ขอแนะนําการสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุ$นที่ 21
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
โปรดพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไว!หน!าในของปกใบสมัคร ซึ่งผู!สมัครต!องเตรียม
หลักฐานให!ครบในวันสมัคร ได!แก
ลําดับที่ 1-4 หลักฐานข!อมูลสวนบุคคล
- รูปถาย ติดใบสมัครหน!าที่ 1 จํานวน 1 ใบ
- เอกสารประกอบการสมัคร ควรลงนามรับรอง
- เอกสารวุฒิการศึกษา อาจเป5นสําเนาใบปริญญาบัตร หรือ
สําเนา transcript อยางใดอยางหนึ่ง
ลําดับที่ 5
หนังสือรับรองจํานวน 2 ฉบับ หมายถึงต!องมีผู!รับรอง 2 คน
ลําดับที่ 6
หนังสือยินยอมของหัวหน!าหนวยงาน
ในกรณีที่ผู!สมัครมิได!ดํารงตําแหนงสูงสุดขององคCกร และต!องขออนุมัติ
สมัครเข!ารับการคัดเลือก กรุณาแนบหนังสือยินยอมจากหัวหน!าหนวยงาน
ลําดับที่ 7
ผู!สมัครที่เป5นผู!บริหารระดับสูงของภาคเอกชน (คุณสมบัติ 1.1.12)
ต!องแนบข!อมูลประกอบธุรกิจที่ดําเนินการในปKจจุบัน เชน
หนังสือจดทะเบียนบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
2. การกรอกใบสมัคร
ผู!สมัครโปรดกรอกข!อมูลให!ครบทุกสวนเพื่อประโยชนCในการพิจารณา ได!แก
หน!า 1
ข!อมูลสรุปเบื้องต!น
หน!า 4-8
สวนที่ 1: ข!อมูลสวนบุคคล และวัตถุประสงคCเข!ารับการศึกษา
หน!า 9-15
สวนที่ 2: ใบรับรองผู!สมัคร (มี 2 ชุด)
ผู!สมัครต!องมีผู!รับรอง 2 คน โดยให!ผู!รับรองกรอกข!อมูลให!ครบถ!วน
แนบพร!อมเอกสารการสมัคร ใบรับรองดังกลาวจะใสซองปPดผนึกหรือไมก็ได!
หน!า 17
สวนที่ 3: หนังสือยินยอมจากหัวหน!าหนวยงาน
กรณีที่ผู!สมัครมิได!ดํารงตําแหนงสูงสุดขององคCกร และต!องขออนุมัติสมัคร
เข!ารับการคัดเลือก กรุณาแนบหนังสือยินยอม ทั้งนี้ หัวหน!าหนวยงาน
สามารถเป5นผู!รับรองของผู!สมัครได!
o เอกสารการสมั ครของผู! สมัครที่ มีคุ ณสมบั ติ ไมตรงตามประกาศสถาบั นพระปกเกล!าเรื่อง คุณสมบัติ และ

การคัดเลือกผู!เข!ารับการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุนที่ 21 จะไมนําเข!าสูการพิจารณาคัดเลือก
o ข!อมูลที่กรอกในใบสมัคร หากตรวจสอบแล!วพบวาเป5นข!อมูลเท็จจะถูกตัดสิทธิจากการสมัคร หรือถูกปลด
ออกจากการเป5นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล!า
1

