รูปถาย
ขนาด 2 นิ้ว
ถายไวไมเกิน 6 เดือน
นับถึงวันยื่นใบสมัคร
ใบสมัครเพื่อเขารับการสรรหาเปน
ผูอำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
สวนที่ 1 : ขอมูลสวนตัว
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ป
เชือ้ ชาติ
สัญชาติ
บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่
วันออกบัตร
วันบัตรหมดอายุ
บัตรประจำตัวขาราชการ เลขที่
สังกัด
บัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่
สังกัด
วันออกบัตร
วันบัตรหมดอายุ
3. ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอไดสะดวกที่สุด (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจน)
บานเลขที่
หมูที่
หมูบาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หมายเลขโทรศัพท
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
4. สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
อื่นๆ
ชื่อ - นามสกุล ของคูสมรส
สัญชาติ
เชื้อชาติ
อาชีพ
ตำแหนง
มีบุตรจำนวน
คน
5. สุขภาพ
มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
มีโรคประจำตัว (โปรดระบุ)
6. อาชีพปจจุบัน
รับราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ทำงานภาคเอกชน
ประกอบอาชีพสวนตัว
อื่น ๆ (ระบุโดยชัดเจน)
ใบสมัครเพือ่ เขารับการสรรหาเปนผูอำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

เดือน

หนา 1 จาก 6

7.

สถานที่ทำงานปจจุบัน
ตำแหนง
ระดับ
โทรศัพท
โทรสาร
8. บุคคลอางอิง
1) ชื่อ - สกุล
ตำแหนง
หนวยงาน
หมายเลขโทรศัพท
2) ชื่อ - สกุล
ตำแหนง
หนวยงาน
หมายเลขโทรศัพท
9. กรณีเรงดวนที่ไมสามารถติดตอขาพเจาได ขอใหสำนักงานติดตอผานทาง
(ชื่อ – นามสกุล)
หมายเลขโทรศัพท
สวนที่ 2 : ประวัติการศึกษาและประสบการณการทำงาน และความสามารถที่เกี่ยวของ
10. ประวัติการศึกษา
ระดับ
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อื่นๆ
11. ประวัติการทำงาน (ลำดับจากปจจุบัน ยอนไปอดีต)
ลำดับ
สถานที่ทำงาน
ตำแหนง

ใบสมัครเพือ่ เขารับการสรรหาเปนผูอำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

ปที่สำเร็จการศึกษา

ระยะเวลา

หนา 2 จาก 6

12. ประวัติการฝกอบรม หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ (ที่สัมพันธกับภารกิจงาน)
ลำดับ

หลักสูตร

ประเทศ

ประเภททุน

ระยะเวลา

13. ความสามารถทางดานภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษา
ภาษา

ภาษา

ฟง
ดีมาก
ดี
พอใช
ดีมาก
ดี
พอใช
ดีมาก
ดี
พอใช

ใบสมัครเพือ่ เขารับการสรรหาเปนผูอำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

พูด
ดีมาก
ดี
พอใช
ดีมาก
ดี
พอใช
ดีมาก
ดี
พอใช

อาน
ดีมาก
ดี
พอใช
ดีมาก
ดี
พอใช
ดีมาก
ดี
พอใช

เขียน
ดีมาก
ดี
พอใช
ดีมาก
ดี
พอใช
ดีมาก
ดี
พอใช

หนา 3 จาก 6

14. ความรูความสามารถพิเศษ

สวนที่ 3 : ผลงาน/โครงการสำคัญ การนำเสนอวิสัยทัศนและแนวคิด
15. ผลงาน/โครงการสำคัญ ในความรับผิดชอบหรือประสบการณและความสำเร็จที่ภาคภูมิใจในอดีต
ที่เปนประโยชนตอการบริหารงาน
โปรดอธิบายเพิ่มเติม (หากมีรายละเอียดมากใหใชเอกสารแนบ)

ใบสมัครเพือ่ เขารับการสรรหาเปนผูอำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
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16. เอกสารแสดงวิสัยทัศนและแนวคิดในหัวขอ “การบริหารงานในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงาน
บริหารและพัฒนาองคความรู” (อาจจัดทำเปนเอกสาร A4 ขนาดตัวอักษร 16 จำนวนไมเกิน
4 หนา แนบทายเอกสารฉบับนี้ดวยก็ได)

สวนที่ 4 : การรับรอง
17. ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
1. มีสัญชาติไทย

คุณสมบัติและลักษณะตองหาม

ใช

ไมใช

2. มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ
3. สามารถทำงานใหแกสำนักงานไดเต็มเวลา
4. ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต คนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไรความสามารถ
5. ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่
ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดำรงตำแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
7. ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
8. ไมเปนผูบริหารของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือองคการมหาชนอื่น*
ใบสมัครเพือ่ เขารับการสรรหาเปนผูอำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
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คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ใช
9. ไมเปนขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจางของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐหรือผูปฏิบัติงาน
ขององคการมหาชนอื่น*
10. ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทำกับสำนักงาน หรือในกิจการที่เปนการแขงขัน
กับกิจการของสำนักงาน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
หมายเหตุ : * คุณสมบัติในวันที่ดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

ไมใช

18. ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของมาพรอมใบสมัคร ดังตอไปนี้
(ตนฉบับ 1 ชุด และสำเนา 4 ชุด) (ใสเครื่องหมาย )
1. ใบสมัครที่ผูสมัครกรอกขอมูลครบถวน พรอมติดรูปถายสี ขนาด 2 นิ้ว หนาตรง
ไมสวมหมวก และถายไมเกินหกเดือนนับถึงวันยื่นใบสมัคร
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา และการฝกอบรม
3. สำเนาทะเบียนบาน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ
5. หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)
6. หลักฐานแสดงถึงความสามารถ ประสบการณในการทำงานและประสบการณในระดับผูบริหาร
ตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
7. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบประวัติบุคคล
8. ผลงาน/โครงการสำคัญ ในความรับผิดชอบหรือประสบการณและความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ
ในอดีตที่เปนประโยชนตอการบริหารงาน (ถามี)
9. เอกสารนำเสนอวิสัยทัศนและแนวคิดในหัวขอ “การบริหารงานในตำแหนงผูอำนวยการ
สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู” เปนภาษาไทยความยาวไมเกิน 4 หนากระดาษพิมพ
(A4) ขนาดตัวอักษร 16
10. ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐหรือของเอกชนที่รับรองวามีสุขภาพแข็งแรง
ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ (เปนการตรวจในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน
กอนวันยืน่ ใบสมัคร)
หมายเหตุ ผูสมัครจะตองลงนามรับรองสำเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน
ข า พเจ า ขอรั บ รองว า เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามที่ ก ฎหมายกำหนดและ
ขอรับรองวา ขอความขางตนที่แจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังวา
ขอความดังกลาว รวมทั้งเอกสารและหลักฐานตางๆ ไมถูกตองหรือไมเปนความจริงใหถือวาขาพเจาเปนผูขาด
คุณสมบัติทันที
ในการนี้ ข า พเจ า ยิ น ยอมให ส ำนั ก งานบริ ห ารและพั ฒ นาองค ค วามรู (องค ก ารมหาชน) และ
คณะอนุกรรมการสรรหาผูอำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู ตรวจสอบขอมูลและคุณสมบัติ
ของขาพเจา และยอมรับผลการดำเนินการสรรหาโดยจะไมโตแยงหรือเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ
วันที่

ใบสมัครเพือ่ เขารับการสรรหาเปนผูอำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู

(

เดือน

)
พ.ศ.

ผูสมัคร

หนา 6 จาก 6

