ใบสมัครเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.
(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7
ปีการศึกษา พ.ศ. 2564

สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียดการสมัครเข้ารับอบรม
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป)
3. สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาบัตรข้าราชการ อย่างละ 1 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5. ส าเนาปริ ญ ญ าบั ต ร หรื อ ส าเนาเอกสารที่ ส านั ก งานคณ ะกรรมการ การอุ ด มศึ ก ษา
(ทบวงมหาวิทยาลัย) หรือ ก.พ. รับรองว่าสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
การรับสมัคร
1. เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2564
2. ในการสมัครเข้ารับการอบรม ผู้สมัครต้องดาเนินการครบทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 กรอกข้ อ มู ล การสมั ค รเข้ า รั บ การอบรมฯ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ โ ครงการโรงเรี ย นสุ จ ริ ต
www.uprightschool.net ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 23.59 น.
2.2 กรอกข้อมูลในใบสมัครและเอกสารแนะนาตัวให้ครบถ้วน
2.3 สแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และเอกสารแนะนาตัวในรูปแบบไฟล์
pdf เท่ านั้ น ส่ งทางอี เมล kpi.obec7@gmail.com ภายในวั น ที่ 21 พฤษภาคม 2564
ภายในเวลา 23.59 น. โดยตั้งชื่อเรื่องอีเมล (subject / title) ดังนี้
ระบุเลขประจาตัวประชาชน ตามด้วย ชื่อ – สกุลของผู้สมัครในชื่อเรื่องของอีเมล เช่น
1234567891234นายสุจริต จิตสาธารณะ (ใช้ตัวเลขอารบิก)
(ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับจากระบบอัตโนมัติ หลังจาก สพฐ. ได้รับอีเมลของท่าน)
2.4 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการพิ จ ารณาผู้ เข้ ารับ
การอบรมจากผู้สมัครที่ดาเนินการตามข้อ 2.1 – 2.3 ตามช่องทาง วิธีการที่ สพฐ. กาหนด
และดาเนินการภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
*** งดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
- โครงการโรงเรียนสุจริต สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 0-2288-5868 และ 0-2288-5878
- เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต www.uprightschool.net
- เพจ “โครงการโรงเรียนสุจริต”facebook.com/uprightschoolproject
- ไลน์กลุ่ม “ผู้สมัครเข้ารับการอบรมธรรมาภิบาลฯ รุ่นที่ 7”
ผูป้ ระสานงานโครงการ
นางสาวปิยฉัตร สิงห์ทองคา โทรศัพท์
นายสหัสพล ษรบัณฑิต
โทรศัพท์

09-3041-1887
08-9257-4942
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เลขที่

รหัสนักศึกษา
(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ใบสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.
(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล
คานาหน้า
(ภาษาไทย)
คานาหน้า
(ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ - นามสกุล
(ภาษาไทย)
ชื่อ - นามสกุล
(ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่)

รูปถ่าย

ชื่อเล่น
บัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่
วันหมดอายุ

กรุ๊ปเลือด
อายุ
ปี
เดือน
(นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2564)
สถานที่ออกบัตร

บัตรข้าราชการ เลขที่

วันหมดอายุ

วัน เดือน ปีเกิด
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิน
ตาแหน่ง (ภาษาไทย)

เชื้อชาติ

ชื่อสถานที่ทางาน
เลขที่
หมู่ที่
เขต/อาเภอ
รหัสไปรษณีย์
รับเงินเดือน

ระดับ

สถานที่
ออกบัตร

สัญชาติ
ศาสนา
ความสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์
วิทยฐานะ  ไม่มี
 ชานาญการ
 ชานาญการพิเศษ
 เชี่ยวชาญ
สังกัด
ถนน
แขวง / ตาบล
จังหวัด
 เหนือ  ตะวันตก
ภูมิภาค
 กลาง  ตะวันออก
 ใต้  ตะวันออกเฉียงเหนือ
เงินเดือน
เงินเพิ่มพิเศษ/ตาแหน่ง

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผู้สมัคร
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

-2ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
E-mail
สถานภาพการสมรส
โรคประจาตัว
อุบัติเหตุที่เคยได้รับ
อาหารที่รับประทาน

เลขที่
แขวง / ตาบล
จังหวัด
ทีท่ างาน
บ้านพัก

ถนน
เขต/อาเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร
โทรศัพท์มอื ถือ
LINE ID
สมรส

โสด

อิสลาม

มังสวิรัติ

๒. ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษา/อบรม
ในหลักสูตรอื่น ๆ
ที่ สพฐ. จัด

สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา

 นบส.
 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ .........
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................

