ใบสมัครเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
รุ่นที่ 9
ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า
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รายละเอียดการสมัครเข้ารับการศึกษา
………………………………………………

 ใบสมัครประกอบด้วยเอกสาร 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ใบนําสมัคร
ส่วนที่ 2 ใบสมัคร
ส่วนที่ 3 หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน (สําหรับผู้สมัครที่ต้องขออนุมัติต้นสังกัดเพื่อเข้าอบรม)
ส่วนที่ 4 หนังสือรับรอง (สําหรับผู้สมัครจากภาคเอกชนที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร –
เจ้าของกิจการ หรือผู้สมัครที่ไม่ต้องขออนุมัติต้นสังกัด) ผู้สมัครจะต้องให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับรอง
 หลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป, แนบใบสมัคร 1 รูป)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5. สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาเอกสารที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัย)
หรือ ก.พ. รับรองว่าสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
6. ผู้สมัครคุณสมบัติ “ข้าราชการการเมือง” โปรดแนบคําสั่งหรือหลักฐานการแต่งตั้งดํารงตําแหน่ง
7. ผู้สมัครคุณสมบัติ “นักธุรกิจและผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน” โปรดแนบเอกสารข้อมูลประกอบ
ธุรกิจที่ดําเนินการในปัจจุบัน (เช่น หนังสือจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ)
 การรับสมัคร
1. เปิ ด รั บ สมั ค รระหว่ า ง วั น ที่ 15 มี น าคม – 31 พฤษภาคม 2562 ในวั น และเวลาราชการ
ณ วิ ท ยาลั ย การเมื อ งการปกครอง สถาบั น พระปกเกล้ า เลขที่ 120 หมู่ ที่ 3 ศู น ย์ ราชการเฉลิ ม
พระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
2. ในการสมั ค ร ผู้ ส มั ค รหรือ ตั ว แทนผู้ ส มั ค รต้ อ งนํ าส่ งใบสมั ค รที่ ก รอกข้ อ มู ล และแนบหลั กฐานการ
สมัครครบถ้วนตามที่กําหนด โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันพระปกเกล้า หรือจัดส่งใบสมัคร
ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้สถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับใบสมัครที่มีหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กําหนด
3. ไม่รับใบสมัครทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
นางสาวสุรีย์พร ตั้งวิเศษทรัพย์
นายวงศกร นาคนาวา
หมายเลขโทรสาร: 02-143-8176

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

ส่วนที่ 1 : ใบนําสมัคร

เลขที่สมัคร
รายละเอียดผูส้ มัคร
คํานําหน้านาม ............................................................................................................................
ชื่อ- สกุล .....................................................................................................................................
อายุ .......................................ปี วัน/เดือน/ปีเกิด........................................................................
ตําแหน่งปัจจุบัน ........................................................................................................................
องค์กร/หน่วยงาน/กระทรวงต้นสังกัด..........................................................................................

รูปถ่าย 2”
ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
สมัครเข้าศึกษาตามคุณสมบัติประเภทที่ “................”
หมายเหตุ: ตําแหน่งปัจจุบันที่ระบุในใบสมัครต้องสัมพันธ์กับคุณสมบัติและประเภทที่สมัคร (โปรดดูรายละเอียดในหน้า 2)
วุฒิการศึกษา (ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป เรียงจากปริญญาตรี โท และเอก ตามลําดับ)
1. วุฒิการศึกษา................................................................... สาขา/วิชาเอก.........................................................................
มหาวิทยาลัย................................................................................ประเทศ .....................................................................
2. วุฒิการศึกษา................................................................... สาขา/วิชาเอก.........................................................................
มหาวิทยาลัย................................................................................ประเทศ .....................................................................
3. วุฒิการศึกษา................................................................... สาขา/วิชาเอก.........................................................................
มหาวิทยาลัย................................................................................ประเทศ .....................................................................
รายชื่อผู้รับรอง/หัวหน้าหน่วยงานของผูส้ มัคร
คํานําหน้านาม...............................ชื่อ..................................................นามสกุล..................................................................
ตําแหน่ง...............................................................................................................................................................................
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครในฐานะ.................................................................................................................................................
..
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หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการศึกษา
- ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 1) นักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิน่
 1.1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 1.2 สมาชิกวุฒิสภา
 1.3 ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 2) ข้าราชการและพนักงานองค์กรภาครัฐ
 2.1 ข้าราชการพลเรือน ซึ่งดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป ประเภทบริหารระดับต้น,

ประเภทอํานวยการระดับต้น และประเภทวิชาการระดับชํานาญการขึ้นไป (ระดับ 7 - 8 เดิมขึ้นไป)
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ หรือข้าราชการประเภทอื่น ๆ ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือน
ดังกล่าวข้างต้น
 2.2 ข้าราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป
 2.3 ข้าราชการการเมือง (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง) และ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา)
 2.4 นายทหารหรือนายตํารวจ ที่ มีชั้นยศ อัตราเงินเดือนตั้ งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือ
พันตํารวจโทขึ้นไป
 2.5 ครู นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
 2.6 กรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรกํากับดูแล เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ของหน่วยงานดังกล่าวซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด ผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด และ
ผู้บริหารระดับกลาง หรือเทียบเท่า
 2.7 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
ข้าราชการพลเรือนตามข้อ 2.1 หรือดํารงตําแหน่งระดับเดียวกับข้อ 2.6
 3) ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และสื่อมวลชน
 3.1 นักธุรกิจและผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน
 3.2 ผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Government Organization /NGO)
 3.3 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
 3.4 สื่อมวลชน/ศิลปิน/ดารา/พิธีกร/นักจัดรายการ
 4) บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรให้เข้าศึกษา โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาประเทศ หรือ
เป็นผู้ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศหรือสนับสนุนงานของสถาบันต่อไป
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ส่วนที่ 2 : ใบสมัคร
รหัสนักศึกษา

