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รายละเอียดการสมัครเขารับการศึกษา 
ประกอบดวยเอกสาร 5 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1  ใบนําสมัคร  
สวนท่ี 2  ใบสมัคร 
สวนท่ี 3  ขอมูลเพ่ิมเติม 
สวนท่ี 4  หนังสือรับรอง  
สวนท่ี 5  หนังสือยินยอมของหัวหนาหนวยงาน  

หลักฐานประกอบการสมัคร 
 1. แบบฟอรมใบสมัครท่ีผูสมัครกรอกขอมูลครบถวน ชัดเจน 
 2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ถายไมเกิน 3 เดือน (ใชกาวติดใบสมัคร 1 รูป)  
 3. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาบัตรขาราชการ/เจาหนาท่ีของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงานของรัฐ  
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 4. สําเนาทะเบียนบาน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 5. สําเนาปริญญาบัตร  หรือสําเนาเอกสารท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ก.พ. รับรองวาสําเร็จ
การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

6.  หนังสือรับรอง  (กรณีผูสมัครไมสังกัดองคกรใด ใหใชหนังสือรับรองเพียงอยางเดียว ) 
7.  หนังสือยินยอมของหัวหนาหนวยงาน (กรณีผูสมัครมีองคกรตนสังกัดภาครัฐ/เอกชนใหใชหนังสือยินยอมฯ 

เพียงอยางเดียว) 
8.  ผูสมัครคุณสมบัติ “ขาราชการการเมือง” โปรดแนบคําสั่ง หรือหลักฐานการแตงตั้งดํารงตําแหนง 

 9.  ผูสมัครคุณสมบัติ “นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.), ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)” โปรด
แนบหลักฐานการประกาศรายชื่อ หรือเอกสารท่ีระบุสถานะชัดเจน 
 10. ผูสมัครคุณสมบัติ “นักธุรกิจและผูประกอบกิจการ” โปรดแนบหลักฐานขอมูลประกอบธุรกิจท่ีดําเนินการ 
เชน หนังสือจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ 
 11. เอกสารสรุปผลงานเดนรวมภาพประกอบไมเกิน 5 หนา ซ่ึงผูสมัครเห็นวาเปนประโยชนตอการพิจารณา
คัดเลือก (ถามี)   

การรับสมัคร 
1. เปดรับสมัครระหวาง วันท่ี 4 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2561 ระหวางเวลา 09.00–16.00 น.  

(พักเท่ียงเวลา 12.00 – 13.00 น.) วันจันทร – ศุกร  เวนวันหยุดราชการ ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  สถาบัน
พระปกเกลา ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี/อาคารบี ชั้น 5 (ฝงทิศใต) ถนนแจงวัฒนะ  
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  โดยสามารถยื่นใบสมัครดวยตนเอง หรือผูแทน  หรือทางไปรษณีย 

2.  สถาบัน ไมรับใบสมัคร กรณี ผูสมัครไมผ านเกณฑคุณสมบัติ เ บ้ืองตน  (รายละเอียดตามหนา 6 )  
 3. สถาบันไมรับใบสมัครท่ีกรอกขอมูลไมครบถวน หรือมีหลักฐานไมครบถวนตามท่ีกําหนด  

4. ไมรับใบสมัครทางโทรสาร 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  สถาบันพระปกเกลา   
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  น.ส.นฤมล  อินทรลักษณ  หมายเลขโทรศัพท 02-141-9583 

 นายคมกฤช  เพ็ญสุข  หมายเลขโทรศัพท 02-141-9580 
 โทรสาร  02-143-8176 
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รับรองคุณสมบตัิและรับทราบเงื่อนไขขอกําหนด ขอปฏิบัติในการสมัครเขารับการศึกษา 

หลักสูตรผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตย รุนที ่8  (ปนป.8) 
*************************** 

 ผูสมัครกรุณาอานและทําความเขาใจโดยละเอียดกอนดําเนินการสมัคร  ทําเคร่ืองหมาย   
ในชอง  ท่ีกําหนดไว  และลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน   
 