ประเทศที่เคยศึกษาดูงาน
2.1 กรณีเคยผ่านการศึกษาหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า โปรดระบุโดยละเอียด
หลักสูตร
รุ่น / ปีการศึกษา

หมายเหตุ

3. ผู้สมัครคิดว่าสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรไปพัฒนาหน่วยงานได้อย่างไร
....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................
................................................................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................................................................
(ท่านสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม หากมีข้อความเกินเนื้อที่ที่กาหนดให้)

-34. ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัคร (โปรดระบุข้อมูลที่ตรงกับตัวท่าน)
ประเภทของสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตาแหน่ง
ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ผู้อานวยการสานักงานเขต
 รองผู้อานวยการสานักงานเขต
 ผู้อานวยการกลุ่ม (โปรดระบุ)
..................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 ศึกษานิเทศก์
 นักวิชาการศึกษา
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
..................................................
ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
 ผู้อานวยการโรงเรียน
 รองผู้อานวยการโรงเรียน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)

 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริตต้นแบบ

 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริตคู่พัฒนา

 เครือข่ายสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริตต้นแบบ

 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริตคู่พัฒนา

 เครือข่ายสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โรงเรียน
 โรงเรียนสุจริต
ต้นแบบ

 เครือข่ายโรงเรียน
สุจริตร้อยละ 10

 เครือข่ายโรงเรียน
สุจริตร้อยละ ๒๐

 เครือข่ายโรงเรียน
สุจริตร้อยละ 30

 เครือข่ายโรงเรียน
สุจริตร้อยละ 40

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

5. เหตุผลที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………........

-4-

ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการทีท่ าหน้าที่
คัดเลือกนักศึกษา และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการในทุกกรณี โดยไม่ติดใจดาเนินการใด ๆ
ตามกฎหมายทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขอแสดงความยิน ยอมว่าหากได้เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขข้อกาหนดของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการศึกษา
และเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาทุกประการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่า
หากระบุข้อความที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิจากการเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
หรือถูกปลดออกจากการเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ
ลงชื่อ………….………………….…………
(........….……………………………………………)
วันที่…..……/……...………/……..…

เพื่ อ ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้ า พเจ้ า
แจ้งความประสงค์ไว้ ณ ที่นี้ว่า เอกสารนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งชี้ตัวของ ข้าพเจ้า
ที่อยู่ในครอบครองของสถาบัน พระปกเกล้านี้ ในกรณี ที่มีผู้อื่น มาขอตรวจสอบหรือขอคัด สาเนาเอกสาร
ดังกล่าว ข้าพเจ้า
 ยินยอม
 ไม่ยินยอม
ลงชื่อ………….………………….…………
(........….……………………………………………)
วันที่…..……/……...………/……..…
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หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้า............................................................................................................................
ตาแหน่ง.................................................................หน่วยงาน............................................................
ผู้บังคับ บัญ ชาของ................................................................................ผู้สมั ครเข้ารับ การศึก ษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7
ขอรับรองต่อสถาบันพระปกเกล้าว่า หน่วยงานต้นสังกัดยินยอมและสนับสนุนให้ผู้สมัครข้างต้น
เข้าศึกษาอบรมและร่วมกิจกรรมทั้งปวงตามที่สถาบันพระปกเกล้ากาหนดไว้ในหลักสูตรฯ ได้อย่าง
สม่าเสมอตลอดระยะเวลาการศึกษาอบรม
ลงชื่อ..........................................................
(
)
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่...........................................................

