ใบสมัครเข้ ารับการศึกษา
หลักสู ตรประกาศนียบัตร
ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
รุ่ นที่ 8
ปี การศึกษา 2560

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้ า
QFED 002/ 06

รายละเอียดการสมัครเข้ ารับการศึกษา
………………………………………………

 ใบสมัครประกอบด้ วยเอกสาร 4 ส่ วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ใบนําสมัคร
ส่วนที่ 2 ใบสมัคร
ส่วนที่ 3 หนังสื อรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน (สํ าหรับผู้สมัครทีต่ ้ องขออนุมตั ติ ้ นสั งกัดเพือ่ เข้ าอบรม)
ส่วนที่ 4 หนังสื อรับรอง (สํ าหรับผู้สมัครจากภาคเอกชนทีไ่ ม่ ต้องขออนุมตั ติ ้ นสั งกัดหรือเป็ นผู้บริหาร
สู งสุ ดขององค์กร – เจ้ าของกิจการ) ผูส้ มัครจะต้องให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับรอง
 หลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผสู้ มัครกรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน
2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รู ป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (ใช้ติดใบสมัคร 1 รู ป, แนบใบสมัคร 1 รู ป)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5. สําเนาปริ ญญาบัตร หรื อสําเนาเอกสารที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัย)
หรื อ ก.พ. รับรองว่าสําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
6. ผูส้ มัครคุณสมบัติ “ข้าราชการการเมือง” โปรดแนบคําสัง่ หรื อหลักฐานการแต่งตั้งดํารงตําแหน่ง
7. ผูส้ มัครคุณสมบัติ “นักธุรกิจและผูป้ ระกอบกิจการภาคเอกชน” โปรดแนบเอกสารข้อมูลประกอบ
ธุรกิจที่ดาํ เนินการในปัจจุบนั (เช่น หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯลฯ)
 การรับสมัคร
1. เปิ ดรับสมัครระหว่าง วันที่ 24 กรกฎาคม – 18 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
2. ในการสมัคร ผูส้ มัครหรื อตัวแทนผูส้ มัครต้องนําส่ งใบสมัครที่กรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการ
สมัครครบถ้วนตามที่กาํ หนด โดยสามารถยืน่ ใบสมัครได้ที่สถาบันพระปกเกล้า หรื อจัดส่ งใบสมัคร
ทางไปรษณี ย ์ ทั้งนี้สถาบันพระปกเกล้าจะไม่ รับใบสมัครทีม่ หี ลักฐานไม่ ครบถ้ วนตามทีก่ าํ หนด
3. ไม่รับใบสมัครทางโทรสารหรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมที่

นางสาวสุ รีย์พร ตั้งวิเศษทรั พย์
นายวงศกร นาคนาวา
หมายเลขโทรสาร: 02-143-8176

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9587
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9585

ส่ วนที่ 1 : ใบนําสมัคร

เลขที่สมัคร
รายละเอียดผู้สมัคร
คํานําหน้านาม........................................................................................................................
ชื่อ- สกุล ................................................................................................................................

รูปถ่าย 2”
ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

อายุ .......................................ปี วัน/เดือน/ปี เกิด....................................................................
ตําแหน่งปั จจุบนั ......................................................................................................................
องค์กร/หน่วยงาน/กระทรวงต้นสังกัด.................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
สมัครเข้าศึกษาตามคุณสมบัติประเภทที่ “................”
หมายเหตุ: ตําแหน่ งปัจจุบันที่ระบุในใบสมัครต้ องสัมพันธ์ กับคุณสมบัติและประเภทที่สมัคร (โปรดดูรายละเอี ยดในหน้ า 2)
วุฒิการศึกษา (ตั้งแต่ ระดับปริญญาตรีขึน้ ไป เรี ยงจากปริ ญญาตรี โท และเอก ตามลําดับ)
1. วุฒิการศึกษา................................................................... สาขา/วิชาเอก.........................................................................
มหาวิทยาลัย................................................................................ประเทศ .....................................................................
2. วุฒิการศึกษา................................................................... สาขา/วิชาเอก.........................................................................
มหาวิทยาลัย................................................................................ประเทศ .....................................................................
3. วุฒิการศึกษา................................................................... สาขา/วิชาเอก.........................................................................
มหาวิทยาลัย................................................................................ประเทศ .....................................................................
รายชื่ อผู้รับรอง/หัวหน้ าหน่ วยงานของผู้สมัคร
คํานําหน้านาม...............................ชื่อ..................................................นามสกุล.................................................................
ตําแหน่ง..............................................................................................................................................................................
เกี่ยวข้องกับผูส้ มัครในฐานะ...............................................................................................................................................
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หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซี ยนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8
คุณสมบัตผิ ้สู มัครเข้ ารับการศึกษา
- ต้ องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 1) นักการเมืองระดับชาติ ระดับท้ องถิ่น

