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ใบสมัครเข้ารับการเข้ารับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง 

ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

_______________________ 
วันที่.................เดือน........................................พ.ศ............... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................นามสกุล...... ............................มีความประสงค์จะสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกในการด ารงต าแหน่ง  

 ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
จึงขอส่ง ใบสมัคร ประวัติข้าพเจ้า และขอรับรองต่อคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ (๑)  มีสัญชาติไทย   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า
สามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  (๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความสามารถ และ
ประสบการณ์เหมะสมกับกิจการของส านักงานตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ (๔) ไมเปนบุค
คลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ (๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๖) ส าหรับต าแหน่ง
ประธานกรรมการจะต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระท ากับ
ส านักงาน หรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับกิจการของส านักงานไมวาโดยทางตรงหรือทางออม (๘) ไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการในองค์การมหาชนเกินกว่าสามแห่ง ทั้งนี้ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยต าแหน่งและการได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งกรรมการด้วยตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.
๒๕๕๙   พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)    
พ.ศ.๒๕๔๓ และตามประกาศรับสมัครของส านักงานฯ ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ หรือในกรณี
มีการวินิจฉัยชี้ขาดประการใดเก่ียวกับการสรรหาและคัดเลือก  

ข้าพเจ้ายินยอมรับค าวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในประกาศ
รับสมัคร และเข้าใจเงื่อนไขและข้อความต่างๆ ในประกาศครบถ้วนถูกต้องดีแล้ว  

 
          ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตรงตามความจริง 

     
 

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



ประวัติผู้สมัคร 
 
ชื่อ...........................................นามสกุล................................................... 
เกิดวันที.่................เดือน....................................พ.ศ..............อายุ...........ปี 
ปัจจุบันอาชีพ..........................................ต าแหน่ง............................................ 
สถานที่ท างาน.................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
โทรศัพท์..................................................โทรสาร.............................................  
ปัจจุบันอยู่เลขที่....................หมู่บ้าน/อาคารชุด...........................................ซอย................................            
ถนน......................................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด.........................................โทรศัพท์.........................................โทรสาร............................... .........
โทรศัพท์มือถือ....................................................อีเมล..................................................................................... 

บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการบ านาญเลขที.่................................................
ออกให้โดย...................................................วันออกบัตร...................................วันหมดอาย.ุ..........................
สถานภาพ   โสด           สมรส                
 
ประวัติการศึกษา  
ล าดับ สถานศึกษา ระดับ สาขาวิชา หมายเหตุ 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
       ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตรงตามความจริง 

  
ลงชื่อ.............................................ผู้สมัคร  

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

 
 

รูปถ่าย ๑ นิ้ว 

  



ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
ล าดับ หน่วยงาน ต าแหน่ง ระยะเวลา หมายเหตุ 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

    

ประสบการณ์พิเศษ (เช่น การด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ/กรรมการ นายกสภาสถาบัน ในหน่วยงาน 
สถานศึกษา ของรัฐ เอกชน หรืออ่ืนๆ) 
ล าดับ หน่วยงาน ต าแหน่ง ระยะเวลา หมายเหตุ 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

        ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตรงตามความจริง 
    
  

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

 



ข้าพเจ้ามีความรู้ความสามารถประสบการณ์สูงในด้าน (ไม่เกิน ๕ ด้าน โดยเรียงล าดับความเชี่ยวชาญสูงสุด 
เป็น ๑ และน้อยสุดเป็น ๕)  

 
 ด้านการศึกษาปฐมวัย 
 ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ด้านการอุดมศึกษา 
 ด้านการอาชีวศึกษา 
 ด้านการศึกษาเอกชน 
 ด้านการศึกษาเฉพาะทาง 
 ด้านการศึกษาพิเศษ 
 ด้านการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัย 
 ด้านการบริหารการศึกษา 
 ด้านการบริหารเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 ด้านการศาสนา 
 
 
 

 
 ด้านภูมิปัญญา 
 ด้านนโยบายและแผน 
 ด้านมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพ 
 สังคมศาสตร์ 
 ด้านมนุษย์ศาสตร์ 
 ด้านกฎหมาย 
 ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และ

งบประมาณ 
 ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 ด้านการสื่อสาร 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 
 ด้านการเกษตรและสหกรณ์ 
 ด้านการพัฒนาสังคม 
 ด้านอุตสาหกรรม 
 ด้านการเมืองการปกครอง 
 ด้านสื่อสารมวลชน 
 ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ด้านธุรกิจ 
 ด้านการบริการ 
 ด้านองค์กรเอกชน 
 ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน 

ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี 
 ด้านวัฒนธรรม 
 

ผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงสุด ถึงน้อยสุด 

๑. ..................................................................................................................................... 
๒. ..................................................................................................................................... 
๓. ..................................................................................................................................... 
๔. .................................................................................................................................... 
๕. ....................................................................................................................................       

 
  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตรงตามความจริง 

     
 

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

 



อุดมการณ์ในการท างาน การบริหาร วิสัยทัศน์ในการท างาน 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
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ชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติประวัติ ที่เคยได้รับการยกย่อง 
............................................................................. .......................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................................................................................................................................. ......
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............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................... .............................................................................................................. 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตรงตามความจริง 
     
 

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