 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา   
1. ไมมีสัมพันธเกี่ยวเนื่องเปนพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน  หรือเปนสามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส  หรือมิได

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย กับผูสมัครในรุนเดียวกัน  และกับนักศึกษาในหลักสูตร รุนท่ี 7 (ปนป.7)   
2. ไมเปนนักศึกษาในหลักสูตรของสถาบันอ่ืนท่ีมีระยะเวลาการศึกษาเดียวกันกับหลักสูตร ปนป.8 
3. ไมเปนนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนของสถาบันพระปกเกลาท่ีมีระยะเวลาการศึกษาเดียวกันกับหลักสูตร ปนป.8 
4. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
5. ไมเคยเปนบุคคลผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  เวนแต

เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความท่ีระบุไวในใบสมัครนี้เปนความจริงและครบถวน ขาพเจาทราบดีวาหาก
ระบุขอความท่ีผิดจากความจริง   หรือหากปรากฏทราบภายหลังวาขาพเจาใหขอมูลอันเปนเท็จจะเปนสาเหตุใหถูก
ตัดสิทธิจากการพิจารณาคัดเลือกเปนนักศึกษาสถาบันพระปกเกลา   หรือถูกปลดออกจากการเปนนักศึกษาสถาบัน
พระปกเกลาโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ  

 

  ขาพเจารับทราบแลววา 
1.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกําหนดใหผูสมัครท่ีจบการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรระดับสูง อาทิ 
 - หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 -  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT) โดยหอการคาไทย 
 - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) โดยสํานักงานศาลปกครอง 
 - หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการ

เลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม (นมธ.) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 ตลอดจนหลักสูตรหรือโครงการอ่ืนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน  ตองเปนผูท่ีจบการศึกษาหลักสูตรดังกลาว

ไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันเปดรับสมัคร  เวนแตผูสมัครเปนบุคคลท่ีทําคุณประโยชนตอสาธารณะหรือตอสถาบัน
พระปกเกลาโดยมีหลักฐานอันเปนท่ีประจักษ     

2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกําหนดใหผูสมัครท่ีจบการศึกษาหลักสูตรของสถาบันพระปกเกลา  อาทิ 
หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)  หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปศส.) หลักสูตรเสริมสรางสังคมสันติสุข (สสสส.)  จะตองเปนผู ท่ีจบการศึกษาหลักสูตรดังกลาว 
ไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันเปดรับสมัคร    

คุณสมบัต ิ
 



QFED 0002/06   4 
 

 
 
 

  ขาพเจารับทราบแลววา  
1. หลักสูตรผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตยรุนท่ี 8 จัดการเรียนการสอน ทุกวันเสารระหวางเวลา 09.30-

16.30 น.   ณ  หองฝกอบรม สถาบันพระปกเกลา  และวันเวลา สถานท่ีท่ีหลักสูตรกําหนด ในกรณีมีการศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี โดยหลักสูตรจะแจงใหทราบลวงหนา 

     1.1  ตองเขารับการศึกษาอบรมและเขารวมกิจกรรมตลอดหลักสูตรในอัตรา ไมต่ํากวารอยละ 75  
(จํานวนชั่วโมงท้ังสิ้น  231  ชั่วโมง)  และไมต่ํากวารอยละ 60 ของแตละกลุมวิชา  โดยสถาบันจะรายงานผลการศึกษา
แกตัวนักศึกษา หัวหนาหนวยงาน และผูรับรองใหทราบเปนระยะ 

     1.2  กิจกรรมตลอดหลักสูตร ไดแก พิธีเปดหลักสูตร  กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมศึกษาดูงาน และปจฉิมนิเทศ  

