รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
ชื่อโครงการ: พัฒนาสมรรถนะผู้นาทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional
and Global Citizen: CBSEL)
การดาเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจ และ
มีทักษะความเป็นผู้นาทางการศึกษาทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ความเป็นผู้นาทางการศึกษา

๑. วิธีการสมัคร
๑.๑ ผู้ ส มัครต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ ส มัครตามแบบฟอร์ม ใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ
(ข้อ ๑.๓) และส่งจดหมายลงทะเบียน EMS ตามที่อยู่ข้างล่าง
กรุณาส่ง
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๒ ตาบลไร่ขิง
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๗๓๒๑๐
(สมัครเข้าร่วมโครงการ CBSEL)

๑.๒ ผู้สมัครต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ และได้รับการ
อนุญาตให้สมัครเข้าร่วมโครงการ
๑.๓ ผู้สมัครต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการสมัคร เพื่อแสดงว่ามีสุขภาพแข็งแรง
๑.๔ ในกรณีที่จาเป็นหรือเร่งด่วน สามารถส่งรายชื่อและใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบผ่านช่องทาง
E-mail address: forgroup2017@gmail.com หรือ โทรสารหมายเลข ๐ ๓๔๒๒ ๕๓๙๙

***ปิดรับใบสมัครภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐***
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด สพฐ. กศน. สอศ. สช.
๒.๒ มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๒.๓ มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒.๓ มีความรู้ความสามารถด้านภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ระดับดี
และหรือ สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้
๒.๔ มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ โดยผู้บังคับบัญชารับรองให้คารับรองในใบสมัคร
๒.๕ มีความมุ่งมั่นตั้งใจสามารถเข้ารับการพัฒนาในประเทศ ณ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา และเดินทางไปเข้ารับการพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University)
สาธารณรัฐประชาชนจีน จนสาเร็จหลักสูตร
๒.๖ มีความสามารถในการเขียนแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) หลังการพัฒนา
๒.๗ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

-๒๓. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร
การพิจารณาผู้สมัครให้เข้าร่วมโครงการนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะพิจารณาตามคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กาหนด
๔. ผลการพิจารณา
คณะกรรมการคัดเลื อกฯ ของสถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จะพิจารณา
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๓๐ คน และสารอง ๕ คน โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
หน่วยงานต้นสังกัดทราบเป็นทางการ ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
๕.๑ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
จะรั บ ผิ ดชอบค่าใช้จ่ ายการพัฒ นาในประเทศไทย ยกเว้นค่าพาหนะเดินทางไป-กลั บ ภูมิล าเนาถึงสนามบิ น
สุวรรณภูมิ (กรณีเดินทางไปพัฒนาในต่างประเทศ) และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ระหว่างประเทศ
๕.๒ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการพัฒนา ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระยะเวลา ๔ สัปดาห์ ยกเว้นค่าเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ
๖. เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ
๖.๑ หน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบภายในระยะเวลา
ที่กาหนด เท่านั้น และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายพาหนะเดินทางไป-กลับ จากภูมิลาเนา ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ และ
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ระหว่างประเทศ
๖.๒ ผู้ เข้า ร่ ว มโครงการ ต้ องส่ ง แผนพัฒ นาตนเอง (ID Plan) หลั งการพัฒ นา ให้ เจ้ าหน้า ที่โ ครงการ
ภายใน ๑๐ วันทาการ หลังเสร็จสิ้นการพัฒนา
๗. กาหนดการพัฒนา
๗.๑ การพัฒนาในประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๗.๒ การพัฒนาในต่างประเทศ (ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระยะเวลา ๔ สัปดาห์)
ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
๘. หลักสูตรการพัฒนา
ความเป็นผู้นาทางการศึกษา เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมสมอง การนาเสนอ กรณีศึกษาและการ
จัดทารายงานการศึกษาดูงาน
๙. ผู้ประสานงานโครงการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๒ ๕๔๐๐ ต่อ ๑๒๐๗, ๑๒๑๔, ๑๒๒๒
ดร.เต็มจิต จันทคา
หัวหน้ากลุ่มความสัมพันธ์ตา่ งประเทศ
โทรศัพท์มือถือ ๐ ๘ ๑๑๙๙ ๘๓๖๘
อาจารย์พณณกร ฝอยทอง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ ๐ ๘ ๔๔๐๐ ๔๖๖๔
ดร. เจริญ ภูวิจิตร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ ๐ ๘ ๕๔๘๙ ๔๕๐๕

…………………………………..

ใบสมัคร
เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นาทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL)

เรื่อง ขอสมัครเข้าร่วมโครงการ
เรียน ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สาหรับผู้สมัครกรอกรายละเอียด
๑. ชื่อ (นาย, นาง,นางสาว) …………………………………………….. นามสกุล .................................................................
เกิดวันที่ .....................เดือน .............................. พ.ศ. ...........................
อายุ ..................ปี
๒. วุฒิการศึกษาสูงสุด ............................................ สาขา ................................................................................. ......
๓. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ..........................................................................................................................................
สังกัด ...................................................................................................................................................................
๔. สถานที่ทางาน.......................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร ........................................โทรศัพท์มือถือ .......................................
E-mail Address………………………………………………………………………… Line ID: .............................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติของผู้สมัคร และข้อความที่แจ้งไว้ถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ และยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ลงชื่อ .............................................................
(..........................................................)
...............เดือน.......................พ.ศ. ๒๕๖๐
คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้า (นาย, นาง,นางสาว)................................................นามสกุล.........................................................
ขอรับรองว่า (นาย, นาง,นางสาว).....................................................................เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีผลงานการบริหารสถานศึกษาโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
ข้าพเจ้ามีความยินดีและอนุญาตให้ (นาย, นาง,นางสาว).............................................................................
สมัครเข้าร่วมโครงการได้
(...........................................................)
ตาแหน่ง ....................................................................
............. เดือน....................... พ.ศ. ๒๕๖๐
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องแนบใบรับรองแพทย์ประกอบการสมัคร เพื่อแสดงว่ามีสุขภาพแข็งแรง

***ปิดรับใบสมัครภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐***