คําถามที่พบบ$อย
1. คาใชจายในการศึกษาอบรม
การศึกษาในหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง เป5น
การศึ ก ษานอกระบบที่ ส ถาบั น พระปกเกล! า จั ด การศึ กษาโดยไมคิ ด คาใช! จ ายเพื่ อประโยชนC ในการพั ฒ นา
ประชาธิปไตยของประเทศ แตจะมีคาใช!จ ายอื่นๆ ที่ นักศึกษาเป5น ผู!รั บผิด ชอบเอง เชน คาตัดสู ทสถาบัน ฯ
สําหรับสวมใสในวันเรียน/เข!ารวมกิจกรรมศึกษาดูงาน คาสมัครสมาชิกวารสาร คาอาหารวาง และอาหาร
กลางวัน เป5นต!น
นอกจากนี้ ในสวนของการเดิ นทางศึ กษาดู งานในประเทศและตางประเทศ สถาบั นฯกํ า หนดให!
นักศึกษาเดิ นทางโดยพาหนะที่สถาบั นฯ จั ดไว! และเป5 นการพั กคู เชน การเดินทางศึกษาดูงานตางประเทศ
กําหนดเดินทางโดยเครื่องบินชั้นประหยัดและพักคู แตในกรณีที่ นักศึกษาต!องการเดินทางชั้นธุรกิจ และพักเดี่ยว
คาใช!จายสวนตางที่เกิดขึ้น นักศึกษาต!องรับผิดชอบเอง รวมถึงกรณีการแจ!งยกเลิกเข!ารวมกิจกรรม หากมี
คาใช!จาย/คาเสียหาย นักศึกษาต!องเป5นผู!รับผิดชอบเชนกัน
2. การเทียบหลักสูตร นบส. สํานักงาน ก.พ.
ผู!สําเร็จการศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง
รุ นที่ 21 ไมได! รั บ การเที ย บเสมื อนผู! สํ า เร็ จ การศึ กษาหลั กสู ต รนั กบริ ห ารระดั บ สู ง: ผู! นํ า ที่ มีวิ สั ย ทั ศนC และ
คุณธรรม (นบส.) ซึ่งจัดโดยสํานักงาน ก.พ.
3. คําถามอื่นๆ เชน
1. ตําแหนงที่สมัคร:

โปรดดูคุณสมบัติผู!สมัครและเงื่อนไขการสมัครโดยละเอียดในคูมือการสมัคร
เข!ารับการศึกษา

2. การขอรับใบสมัคร และนําสงเอกสารการสมัคร:
ขอรับใบสมัครและคูมือการสมัครได! ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบัน
พระปกเกล!า อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยCราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
เลขที่ 120 ชั้น 5 (โซนทิศใต!) ถนนแจ!งวัฒนะ แขวงทุงสองห!อง เขตหลักสี่
กรุ งเทพฯ 10210 ในวั นและเวลาราชการ หรื อดาวนC โหลดใบสมั ครได! ที่
www.kpi.ac.th
การยื่นเอกสารสมัครด!วยตนเองหรือผู!แทน หรือการสงทางไปรษณียC กรุณาสง
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล!า อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนยCราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เลขที่ 120 ชั้น 5 (โซนทิศใต!) ถนน
แจ!งวัฒนะ แขวงทุงสองห!อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วันสุดท!ายของการรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ภายในเวลา
16.30 นาฬิกา การสงไปรษณียCต!องมีตราประทับ (วันสง) จากที่ทําการไปรษณียC
เป5นสําคัญ
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ติดตอสอบถามรายละเอียด / ผลการคัดเลือก
สามารถโทรศัพทCติดตอได!ที่หมายเลข 02-141-9579-80 และ 02-141-9584 ประกาศรายชื่อผู!ได!รับ
การคัดเลือกทาง www.kpi.ac.th
แผนที่และการเดินทาง
ติดตอขอรับเอกสารการสมัคร – ยื่นเอกสารการสมัคร ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล!า
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยCราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เลขที่ 120 ชั้น 5 (โซนทิศใต!)
ถนนแจ!งวัฒนะ แขวงทุงสองห!อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

การเดินทางมาสถาบันพระปกเกล!า
1. กรณีเดินทางมาจากถนนวิภาวดี (ดินแดง) เลี้ยวซ!ายตรงแยกหลักสี่ เข!าถนนแจ!งวัฒนะ ขับผานบริษัท กสท.
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT Telecom) เลี้ยวซ!ายเข!าซอยแจ!งวัฒนะ 7 ขับตรงสุดทางแล!วเลี้ยวขวาจน
พบทางเข!าอาคารรัฐประศาสนภักดี ด!านทิศใต! (ทางเข!าที่ 2)
2. กรณีมาจากทางดวน (เมืองทองธานี) ลงฝKdงแจ!งวัฒนะมุงตรงไปถนนวิภาวดี ให!ขับรถขึ้นสะพานข!ามแยก
คลองประปา ลงสะพานผานห!างบิ๊กซี แจ!งวัฒนะ ให!ชิดซ!าย และเลี้ยวขวาใต!สะพานเข!าสูศูนยCราชการฯ ขับ
ตรงมาตามถนนเลียบรั้วด!านหลัง จนพบทางเข!าอาคารรัฐประศาสนภักดี ด!านทิศใต! (ทางเข!าที่ 2)
เมื่อเข!ามาภายในอาคารรัฐประศาสนภักดีจากทางเข!าด!านทิศใต!แล!ว ขึ้นลิฟทC S2 มายังชั้น 5
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