**หากไมสามารถเขารวมกิจกรรมพิธีเปดหลักสูตรและกิจกรรมปฐมนิเทศ  ทางสถาบันถือวา สละสิทธิ์ เขารับการศึกษา**  

 2. หลักสูตรตรวจสอบเวลาเขาเรียนโดยการสแกนนิ้วมือ หรือการเซ็นชื่อ  โดยกําหนดขอปฏิบัติดังนี ้
  1)  สแกนนิ้ว/เซ็นชื่อ ชวงเชา  ระหวางเวลา   08.00 – 09.30 น. 
  2)  สแกนนิ้ว/เซ็นชื่อ ชวงบาย  ระหวางเวลา  13.00 – 13.30 น. 
       3)  เซ็นชื่อสงใบประเมินผลรายวิชาเม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแตละวัน 
    **ท้ังนี้ ตองบันทึกเวลาเรียนในระยะเวลาท่ีกําหนดเทานั้น  การย่ืนใบลา ไมมีผลตอการพิจารณาเวลาเรียน** 
 3. ตองจัดทําและนําเสนอโครงงานกลุมเชิงปฏิบัติ ซ่ึงถือเปนเง่ือนไขในการจบการศึกษา  โดยปนี้จะมุงเนน
ประเด็นการจัดทําโครงงานกลุมเชิงปฏิบัติในประเด็น ผูนํายุคใหมกับการขับเคล่ือนประชาธิปไตยท่ีย่ังยืน  
 4. ตองแตงเครื่องแบบนักศึกษา (สูทสถาบันสีกรมทา)  มาศึกษาท่ีสถาบัน และในกิจกรรมท่ีสถาบันกําหนด 
 5. ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอปฏิบัติและเง่ือนไขการศึกษาดูงานตามกําหนดการอยางเครงครัด (ไมมีศึกษาดูงานตางประเทศ)   
 6. ตองไมดําเนินการใดๆ อันจะนําความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกลา 
 7. หากไมปฏิบัติตนตามขอกําหนดและขอปฏิบัติของหลักสูตรและของสถาบันพระปกเกลาโดยเครงครัด   
ทางสถาบันจะมีมาตรการพิจารณาตักเตือนและพิจารณาการส้ินสุดสถานภาพนักศึกษา  
 
 

 

  1. ขาพเจารับทราบแลววา   
หลักสูตรผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตย รุนท่ี 8 เปนหลักสูตรท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน  

ไมมีคาธรรมเนียมในการลงทะเบยีน  เวนแตคาใชจายสวนบุคคล  ซ่ึงประกอบดวย 
    -คาอาหารวางและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 7,000 บาท 
    -คาเครื่องแบบสถาบันระดับประกาศนียบัตร (สูทสีกรมทา) โดยประมาณ 2,000 บาท 
    -คาสมัครสมาชิกวารสารสถาบันพระปกเกลา จํานวน 990 บาท (ระยะเวลา 3 ป)  

     -คาสมัครสมาชิกสมาคมแหงสถาบันพระปกเกลา จํานวน 1,000 บาท (สมาชิกตลอดชีพ) 
    -คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิ การจัดทํา social report ประจํากลุม  คาใชจาย

การจัดทําและนําเสนอโครงงานกลุมเชิงปฏิบัติ  ซ่ึงข้ึนอยูกับการตกลงรวมกันของกลุมนักศึกษาเอง โดยตั้งอยูบนหลัก
ความไมฟุมเฟอย 

    2. ขาพเจารับทราบแลววา   
**กรณีไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาแลว  ไมผานเกณฑการจบการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

จะเปนเหตุใหตองชดใชคาใชจาย ดวยหลักสูตรผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตยเปนหลักสูตรท่ีงบประมาณ
แผนดินในการบริหารจัดการ** 

 

ขอกําหนด ขอปฏิบัติและเง่ือนไขการจบการการศึกษา
 

 

คาใชจายสวนบุคคล 
 

ลายมือชื่อผูสมัคร …………………………..……….. 
(..........................................................................) 
วันท่ี………/………………/……….…… 
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(รหัสนักศึกษา เฉพาะเจาหนาท่ี) 

--  

 
 

 
 

           เลขท่ีสมัคร      
      

 
รายละเอียดผูสมัคร  

 

คํานําหนานาม................................................................. 
 

