รู ปถ่ ายสีขนาด 2 นิว้
ถ่ ายไม่ เกิน 3 เดือน

สถาบันพระปกเกล้ า
ใบสมัครเข้ ารับการอบรม
โครงการพัฒนาผู้นาภาครัฐแห่ งอนาคต สาหรับศิษย์ เก่าสถาบันพระปกเกล้า
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
กลุ่มที่ 4: ข้ าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับกลาง
1. ข้ อมูลทัว่ ไป

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)…………………………นามสกุล…………………………………..………
ชื่อ และนามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)
NAME…………………………………………LASTNAME………………….………………………
วัน/เดือน/ปี เกิด …………………………………..…
บัตรประชาชนเลขที่…………………………………..…วันออกบัตร……………..…………………...
วันหมดอายุ…………………….........................สถานที่ออกบัตร………………………………………
หนังสื อเดินทางเลขที่…………………………..สถานที่ออก ....………...................................................
วันออกเล่ม……………….................................วันหมดอายุ……………….............................................
ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน...........................................................................................................
ความสัมพันธ์................................................... หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.................................................
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2. ข้ อมูลด้ านการทางาน
ตาแหน่งปัจจุบนั …………………………………………………………………………………………
สังกัด : ฝ่ าย/กอง/สานัก………………………………………………………..…………………………
หน่วยงาน/องค์กร/กระทรวง……………………………………………..………………………………
ตาแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………………
สังกัด : ฝ่ าย/กอง/สานัก (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………….
หน่วยงาน/องค์กร/กระทรวง (ภาษาอังกฤษ) ….…………………………………………………………
ที่อยูท่ ี่ทางาน (ภาษาอังกฤษ)
เลขที่…...........……หมู่ที่………ซอย…..........………….ถนน……………............................….....……
แขวง/ตาบล…………...……............................……เขต/อาเภอ………………................….……...........
จังหวัด………………....................................…..……รหัสไปรษณี ย…
์ ............................……………...
โทรศัพท์……………………………….….…………โทรสาร………………..…………………...........
โทรศัพท์มือถือ ……………………………….…......อีเมล์ .....................................................................
หลักสู ตรของสถาบันพระปกเกล้าทีส่ าเร็จการศึกษา โปรดระบุโดยละเอียด
หลักสู ตร
รุ่น/ ปี การศึกษา

ทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ
ทักษะ
ดีเยีย่ ม
ฟัง
อ่าน
พูด
เขียน

ดี

พอใช้

หมายเหตุ

ไม่ ได้ เลย
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ข้ าพเจ้ ายอมรั บว่ าการคัดเลือกเข้ าศึ กษาในหลักสู ตรดังกล่ าวเป็ นดุลพินิจของคณะกรรมการที่ทา
หน้ าที่คัดเลือกนักศึกษา และสภาสถาบันพระปกเกล้ า และข้ าพเจ้ ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ
และสภาสถาบัน ในทุกกรณี โดยไม่ ติดใจดาเนินการใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้น
ข้ าพเจ้ าขอแสดงความยินยอมว่ าหากได้ เข้ ารั บการคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึ กษาสถาบันพระปกเกล้ า
ข้ าพเจ้ าจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขข้ อกาหนดของสถาบันพระปกเกล้า หลักสู ตรการศึกษา
และเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาทุกประการ
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อความที่ระบุไว้ ในใบสมัครนี้เป็ นความจริงและครบถ้ วน ข้ าพเจ้ าทราบดีว่าหากระบุ
ข้ อความที่ผิดจากความเป็ นจริง จะเป็ นสาเหตุให้ ถูกตัดสิ ทธิจากการเป็ นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ า หรื อ
ถูกปลดออกจากการเป็ นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าโดยไม่ มขี ้ อเรียกร้ องใด ๆ

ลายมือชื่อ………….………………………………
( ….………………………………………)
วันที่…….……/……....………/……..….

เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ ข ้อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ณ ที่น้ ีว่า เอกสารนี้เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็ นการบ่งชี้ตวั ของ
ข้าพเจ้าที่อยู่ในครอบครองของสถาบันพระปกเกล้านี้ ในกรณี ที่มีผูอ้ ื่นมาขอตรวจสอบ หรื อขอคัดสาเนา
เอกสารดังกล่าว ข้าพเจ้า
 ยินยอม
 ไม่ยนิ ยอม
ลายมือชื่อ…………………………………………
(……..…………………………………………...)
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สถาบันพระปกเกล้า
_______________________
หนังสื อรับรองของหัวหน้ าหน่ วยงาน
ข้ าพเจ้ า ..........................................................................................................................................
ตาแหน่ ง.........................................................หน่ วยงาน.................................................................................
ผู้บังคับบัญชาของ ............................................................................................ผู้สมัครเข้ ารับการอบรมใน
โครงการพัฒ นาผู้ น าภาครั ฐแห่ ง อนาคต ส าหรั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า สถาบั น พระปกเกล้ า ณ สาธารณรั ฐ สิ งคโปร์
ขอรับรองต่ อสถาบันพระปกเกล้ าว่ า หน่ วยงานต้ นสั งกัดยินยอมและสนับสนุนให้ ผู้สมัครข้ างต้ นเข้ าศึกษา
อบรมและร่ วมกิจกรรมทั้งปวงตามที่สถาบันพระปกเกล้ ากาหนดไว้ ในหลักสู ตรฯ ได้ อย่ างสม่าเสมอตลอด
ระยะเวลาการศึกษาอบรม

ลงชื่ อ ..............................................................
( .................................................................... )
ตาแหน่ ง .........................................................
วันที่ .. ..............................................................
หมายเหตุ ผูร้ ับรองต้องเป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิค่าใช้จ่าย และให้ลาเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมได้
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รายละเอียดการรับสมัครเข้ ารับการอบรม
หลักฐานประกอบการสมัคร (อย่างละ 1 ชุด)
1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผสู ้ มัครกรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (ติดใบสมัคร)
3. สาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5. สาเนาบัตรข้าราชการ/พนักงาน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่สังกัด
6. สาเนาปริ ญญาบัตร
เงื่อนไขการจบหลักสู ตร
1. ผูเ้ ข้ารับอบรมสามารถเข้าอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสู ตร ทั้งการอบรมที่สิงคโปร์และประเทศไทย
(มีเวลาเรี ยนร้อยละ 100)
2. ผูเ้ ข้าอบรมต้องนาความรู ้ที่ได้รับไปเผยแพร่ ภายในหน่วยงาน 1 ครั้ง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
เช่น การบรรยายภายในหน่วยงาน การจัดสนทนากลุ่ม (focus group) การเขียนบทความลงเว็บไซต์
Facebook ฯลฯ
3. ผูเ้ ข้าอบรมต้องนาความรู ้จากการอบรม จานวน 3 ประเด็นการเรี ยนรู ้ไปปรับใช้ในองค์กรของตน
4. ไม่ดาเนินการใดๆ อันนามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี งของสถาบันพระปกเกล้า
ส่ งใบสมัครและหลักฐานประกอบการมาที่
สานักสันติวธิ ีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
*โปรดเขียนมุมซอง (โครงการพัฒนาผูน้ าภาครัฐแห่งอนาคต สาหรับเครื อข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า)

เจ้ าหน้ าทีผ่ ู้ประสานงาน
นางสาวธีรพรรณ ใจมัน่
นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9515
อีเมล์: teeraphan@kpi.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9538
อีเมล์: supamas@kpi.ac.th
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