 1.1 สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
 1.2 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 1.3 ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

 2) ข้ าราชการและพนักงานองค์ กรภาครัฐ

 2.1 ข้าราชการพลเรื อน ซึ่ งดํารงตําแหน่งประเภททัว่ ไประดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทบริ หารระดับต้น,

ประเภทอํานวยการระดับต้น และประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป (ระดับ 7 - 8 เดิ มขึ้นไป)
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ หรื อข้าราชการประเภทอื่น ๆ ซึ่ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรื อน
ดังกล่าวข้างต้น
 2.2 ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ซึ่ งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ช้ นั 2 ขึ้นไป
 2.3 ข้าราชการการเมือง (ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง) และ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ ายการเมือง (ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายรัฐสภา)
 2.4 นายทหารหรื อนายตํารวจ ที่มีช้ นั ยศ อัตราเงินเดือนตั้งแต่พนั โท นาวาโท นาวาอากาศโท หรื อ
พันตํารวจโทขึ้นไป
 2.5 ครู นักวิชาการ อาจารย์ ผูบ้ ริ หารในมหาวิทยาลัย
 2.6 กรรมการของหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ก ารมหาชน หรื อ องค์ก รกํา กับ ดู แ ล เจ้า หน้า ที่ ห รื อ
พนักงานของหน่วยงานดังกล่าวซึ่ งดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หารสู งสุ ด รองผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ด และผูบ้ ริ หารระดับกลาง หรื อเทียบเท่า
 2.7 เจ้า หน้า ที่ ห รื อ พนัก งานในหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ งดํา รงตํา แหน่ ง
เทียบเท่าข้าราชการพลเรื อนตามข้อ 2.1 หรื อดํารงตําแหน่งระดับเดียวกับข้อ 2.6
 3) ภาคเอกชน องค์ กรพัฒนาเอกชน องค์ กรระหว่ างประเทศ และสื่ อมวลชน
 3.1 นักธุ รกิจและผูป้ ระกอบกิจการภาคเอกชน

 3.2 ผูบ้ ริ หารองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Government Organization /NGO)
 3.3 ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรระหว่างประเทศ
 3.4 สื่ อมวลชน/ศิลปิ น/ดารา/พิธีกร/นักจัดรายการ
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รหัสนักศึกษา

ส่ วนที่ 2 : ใบสมัคร

เลขที่

(เฉพาะเจ้ าหน้ าที)่

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

สถาบันพระปกเกล้ า

ใบสมัครเข้ ารับการศึกษา
หลักสู ตรประกาศนียบัตร

ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่ นที่ 8
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)………………………………………… นามสกุล…………………………………..……………
ชื่อ และนามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ ใหญ่ )
NAME……………………………………………… SURNAME……………..………………………….…………………
ที่อยูป่ ัจจุบนั
เลขที่…………หมู่ที่…………ซอย……………….ถนน……………………….……แขวง/ตําบล…………………………...
เขต/อําเภอ…………………………………จังหวัด……………………………..……รหัสไปรษณี ย…
์ ……..…….…….…...
โทรศัพท์…………………….……………….……….….… มือถือ………………………...…………….…………….…….
โทรสาร………………………………….………..….…… E-mail…..………………………………………………….…...
วันเดือนปี เกิด………………………………………………….อายุ………………………………………………...…….…..
ภูมิลาํ เนา………………………………………………..สัญชาติ………………..…..……ศาสนา……………………..….…
บัตรประชาชนเลขที่……………………………...……………วันออกบัตร……………..………………………………..….
วันหมดอายุ………………………………….…………สถานที่ออกบัตร……………….....…………………………………
บัตรข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เลขที่……………..……………………………………………………………
วันหมดอายุ………………………………….…………สถานที่ออกบัตร……………….....…………………………………
ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น ……………………………………………………………...……………………………
ความสัมพันธ์……………………………………… หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ………….………………………………...…