ชื่อ- สกุล ..............................................…........................ มือถือ......................................................  
 

อายุ ............................ป  วัน/เดือน/ปเกิด.......................................................................................  
 

ตําแหนงปจจุบัน .............................................................................................................................. 
 

องคกร/หนวยงาน/กระทรวงตนสังกัด............................................................................................... 
 

ชื่อ-สกุล คูสมรส................................................................................................................................ 
 
สมัครเขาศึกษาตามคุณสมบัติประเภทท่ี “...............” (ระบุประเภทท่ี 1 ภาครัฐ หรือ ประเภทท่ี 2 ภาคเอกชน)  
หมายเหตุ: ตําแหนงปจจุบันท่ีระบุในใบสมัครตองสัมพันธกับคุณสมบัติและประเภทท่ีสมัคร 
 
 

วุฒิการศึกษา (ตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป เรียงจากปริญญาตรี  โท และเอก ตามลําดับ) 
1.  วุฒิการศึกษา....................................................สาขา/วิชาเอก......................................................... 
     มหาวิทยาลัย....................................................ประเทศ................................................................. 
 
2.  วุฒกิารศึกษา....................................................สาขา/วิชาเอก......................................................... 
     มหาวิทยาลัย....................................................ประเทศ................................................................. 
 
3. วุฒิการศึกษา....................................................สาขา/วิชาเอก......................................................... 
     มหาวิทยาลัย....................................................ประเทศ................................................................ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

         

 

        รูปถาย  2” 
ถายไมเกิน 3  เดือน 

 

รายช่ือผูรับรอง/หัวหนาหนวยงานของผูสมัคร (ระบุใหสอดคลองกับหนา 15 หรือ 16 ตามท่ีผูสมัครเลือกใช) 
 

1.คํานําหนานาม...............................ชื่อ................................................นามสกุล................................................................... 
ตําแหนง.................................................................................................................................................................................  
เก่ียวของกับผูสมัครในฐานะ................................................................................................................................................... 
 

 

 
 

สวนท่ี 1 : ใบนําสมัคร 
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คุณสมบัติเบื้องต้น 

1. อายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี และไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่สมัคร   
 2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากวา่ระดับปริญญาตรี  
 3. ประสบการณ์การท างานหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3 ปี   
แบ่งเป็น  2 ประเภท ดังนี้ 

 1) ภาครัฐ   
 สมำชิกรัฐสภำ  ผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ข้ำรำชกำรกำรเมือง 

  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ (ประเภททั่วไป : ระดับอำวุโสขึ้นไป, ประเภทวิชำกำร : ระดับช ำนำญกำรขึ้นไป) 
       ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร (อัยกำร  ผู้พิพำกษำ  ตุลำกำร) 
  นักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.), ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 

 นำยทหำรหรือนำยต ำรวจประจ ำกำร ที่มีชั้นยศอัตรำเงินเดือนตั้งแต่ร้อยเอก เรืออำกำศเอก ร้อยต ำรวจเอกขึ้นไป 
 ครู นักวิชำกำร อำจำรย์ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
 เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนของหน่วยงำนของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหำชน หรือเป็นพนักงำน 
     ของหน่วยงำนอิสระตำมรัฐธรรมนูญ หรือเป็นพนักงำนของรัฐวิสำหกิจ 

 2) ภาคเอกชน 
  นักธุรกิจและผู้ประกอบกิจกำร 
  สื่อมวลชน 
  ศิลปิน ดำรำ นักจัดรำยกำร 
  ผู้น ำภำคประชำสังคม ผู้น ำองค์กรพัฒนำเอกชน (Non Government Organization/NGO) 
  ผู้ปฏิบัติงำนในมูลนิธิ หรือสมำคม 
  ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
   เฉพาะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัคร   
 

