................... 
 จากสถาบันการศึกษา ........................................................... จังหวัด ................................. 
 
 
 

 

 

รูปถ่าย 

๑ นิ้ว 

/๒.๒ ระดับ... 



 
 

- ๒ - 

๒.๒  ระดับปริญญาโท 
       วุฒิ.....................................................................สาขา ......................................................... 

จากสถาบันการศึกษา ........................................................... จังหวัด ................................. 
๒.๓   ระดับปริญญาตรี 

       วุฒิ.....................................................................สาขา ......................................................... 
 จากสถาบันการศึกษา ........................................................... จังหวัด ................................ 

 ๒.๔   อ่ืน ๆ  ................................................................................................................................. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………….……. 

๓. ประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันวิทยาลัยชุมชน หรือ สถาบันอุดมศึกษา 
๓.๑   หลักสูตร................................................................................วิชา................................. ....... 
        มหาวิทยาลัย / สถาบัน.................................. ปี พ.ศ. .................. ถึง ปี พ.ศ. ....................  
 รวม......................เดือน .......................ปี  
๓.๒   หลักสูตร................................................................................วิชา................................. ....... 
        มหาวิทยาลัย / สถาบัน............................... ... ปี พ.ศ. .................. ถึง ปี พ.ศ. ....................  
 รวม......................เดือน .......................ปี  
๓.๓   หลักสูตร................................................................................วิชา................................. ....... 
        มหาวิทยาลัย / สถาบัน.................................. ปี พ.ศ. .................. ถึง ปี พ.ศ. ....................  
 รวม......................เดือน .......................ปี  

๔. ประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน สถาบันอุดมศึกษาอื ่น  องค์กรภาครัฐ   
หรือภาคเอกชน 

๔.๑   ตำแหน่ง...................................................................................................................... .......... 
          หน่วยงาน......................................................... ปี พ.ศ. .................. ถึง ปี พ.ศ. ..... ............... 

 รวม......................เดือน .......................ปี  
๔.๒   ตำแหน่ง...................................................................................................................... .......... 

          หน่วยงาน......................................................... ปี พ.ศ. .................. ถึง ปี พ.ศ. .................... 
 รวม......................เดือน .......................ปี  
๔.๓   ตำแหน่ง......................................................................................... ....................................... 

          หน่วยงาน......................................................... ปี พ.ศ. .................. ถึง ปี พ.ศ. ....................  
 รวม......................เดือน .......................ปี  
 
 
 

 

 

/๕. คุณสมบัติ... 

 



 
 

- ๓ - 

๕.  คุณสมบัติตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘  

 มี   ไม่มี (๑)  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรอง 

 มี   ไม่มี (๒)  ทำการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสภาสถาบันรับรองมาแล้ว              
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

 มี   ไม่มี (๓)  มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในสถาบัน 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน องค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

๖.  คุณสมบัตติามข้อ ๔ ก. ๑. แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
    ของผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 มี   ไม่มี (๑)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความเป็นธรรมและเป็นที่
ยอมรับในสังคม 

 มี   ไม่มี (๒)  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับใน    
วงวิชาการหรือวิชาชีพ 

 มี   ไม่มี (๓) มีประสบการณ์ด้านการศกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และด้าน
การบริหารที่มีความสำเร็จเป็นประจักษ์ 

 มี   ไม่มี (๔) สามารถปฏิบัติภารกิจของสถาบันได้เต็มเวลา และอุทิศเวลาให้แก่
กิจการของสถาบัน 

 มี   ไม่มี (๕) เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถือของสังคม ซึ่งสามารถ
ช่วยเสริมสร้างคุณประโยชน์ต่อการบริหารงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

   

 

 

  

   

/๗. คุณสมบัติ 



 
 

- ๔ - 

๗.  คุณสมบัตติามข้อ ๔ ก. ๒ แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
    ของผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 มี   ไม่มี (๑)  ผู้ที่มาจากองค์กรภาคเอกชนต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรที่มีทุนจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ หรือเป็นองค์กรนิติบุคคล ไม่น้อยกว่า ๕ ปี สำหรับ
ผู้อำนวยการสถาบัน และไม่น้อยกว่า ๓ ปี สำหรับรองผู้อำนวยการ
สถาบัน 

 มี   ไม่มี (๒) ผู้ที่มาจากองค์กรภาครัฐ ต้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่ต่ำกว่า
ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ไม่น้อยกว่า ๕ ปี สำหรับ
ผู้อำนวยการสถาบัน และไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับ
ต้น ไม่น้อยกว่า ๓ ปี สำหรับรองผู้อำนวยการสถาบัน 

๘. ไม่มีลักษณะต้องห้ามข้อ ๔ ข. แห่งข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย คุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
    ต้องห้ามของผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 เป็น   ไมเ่ป็น (๑) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

 เป็น   ไมเ่ป็น (๒) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 เป็น   ไมเ่ป็น (๓)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 เป็น   ไมเ่ป็น (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยล้มละลายโดยทุจริต 

 เป็น   ไมเ่ป็น (๕) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่พ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีซึ ่งไทษจำคุกที ่ได้รับต้องมิใช่เป็นความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการที่
กระทำโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก 
หรือผู้ค้าหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์หรือความผิดตามกฎหายว่าด้วยการป้องกันและ 

/ปราบปราม 
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     ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินหรือความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยความผดของพนักงนในองค์การหรือหน่วยงานนของรัฐ 
หรือเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 

 เคย  ไมเ่คย (๖) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 

 เคย   ไมเ่คย (๗) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
ตำแหน่งที่ได้รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

 เป็น   ไมเ่ป็น (๘) เป็นกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือตำแหน่งอ่ืนใดที่มี
ลักษณะคล้ายคลึง หรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลใด 

๙. ผลงาน/ประสบการณ์ที่เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบัน  
    วิทยาลัยชุมชน 

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

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

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

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

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

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

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

๑๐. หากข้าพเจ้าได้รับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงาน  
ในหน้าที่แบบเต็มเวลาได้  

๑๑. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลของผู้ที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อมานี้เป็นความจริงทุกประการ หากคณะกรรมการ 
สรรหาพบภายหลังว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าการเสนอชื่อของข้าพเจ้าเป็นโมฆะ 

 

                           ลงชื่อ .................................................................. ผู้เสนอชื่อ 

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

                    วันที่ ..............................................          
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หนังสือยินยอมเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
 

  
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................................................... ขอแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้ายินยอม 
ให้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................. ...................................../
วิทยาลัยชุมชน........................................................................................................... ............../สำนักงานสถาบัน  
เสนอชื่อของข้าพเจ้าเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบประวัติของ
ข้าพเจ้ามาด้วยแล้ว 
 
 

                                                               ..............................................................ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

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

                 วันที่.............เดือน................................. พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

  