QFED 002/ 06

3

2. ข้ อมูลด้ านการทํางาน (หากผู้สมัครมีรายละเอียดเพิม่ เติมสามารถแนบเอกสารเพิม่ เติมได้ )
ตําแหน่งปั จจุบนั ……………...…………………………………………………………………….………………………....
สังกัด: ฝ่ าย / กอง / สํานัก ………………………………………………………………………….………………………….
หน่วยงาน / องค์กร / กระทรวง ……………………………………………………………………………………………….
ตําแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………....
สังกัด: ฝ่ าย / กอง / สํานัก (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………….………………………….
หน่วยงาน / องค์กร / กระทรวง (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………….
ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน
เลขที่……….…หมู่ที่………ซอย…………..…….ถนน……………..……………แขวง/ตําบล…………….……………….
เขต/อําเภอ……………………………...………จังหวัด……………………………..……รหัสไปรษณี ย…
์ .………...………
โทรศัพท์………………………………..……………….โทรสาร……………………………………………………………
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผู้สมัคร
……………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………

3. ข้ อมูลด้ านการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิที่ได้ รับ

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.

อุดมศึกษา : ปริ ญญาตรี
: ปริ ญญาโท
: ปริ ญญาเอก
อื่นๆ (โปรดระบุ)

………………………

กรณีเคยผ่ านการศึกษาหลักสู ตรของสถาบันพระปกเกล้ า โปรดระบุโดยละเอียด
หลักสู ตร
……………………………………………...…
…………………………………...……………
……………………………………………...…
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หมายเหตุ

…………………...…………… …….………………………………
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4. ผู้สมัครคิดว่ าสามารถนําความรู้ และประสบการณ์ ทไี่ ด้ รับจากหลักสู ตรไปพัฒนาหน่ วยงานได้ อย่ างไร
………………………………………………………………………………..…………….…………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………….…
………………………………………………………………………………..…………………….…………………………
………………………………………………………………………………..………………….……………………………
……………………………………………………………………………..……………………….…………………………
………………………………………………………………………………..…………………….…………………………
……………………………………………………………………………..……………………….…………………………
……………………………………………………………………………..……………………….…………………………

ข้ าพเจ้ ายอมรับว่ าการคัดเลือกเข้ าศึกษาในหลักสู ตรดังกล่ าวเป็ นดุลพินิจของคณะกรรมการที่ทําหน้ าที่คัดเลือก
นักศึ กษา และสภาสถาบันพระปกเกล้ า และข้ าพเจ้ ายอมรั บการวินิจฉั ยของคณะกรรมการฯ และสภาสถาบันฯ
ในทุกกรณี โดยไม่ ติดใจดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้น
ข้ าพเจ้ าขอแสดงความยินยอมว่ าหากได้ เข้ ารั บการคัดเลือ กเข้ าเป็ นนั กศึ กษาสถาบั นพระปกเกล้ า ข้ าพเจ้ า
จะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขข้ อกําหนดของสถาบันพระปกเกล้ า หลักสู ตรการศึ กษา และเงื่อนไข
การสํ าเร็จการศึกษาทุกประการ
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ าข้ อความที่ระบุไว้ ในใบสมัครนี้เป็ นความจริ งและครบถ้ วน ข้ าพเจ้ าทราบดีว่าหากระบุ
ข้ อ ความที่ ผิด จากความเป็ นจริ ง จะเป็ นสาเหตุ ใ ห้ ถู ก ตั ด สิ ท ธิ จ ากการเป็ นนั ก ศึ ก ษาสถาบั นพระปกเกล้ า หรื อ
ถูกปลดออกจากการเป็ นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ าโดยไม่ มีข้อเรียกร้ องใด ๆ
ลายมือชื่อผูส้ มัคร.………………………………………
( …….…………………………………………)
วันที่………/……..……….……/…………
เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้ าพเจ้ าแจ้ งความ
ประสงค์ ไว้ ณ ทีน่ ีว้ ่ า เอกสารนีเ้ ป็ นข้ อมูลส่ วนบุคคลของข้ าพเจ้ า อันเป็ นการบ่ งชี้ตัวของข้ าพเจ้ าที่อยู่ในครอบครอง
ของสถาบันพระปกเกล้ านี้ ในกรณีทมี่ ีผ้ ูอนื่ มาขอตรวจสอบ หรือขอคัดสํ าเนาเอกสารดังกล่าว ข้ าพเจ้ า
o ยินยอม