1.   แบบฟอร์มใบสมัครทีผู่้สมคัรกรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน       
2.   รูปถ่ำยขนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน  2 ใบ (ติดใบสมัคร 1 รูป โดยใช้กำว)      
3.   ส ำเนำบัตรประชำชน/บตัรข้ำรำชกำร พนักงำนของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง                        
4.   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง        
5.   ส ำเนำใบปริญญำบัตร หรือเอกสำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำหรือ ก.พ. รับรอง    
    ว่ำส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปรญิญำตรีหรือเทียบเท่ำ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง   
6.   หนังสือรับรอง  (กรณีผูส้มัครไม่สังกัดองค์กรใด)          
7.   หนังสือยินยอมของหัวหน้ำหน่วยงำน (กรณีผูส้มัครมีองค์กรต้นสังกัดภำครัฐ/เอกชน)     
8.   ค ำสั่ง หรือหลักฐำนกำรแต่งตัง้ด ำรงต ำแหน่ง หลักฐำนกำรประกำศรำยช่ือ หรือเอกสำรที่ระบุสถำนะชัดเจน   
     (กรณีสมัครในคณุสมบัติข้ำรำชกำรกำรเมือง  นปร. และ HiPPS)      
9.  หลักฐำนกำรประกอบธุรกิจในปัจจุบัน เช่น หนังสือจดทะเบยีนบริษัท  
     (กรณีสมัครในคณุสมบัตินักธุรกิจและผู้ประกอบกิจกำร)       
10. เอกสำรสรุปผลงำนเด่น ซึ่งผู้สมัครเห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อกำรพจิำรณำคัดเลือก (ถ้ำมี)      

 
 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการศึกษา    หลักสูตร ผู้น ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ หลักสูตร ผู้น ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 88  

ลงช่ือ …………………………..…………………………....(เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร) 
วันท่ี………/………………/……….…… 
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 วิทยาลัยการเมืองการปกครองวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  

สถาบันพระปกเกลาสถาบันพระปกเกลา 
 

 

(โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนดวยตัวบรรจง) 

 
 
 

1.ขอมูลท่ัวไป  
 

 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………….….……………นามสกุล…………………………………………………………………..……… 

ช่ือและนามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตวัพิมพใหญ) NAME…………………………….…………..…SURNAME………………………………….………..…….……….… 

ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี………………………………………….…..…หมูท่ี…………..…ซอย…………………………………..…..…ถนน………………………………..………… 
แขวง/ตําบล…………………….......….……เขต/อําเภอ……………..……………………จังหวัด………………………………..…รหัสไปรษณยี……………..…………. 

โทรศัพท……………….……………………….……มือถือ…………………………..………………… 

โทรสาร……………………….……………………… E-mail…..……………..……………………... 

วันเดือนปเกิด……..………………………………อาย…ุ..……..……ป………………เดือน 

ภูมิลําเนา……………………………….…………สัญชาต…ิ……………………...……ศาสนา…………………….…………… 

บัตรประชาชนเลขท่ี………………………………….………………..…………………………..……วันออกบัตร…………..…..……………………………..……………...… 
วันหมดอาย…ุ…………………………………………………………….……………..…………………สถานท่ีออกบัตร…………………………………..……..………..…….. 

บัตรขาราชการ/ พนักงานของรัฐ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขท่ี……………………………………..……….……วันออกบัตร……………………….………..…….. 
วันหมดอาย…ุ…………………………………………………………………….…………………………สถานท่ีออกบัตร……………………………..………………………….. 
ช่ือบุคคลท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 

ความสัมพันธ............................................................................................หมายเลขโทรศัพทติดตอ...................................................................... 
 

