ใบสมัครเข้ารับการศึกษา

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.)
รุ่นที่ 5

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ร่วมกับ
สถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ

รายละเอียดการสมัครเข้ารับการศึกษา
.........................................................
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน
2. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชำ
3. สำเนำบัตรประชำชน
4. สำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร
5. สำเนำทะเบียนบ้ำน
6. ภำพถ่ำย ขำว ดำ หรือสี หน้ำตรงไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตำกันแดด ชุดสุภำพขนำด ๑ นิ้ว
7. ภำพถ่ำย ขำว ดำ หรือสี หน้ำตรงไม่สวมหมวก
ไม่สวมแว่นตำกันแดด ชุดสุภำพขนำด 2 นิ้ว

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
1
๒
๒
๒
๖

จำนวน ๖

ชุด
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
รูป
รูป

การรับสมัคร
1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561
2. ในกำรสมัครเข้ำรับกำรอบรม ผู้สมัครต้องดำเนินกำร ดังนี้
2.1 กรอกข้ อ มู ล กำรสมั ค รเข้ ำ รั บ กำรอบรมฯ ผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ โครงกำรโรงเรี ย นสุ จ ริต
www.uprightschool.net
2.2 ส แ ก น ใบ ส มั ค ร ที่ มี ห ลั ก ฐำน ป ระ ก อ บ ก ำรส มั ค รค รบ ถ้ วน ส่ งท ำง e-mail
isp.obec5@gmail.com
2.3 ส่ ง เอกสำรกำรสมั ค รทำงไปรษณี ย์ แ บบด่ ว นพิ เศษ (EMS) ภำยในวั น ที่ 5 มกรำคม
2561 โดยถือวันที่ประทับตรำไปรษณีย์เป็นสำคัญ ส่งเอกสำรมำที่
โครงการโรงเรียนสุจริต (ใบสมัคร สจว. สพฐ. รุ่นที่ 5)
สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ อำคำร สพฐ. ๕ ชั้น 10
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
ถนนรำชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
2.4 ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน จะพิ จ ำรณำผู้ เข้ ำ รั บ กำรอบรม
จำกผู้สมัครที่ดำเนินกำรตำมข้อ 2.1 – 2.3 ตำมช่องทำงและวิธีกำรที่ สพฐ. กำหนด
ภำยในวันที่ 5 มกรำคม 2561 เท่ำนั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
- โครงกำรโรงเรียนสุจริต สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
โทรศัพท์ 0-2288-5868 และ 0-2288-5878
- เว็บไซต์โครงกำรโรงเรียนสุจริต www.uprightschool.net
- เพจ “โครงกำรป้องกันกำรทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน”
facebook.com/uprightschoolproject
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
นำยจักรพงษ์ วงค์อ้ำย
นำยสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์

โทรศัพท์
โทรศัพท์

08-6659-5214
06-3546-9198

ส่วนที่ 1

ใบสมัคร
เพื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
ตาแหน่ง ………………………………………………………………สังกัด………..………………………………………………………
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5
เหตุผลที่ขอเข้ารับการศึกษา เนื่องจาก
๑………………………………………………………………………………………………………………………………
๒……………………………………………………………………………………………………………………………...
3……………………………………………………………………………………………………………………………...
สิ่งที่ข้าพเจ้าคาดว่าจะได้รับ ภายหลังจบการศึกษาหลักสูตรนี้ คือ
๑………………………………………………………………………………………………………………………………
๒………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………
ในการสมัครเข้ารับการศึกษาครั้งนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบประวัติย่อโดยละเอียดตามแบบที่ สพฐ.กาหนดไว้
มาพร้อมนี้ และข้าพเจ้าได้แนบสาเนาเอกสารสาคัญ ดังนี้ :-







สาเนาบัตรประชาชน

จานวน

๒

ฉบับ

สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ

จานวน

๒

ฉบับ

สาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน

๒

ฉบับ

ภาพถ่าย ขาว ดา หรือสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ชุดสุภาพ
ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
จานวน
๖
รูป

ภาพถ่าย ขาว ดา หรือสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ชุดสุภาพ
ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
จานวน
๖
รูป
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นเจตนารมณ์ของข้าพเจ้า ที่จะเข้ารับการศึกษา
ในหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
(ลงชื่อ) …………………………..……………..…………….
(…………………………………….………………..)
ตาแหน่ง ……………………………………….………….…
…………………./………………………/……………

ส่วนที่ 2

____________________

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................................................
ตำแหน่ง........................................................หน่วยงำน............................................................
ผู้บังคับบัญ ชำของ................................................................................ผู้สมัครเข้ำรับกำรศึกษำ
หลักสูตรจิตวิทยำควำมมั่นคง สำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5 ขอรับรองต่อ
สถำบั น จิ ต วิ ท ยำควำมมั่ น คงว่ ำ หน่ ว ยงำนต้ น สั งกั ด ยิ น ยอมและสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส มั ค รข้ ำงต้ น
เข้ำรับกำรศึกษำและร่วมกิจกรรมทั้งปวงตำมที่สถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคงกำหนดไว้ในหลักสูตร
ได้อย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำของหลักสูตร
ลงชื่อ..........................................................
(
)
ตำแหน่ง.....................................................
วันที่...........................................................