o ไม่ยนิ ยอม
ลายมือชื่อผูส้ มัคร…………………………………………
(………………………………………………...)
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ส่ วนที่ 3 : หนังสื อรับรองจากหัวหน้ าหน่ วยงาน

สถาบันพระปกเกล้ า

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
__________________________

หนังสือรับรองหัวหน้ าหน่ วยงาน

(กรณีปฏิบัติงานในหน่ วยงาน และต้ องขออนุมัติองค์ กรต้ นสั งกัด)

ข้าพเจ้า………………………………………… นามสกุล ……....……………………………………
ตําแหน่ง ………………………………………………………………………………………………………………
หน่วยงาน ………………………...…………………………………………………………………………………..
ในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาของ (ชื่ อ-สกุลผูส้ มัคร) .............................................................................
ผู้ส มัค รเข้า รั บ การศึ ก ษาในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รไทยกับ ประชาคมอาเซี ย นในเศรษฐกิ จ
การเมืองโลก รุ่ นที่ 8
ขอรั บรองต่ อสถาบันพระปกเกล้าว่า หากผูส้ มัค รได้รั บการคัดเลื อกเข้ารั บการศึ กษาใน
หลักสูตร หน่วยงานต้นสังกัดยินยอมและสนับสนุนให้ผสู้ มัครเข้าศึกษาอบรมและร่ วมกิจกรรมทั้งปวง
ตามที่สถาบันฯกําหนดไว้ในหลักสูตรได้อย่างสมํ่าเสมอตลอดระยะเวลาการศึกษาอบรม

ลงชื่อ...…………………………………….……
(………………….…………………..………………)
ตําแหน่ง…………………….………..………………
วันที่…………………….…………………..………

หมายเหตุ
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ส่ วนที่ 4 : หนังสื อรับรอง

สถาบันพระปกเกล้ า

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
__________________________

หนังสือรับรอง

(กรณีผ้ ูสมัครเป็ นเจ้ าของกิจการ หรือผู้บริ หารสู งสุ ดในองค์ กร)

ข้าพเจ้า (ผูร้ ับรอง)…………………………...…………….. นามสกุล …………………………………………..
ตําแหน่ง ………………………………………………………………………………………………………………...
หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ …………………………………………….. โทรศัพท์มือถือ ……………………………………………..
เกี่ยวข้องกับผูส้ มัคร (ชื่อ-สกุลผูส้ มัคร) ................................................................................................
ในฐานะ…………………………………………………………………………………………………………………
ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซี ยนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
รุ่ นที่ 8 เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว และขอให้ความคิ ดเห็ นเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับความสามารถและศักยภาพของ
ผูส้ มัคร ดังนี้
…………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………

ลายมือชื่อ …………………………………………….. วันที่ ……..……/…………..…………/…...…………
(หนังสื อรั บรองนีม้ ีความสําคัญต่ อการพิจารณาคัดเลือก ขอให้ ท่านกรุ ณาให้ ความคิ ดเห็นเพิ่ มเติมเกี่ยวกับ
ความสามารถและศักยภาพของผู้สมัครที่ ท่านเห็นว่ าจะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณา
ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณในความร่ วมมือของท่ านมา ณ ที่ นี)้
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