ใบสมัครเขารับการศึกษาหลักใบสมัครเขารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสูตรประกาศนียบัตร  

ผูนาํยุคใหมผูนาํยุคใหมในระบอบประชาธิปไตย รุนที่ ในระบอบประชาธิปไตย รุนที่ 88   

สวนท่ี 2 : ใบสมัคร 
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2.ขอมูลดานการทํางาน 
 

2.1  ตําแหนงปจจุบัน 

ตําแหนงปจจุบนั……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…… 

สังกัด : ฝาย / กอง / สํานัก…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หนวยงาน /องคกร / กระทรวง …………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 

ตําแหนง (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………….……………………………………...……………………… 

สังกัด : ฝาย / กอง / สํานัก(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………...………………………………………………………………..…...… 
หนวยงาน /องคกร / กระทรวง (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………....…… 
ที่อยูที่ทํางาน 
เลขที่…………………….……หมูที่…………….…ซอย……………….……ถนน…………………..…………แขวง/ตําบล……………………….…………… 
แขวง/อําเภอ…………………………………..จังหวัด……………………..………………รหัสไปรษณีย…………………….……
โทรศัพท…………………..………………..… โทรสาร………..…………………………… 

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผูสมัคร 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………..… 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.2  ประวัติการทํางาน (สามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติมได) 
ชื่อหนวยงาน ประเภทหนวยงาน ระยะเวลา ตําแหนง ลักษณะงาน 
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3. ขอมูลดานการศึกษา 
 

 

ระดับการศึกษา สําเร็จการศึกษา พ.ศ. สถาบันการศึกษา วุฒิที่ไดรับ วิชาเอก 

ปริญญาตรี 
 

    

ปริญญาโท 
 

    

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
........................... 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 3.1 กรณีเคยผานการศึกษาหลักสูตรของสถาบันพระปกเกลา โปรดระบุโดยละเอียด 

 

หลักสูตร รุน / ปการศึกษา หมายเหต ุ
   
   
   

 
 
4. เหตุผลท่ีประสงคจะเขาศึกษาในหลักสูตรนี้  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………........................................................................................................... 

(ทานสามารถแนบเอกสารเพ่ิมเติม หากมีขอความเกนิเนื้อท่ีท่ีกําหนดให) 
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    ………………………… 
( ……………………………………………)                                                                                                           

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลายมือชื่อผูสมัคร …………………………………….. 
(..........................................................................) 
วันท่ี………/………………/……….…… 

 ขาพเจายอมรับวาการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาวเปนดุลพินิจของคณะกรรมการที่ทําหนาที ่
คัดเลือกนักศึกษา และสภาสถาบันพระปกเกลา และขาพเจายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ และสภาสถาบัน
ในทุกกรณี โดยไมติดใจดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้น 
 ขาพเจาขอแสดงความยินยอมวาหากไดเขารับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาสถาบันพระปกเกลา ขาพเจา 
จะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ และเงื่อนไขขอกําหนดของสถาบันพระปกเกลา หลักสูตรการศึกษา และเงื่อนไขการ
สําเร็จการศึกษาทุกประการ 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ระบุไวในใบสมัครน้ีเปนความจริงและครบถวน ขาพเจาทราบดีวาหากระบุ
ขอความที่ผิดจากความจริง จะเปนสาเหตใุหถูกตัดสิทธิจากการเปนนักศึกษาสถาบันพระปกเกลา หรือถูกปลดออก
จากการเปนนักศึกษาสถาบันพระปกเกลาโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ       

 เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ขาพเจา 
แจงความประสงคไว ณ ที่น้ีวา เอกสารน้ีเปนขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา อันเปนการบงชี้ตัวของขาพเจาที่อยูใน
ครอบครองของสถาบันพระปกเกลาน้ี   ในกรณีที่มีผูอ่ืนมาขอตรวจสอบ หรือขอคัดสําเนาเอกสารดังกลาว ขาพเจา 

  ยินยอม 
        ไมยินยอม 

 
ลายมือชื่อผูสมัคร …………………………………….. 
(..........................................................................) 
วันท่ี………/………………/……….…… 
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สวนท่ี 3 : ขอมูลเพ่ิมเติม 