ส่วนที่ 3

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับ
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
------------------------------------------------ประวัติผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรจิตวิทยาความมัน่ คง สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล
ยศ/ ชื่อ / นามสกุล
Rank/Name
ชื่อเล่น
เลขประจาตัวประชาชน
เลขหนังสือเดินทางราชการ
วัน เดือน ปีเกิด
ตาแหน่ง (ภาษาไทย)
ตาแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)

รู ปถ่าย

กรุ๊ปเลือด
วันหมดอายุ
เชื้อชาติ

สัญชาติ
วิทยฐานะ

ลักษณะงาน
รับเงินเดือน
ที่อยู่ปัจจุบนั
โทรศัพท์
E-mail
สถานภาพการสมรส
ชื่อคู่สมรส
Name
อาชีพ/ตาแหน่ง
โรคประจาตัว
อุบัติเหตุที่เคยได้รับ
อาหารพิเศษ
กีฬา

เงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ/ตาแหน่ง
ถนน
เขต/อาเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
มือถือ

ระดับ
เลขที่
แขวง / ตาบล
จังหวัด
ที่ทางาน
บ้านพัก
สมรส

โสด

อิสลาม

มังสวิรัติ

ศาสนา

๒. ข้อมูลการศึกษา
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

การศึกษา /
อบรมทางทหาร
การศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ

ที่ สพฐ. จัด
ประเทศที่เคยดูงาน

3. ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัคร (โปรดระบุข้อมูลที่ตรงกับตัวท่าน)
ประเภทของสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตาแหน่ง
ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
 ผู้อำนวยกำรเขต
 รองผู้อำนวยกำรเขต
 ผู้อำนวยกำรกลุ่ม (โปรดระบุ)
..................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
สุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 ศึกษำนิเทศก์
 นักวิชำกำรศึกษำ
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
..................................................
ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
 ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
 รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
...........................................

 สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำสุจริตต้นแบบ

 สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำสุจริตคู่พัฒนำ

 เครือข่ำยสำนักงำน
เขตพืน้ ที่กำรศึกษำสุจริต

 สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำสุจริตต้นแบบ

 สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำสุจริตคู่พัฒนำ

 เครือข่ำยสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต

โรงเรียน
 โรงเรียนสุจริต
ต้นแบบ

 เครือข่ำยโรงเรียน
สุจริตร้อยละ 10

 เครือข่ำยโรงเรียน
สุจริตร้อยละ ๒๐

ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการที่ทาหน้าที่
คัดเลือกนักศึกษา และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการในทุกกรณี โดยไม่ติดใจดาเนินการใด ๆ
ตามกฎหมายทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขข้อกาหนดของสถาบัน จิตวิทยาความมั่นคง หลักสูตร
การศึกษา และเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาทุกประการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่า
หากระบุข้อความที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิ จากการเป็นนักศึกษาสถาบัน จิตวิทยา
ความมั่นคง หรือถูกปลดออกจากการเป็นนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ

ลำยมือชื่อ………….………………….…………ผู้สมัคร
(....................................................)
วันที่…..……/……...………/……..…

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรจิตวิทยาความมัน่ คง สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ 5
ที่
การดาเนินการ
1 ประกำศรับสมัครเข้ำรับกำรอบรม
2 ส่งข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรสมัคร
3 พิจำรณำคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรอบรม
4 ประกำศรำยชื่ อ ผู้ ที่ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ ก
ให้ เข้ ำรั บ ก ำรอ บ รม แ ล ะ ผู้ ที่ ได้ รั บ
กำรพิจำรณำอันดับสำรอง
5 ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกแจ้งยืนยันกำรเข้ำรับ
กำรอบรม
6 ประชุ ม เตรี ย มควำมพร้ อ มก่ อ นเข้ ำ รั บ
กำรอบรม
7 อบรมเชิ งปฏิ บั ติกำรหลั กสู ตรจิ ตวิท ยำ
ควำมมั่นคง สำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ
(สจว. สพฐ.) รุ่นที่ 5

สถานที่/ช่องทาง
- แจ้งผ่านระบบ SMART OBEC
/e-office
- เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต
- เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต
- อีเมลล์โครงการ
- ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- แจ้งผ่านระบบ SMART OBEC
/e-office
- เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต
- เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต
โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหำนคร
สถำบันจิตวิทยำควำมมั่นคง
สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ
กองบัญชำกำรกองทัพไทย
กรุงเทพมหำนคร

ระยะเวลา
22 ธันวำคม 2560
22 ธันวำคม 2560 –
5 มกรำคม 2561
8 - 10 มกรำคม 2561
ภำยในวันที่
12 มกรำคม 2561
ภำยในวันที่
19 มกรำคม 2561
29 มกรำคม –
1 กุมภำพันธ์ 2561
1 กุมภำพันธ์ –
23 พฤษภำคม 2561

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

กำหนดกำรนี้สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ที่ผ่ำนเข้ำรับกำรอบรม ตำมประกำศแจ้งนั้น ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
เว็บไซต์โครงกำรโรงเรียนสุจริต www.uprightschool.net
อีเมลล์สาหรับส่งใบสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
(สจว. สพฐ.) รุ่นที่ 5 isp.obec5@gmail.com
5. ที่อยู่ในกำรจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์
โครงการโรงเรียนสุจริต (ใบสมัคร สจว. สพฐ. รุ่นที่ 5)
สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ อำคำร สพฐ. ๕ ชั้น 10
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
ถนนรำชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

