แบบ สกศ. ๑
(สาหรับผู้สมัคร)
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือก
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ
ในคณะกรรมการสภาการศึกษา
วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้า ……………........................................... นามสกุล ......................................................................
ตาแหน่ง .......................................หน่วยงาน/องค์กร (ระบุชื่อหน่วยงาน).............................................................
มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ
และการบริการ ในคณะกรรมการสภาการศึกษา และได้ส่งใบสมัคร พร้อมประวัติและเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้า
มายังสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาด้วยแล้ว จานวน...................ชุด

............................................................. ผู้สมัคร
(............................................................)

-๒-

แบบ สกศ. ๑
(สาหรับผู้สมัคร)

ประวัติผู้สมัคร
เพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ
และการบริการ ในคณะกรรมการสภาการศึกษา

รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว
 คานาหน้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ยศ................................../ตาแหน่ง.............................................
โดยติดบริเวณนี้ ๑ รูป
 ชื่อ (ภาษาไทย)......................................................นามสกุล............................................................
และแนบไปด้วย
 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ……………………………..........…..นามสกุล…………........................……………………อีก ๒ รูป

 อาชีพ .............................................................................................................................................
 เกิดวันที่ ........... เดือน .........................พ.ศ. ................ อายุ ............. ปี
 วุฒิการศึกษาสูงสุด .................................................. สาขา ...........................................................................
 สถานที่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 บ้าน

 หน่วยงาน ............................................................................................................

เลขที่ ....................... หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................... ถนน .........................................
ตาบล/แขวง ....................................... อาเภอ/เขต ...........................................จังหวัด ......................................
รหัสไปรษณีย์ ..................................... โทรศัพท์ ................................................โทรสาร ....................................
E-mail …………...............................……………………..………… โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...................................................
 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) เป็นที่ยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์และความยุติธรรม
(๘) มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ตามที่ระบุไว้
 ผู้สมัครต้องไม่เคยดารงตาแหน่งกรรมการสภาการศึกษา ติดต่อกันเกิน ๒ วาระ

-๓-

แบบ สกศ. ๑
(สาหรับผู้สมัคร)
 ประวัติการทางาน (โปรดระบุตาแหน่งที่สาคัญ)
ระยะเวลา
ลาดับที่ ดารงตาแหน่ง
ตาแหน่ง

หน่วยงาน

(ระบุเดือน ปี)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
 ประสบการณ์พิเศษ (เช่น การดารงตาแหน่งประธานกรรมการ/กรรมการ นายกสภาสถาบันฯ ในหน่วยงาน
ของรัฐ เอกชน)
๑. .................................................................................................................................................................
๒. .................................................................................................................................................................
๓. .................................................................................................................................................................
๔. ............................................................................................................................. ....................................
๕. ....................................................................................................................................................... ..........
 ผลงานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของข้าพเจ้าตามที่ได้ระบุไว้
๑. .................................................................................................................................................................
๒. .................................................................................................................................................................
๓. .................................................................................................................................................................
๔. .............................................................................................................................................................. ...
๕. .................................................................................................................................................................
 ผลงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และยุติธรรมอันเป็นที่ยอมรับ
๑. ............................................................................................................................. ....................................
๒. .................................................................................................................................................................
๓. ............................................................................................................................. ....................................

-๔-

แบบ สกศ. ๑
(สาหรับผู้สมัคร)
 ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา และการเลื อกกรรมการสภาการศึก ษา แทนกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิ จ
การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
 ในกรณี ที่ มี ก ารวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ข้ า พเจ้ า ขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อ ในกรณี มี ก ารวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดประการใดเกี่ ย วกับ
การสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังพบว่า ขาดคุณสมบัติ ข้าพเจ้า
ยินยอมรับคาวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
...........................................................................
(...........................................................................)
ผู้สมัคร
เอกสารหลักฐานที่แนบพร้อมใบสมัคร
(๑) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจ าตั ว ข้ า ราชการ หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใดของ
ทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
โดยเอกสาร (๑) และ (๒) ผู้สมัครเป็นผู้รับรองความถูกต้องของเอกสารทุกแผ่น
ในการยื่น/ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานผู้สมัคร กระทาได้สองวิธี ดังนี้
๑. ยื่นใบสมัครโดยตรงที่ กลุ่มกิจการคณะกรรมการสภาการศึกษา ชั้น ๓ อาคาร ๑ สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ในเวลา
ราชการ

๒. ส่งทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ ๙๙/๒๐
ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราไม่เกินวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
ในเวลาราชการ หากเกินกาหนด ใบสมัครนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๖๖๘-๗๑๒๓ ต่อ ๑๓๑๑ ๑๓๒๑ และ ๑๓๕๐)

ลงชื่อ .............................................................
(...........................................................)
(สาหรับเจ้าหน้าที่ สกศ. ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ)