คําช้ีแจง  
 

 1. ขอมูลเพ่ิมเติม (Additional sheet) นี้ มีผลตอการพิจารณาคัดเลือก เขาเปน
นักศึกษาหลักสูตรผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตย รุนที่ 8 โดยการพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณา
จากสองสวนคือ การพิจารณาใบสมัคร 50 คะแนน และการสัมภาษณ 50 คะแนน  
 ท้ังนี้  ในการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครเขา รับการศึกษาคณะกรรมการหลักสูตรฯ  
ทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการใชดุลพินิจคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรดังกลาว 
 

 2. ขอคําถามมี 2 ขอหลัก กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนและชัดเจนเพ่ือประโยชน 
ของตัวทานเอง  
 
 3. คําตอบแตละขอ ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ A4  
 
 4. ตอบคําถามดวยการพิมพเทานั้น (ตัวอักษรขนาด 16) 
 
 5. เพ่ือประโยชนของทาน กรุณาอยาคัดลอกขอความจาก Google ในการตอบคําถาม 
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คําถาม 1 : Mission Statement 
 ในฐานะท่ีทานเปนผูนํายุคใหมขอใหทานเขียนส่ิงท่ีทานปรารถนาเขาไปขับเคล่ือนเพ่ือกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงสังคมใหดีข้ึน โดยหลักสูตรคาดหวังวาทานจะนําไปปฏิบัติใหเกิดผลจริงภายหลังจบการศึกษา  
หากทานไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษา  สถาบันจะดําเนินการติดตามประเมินผลภายหลังท่ีทาน 
จบการศึกษาดวย ท้ังนี้ ขอใหระบุประเด็นดังตอไปนี้ใหครบถวน  
 - ประเด็นท่ีปรารถนาจะเปล่ียนแปลงพรอมระบุปญหา  

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 - เหตุผลท่ีตองการเปล่ียนแปลง 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 - ภาพอนาคตหรือส่ิงท่ีอยากเห็นภายหลังการลงมือเปล่ียนแปลง 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 - แนวทางการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

 - ระดับกลุมเปาหมายท่ีตองการขับเคล่ือน อาทิ ตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม 

........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
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คําถาม 2 : Valuing Experience 
 โปรดเลาประสบการณท่ีทานภูมิใจ ภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ท้ังในฐานะผูนําหรือผูตาม 
พรอมท้ังวิเคราะหส่ิงท่ีทานไดเรียนรู   
 2.1) ประสบการณการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  

 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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 2.2) ประสบการณการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสงเสริมความเปนพลเมืองหรือการสงเสริมประชาธิปไตย 
ท่ีย่ังยืน 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
สถาบันพระปกเกลา 

 ------------------------------------- 

หนังสือรับรอง 
(กรณีผูสมัครท่ีไมสังกัดองคกรใด) 

   ขาพเจา (ผูรับรอง) ..............................................................นามสกุล.................................................................. 
ตําแหนง................................................................................................................................................................................. 
หนวยงาน............................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท ..................................................................โทรศัพทมือถือ...................................................................................... 
เก่ียวของกับผูสมัคร (ชื่อ-สกุลผูสมัคร)................................................................................................................................... 
ในฐานะ..................................................................................................................................................................................  

กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง  ท่ีกําหนดให 
  ไดรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร ผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตย รุนท่ี 8 เปนท่ีเรียบรอยแลว 

   ขอรับรองการทํางานของผูสมัครโดยเริ่มบรรจุเขาทํางานตั้งแตวันท่ี.......................................(วัน/เดือน/ป) 
จนถึงปจจบุัน  รวมระยะเวลา............ป..............เดือน (ผูสมัครสามารถกรอกขอมูลเรื่องระยะเวลาการทํางานเองไดกอน
สงผูรับรอง)   

  ยินดีสนับสนุนใหผูสมัครเขาศึกษาและเขารวมกิจกรรมท้ังปวงตามท่ีสถาบันฯ กําหนดไวในหลักสูตร 
 
 กรุณาประเมินผูสมัครในประเด็นตาง  ๆตอไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย ในชองคะแนน 1 (นอยท่ีสุด) – 5 (มากท่ีสุด) 

ประเด็นประเมิน นอย                                 มาก 
1 2 3 4 5 

1. ความประพฤติดี      
2. ความตั้งใจมีจิตใจมุงม่ันในการเปลี่ยนแปลงสังคม      
3. ความรับผิดชอบสูง      
4. ความมีวินัย และตรงตอเวลา      

 
ลายมือชื่อ  ………………………………………… 

     (……..……………………………………) 
                                               วันท่ี .…………/………………/…………. 

 

 (หนังสือรับรองนี้มีความสําคัญตอการพิจารณาคัดเลือก  ขอใหทานประเมินผูสมัครตามความเปนจริง  ท้ังนี้ 
ผูรับรองจะมีบทบาทควบคูกับสถาบันในการคัดเลือกและติดตามความประพฤติระหวางการศึกษา เพ่ือใหการใชจาย
ประมาณแผนดินมีประสิทธิภาพสูงสุด) 

สวนท่ี 4 : หนังสือรับรอง 
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วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

สถาบันพระปกเกลา 
------------------------------------- 

 

หนังสือยินยอมของหวัหนาหนวยงาน 
(กรณีปฏิบัติงานในหนวยงาน และตองขออนุมัติองคกรตนสังกัด) 

 
 

   ขาพเจา...........................................................................นามสกุล...................................................................... 
ตําแหนง............................................................................................................................................................................... 
หนวยงาน............................................................................................................................................................................. 
ในฐานะหัวหนาหนวยงานของ (ชื่อ-สกุลผูสมัคร).................................................................................................................  

กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง  ท่ีกําหนดให 
  ไดรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร ผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตย รุนท่ี 8 เปนท่ีเรียบรอยแลว 

   ขอรับรองการทํางานของผูสมัครโดยเริ่มบรรจุเขาทํางานตั้งแตวันท่ี.......................................(วัน/เดือน/ป) 
จนถึงปจจบุัน  รวมระยะเวลา............ป..............เดือน (ผูสมัครสามารถกรอกขอมูลเรื่องระยะเวลาการทํางานเองไดกอน
สงหัวหนาหนวยงาน)   

   ยินดีสนับสนุนใหผูสมัครเขาศึกษาและเขารวมกิจกรรมท้ังปวงตามท่ีสถาบันฯ กําหนดไวในหลักสูตร 
 
 กรุณาประเมินผูสมัครในประเด็นตาง  ๆตอไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย ในชองคะแนน 1 (นอยท่ีสุด) – 5 (มากท่ีสุด) 

ประเด็นประเมิน นอย                                 มาก 
1 2 3 4 5 

1. ความประพฤติดี      
2. ความตั้งใจมีจิตใจมุงม่ันในการเปลี่ยนแปลงสังคม      
3. ความรับผิดชอบสูง      
4. ความมีวินัย และตรงตอเวลา      

 
ลายมือชื่อ  ………………………………………… 

     (……..……………………………………) 
                                               วันท่ี .…………/………………/…………. 

  (หนังสือรับรองนี้มีความสําคัญตอการพิจารณาคัดเลือก  ขอใหทานประเมินผูสมัครตามความเปน
จริง  ท้ังนี้ ผูรับรองจะมีบทบาทควบคูกับสถาบันในการคัดเลือกและติดตามความประพฤติระหวางการศึกษา เพ่ือให
การใชจายประมาณแผนดินมีประสิทธิภาพสูงสุด) 

สวนท่ี 5 : หนังสือยินยอมของหัวหนาหนวยงาน 
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