เลขที่

(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

สถาบันพระปกเกล้า

ใบสมัครเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร

ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุน่ ที่ 9
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)………………………………………….………… นามสกุล…....…………………………………………………..……………
ชื่อ และ นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)
TITLE………………………NAME……………….………………..…………… SURNAME……….........……………………..………………………………
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่…..….……หมู่ที่……….…หมู่บ้าน...............................................ซอย…...........………...........…….ถนน…….......………………….……
แขวง/ตําบล…………….......…………...เขต/อําเภอ…………….............…………จังหวัด…….............……..……รหัสไปรษณีย์………...……..
โทรศัพท์…………………….………….............…….…......…….……….….… มือถือ……………………..………………...…………….…………….…….
โทรสาร…………………………………...........……..….…… E-mail…..…….......................................…………………………………………….…...
วันเดือนปีเกิด……………………………………….................................………….อายุ……………............…………………………………...…….…..
ภูมิลําเนา…………………………………........……………..สัญชาติ………...............………..…..……ศาสนา……...................………………..….…
บัตรประชาชนเลขที่………………………..................……...……………วันออกบัตร……………........................………………………………..….
วันหมดอายุ…………………………………………………………….…………สถานที่ออกบัตร……………….................…………………………………
บัตรข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เลขที่………………………………………..……………………….……………………………………
วันหมดอายุ………………………………………………………….…………สถานที่ออกบัตร…………………………….....…………………………………
ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิน …………………………………………………………………………………………………...……………………………
ความสัมพันธ์………………………………………………………………………… หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ………….……...…………………………..
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2. ข้อมูลด้านการทํางาน (หากผู้สมัครมีรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแนบเอกสารเพิม่ เติมได้)
ตําแหน่งปัจจุบนั ……………...……………………………………………….…………………………………………………………….………………………....
สังกัด: ฝ่าย / กอง / สํานัก ……………………………………..............…………………………………………………………….………………………….
หน่วยงาน / องค์กร / กระทรวง ……………………………………………………………………………………….………………………………………….
ตําแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………....
สังกัด: ฝ่าย / กอง / สํานัก (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………….......……….………………………….
หน่วยงาน / องค์กร / กระทรวง (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………...…………………………….
ที่อยูท่ ี่ทํางาน
เลขที่……….........…หมู่ที่……..……อาคาร..............................................ซอย…….…..................…..…….ถนน…………………..……………
แขวง/ตําบล…………….......…………...เขต/อําเภอ…………….............…………จังหวัด…….............……..……รหัสไปรษณีย์………...……..
โทรศัพท์………………………………..…..............................…………….โทรสาร………………………………...................……………………………
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผู้สมัคร
……………………………………………………………………………………………..……………………………..……………………………………………………
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………..………..………..……
…..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..……..…..………..………..…………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………..………………………………………………………

3. ข้อมูลด้านการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิที่ได้รับ

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.

อุดมศึกษา : ปริญญาตรี
: ปริญญาโท
: ปริญญาเอก
อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………................……………

กรณีเคยผ่านการศึกษาหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า โปรดระบุโดยละเอียด
หลักสูตร

รุ่น / ปีการศึกษา

หมายเหตุ

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

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

…….………………......………………
………………......………….…………
………………......………….…………
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4. ผู้สมัครคิดว่าสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรไปพัฒนาหน่วยงานได้อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………..…………....…………….…………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………...……….…
………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………...……….…
………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………...……….…
………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………...……….…
………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………...……….…
………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………...……….…
………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………...……….…

ข้าพเจ้ายอมรับ ว่าการคัดเลือกเข้ าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็ นดุลพิ นิจของคณะกรรมการที่ทําหน้ าที่
คัดเลือกนักศึกษา และสภาสถาบันพระปกเกล้า และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ และสภา
สถาบันฯ ในทุกกรณี โดยไม่ติดใจดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ข้าพเจ้า
จะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขข้อกําหนดของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการศึกษา และเงื่อนไข
การสําเร็จการศึกษาทุกประการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากระบุ
ข้อความที่ ผิ ดจากความเป็ น จริง จะเป็ นสาเหตุให้ถูกตัดสิท ธิจากการเป็น นั กศึกษาสถาบั น พระปกเกล้า หรือ
ถูกปลดออกจากการเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ

ลายมือชื่อผู้สมัคร.……………………………....…………
( …….………....………………..………...…………)
วันที่..………/……..…..…….……/…..………
เพื่ อ ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้ า พเจ้ า
แจ้งความประสงค์ไว้ ณ ที่นี้ว่า เอกสารนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งชี้ตัวของข้าพเจ้าที่อยู่ใน
ครอบครองของสถาบันพระปกเกล้านี้ ในกรณีที่มีผู้อื่นมาขอตรวจสอบ หรือขอคัดสําเนาเอกสารดังกล่าว ข้าพเจ้า
 ยินยอม

 ไม่ยินยอม
ลายมือชื่อผู้สมัคร……………………….....…………………
(……………………………….....………………...)
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ส่วนที่ 3 : หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน

สถาบันพระปกเกล้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
__________________________

หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน
(กรณีปฏิบัติงานในหน่วยงาน และต้องขออนุมัติองค์กรต้นสังกัด)

ข้าพเจ้า………………………………………………………… นามสกุล ……....……………………………………………………
ตําแหน่ง …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หน่วยงาน ………………………...……………………………………………………….…………………………………………………………………..
ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ (ชื่อ-สกุลผู้สมัคร) .....................................................................................
ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
รุ่นที่ 9
ขอรั บ รองต่ อ สถาบั น พระปกเกล้ า ว่ า หากผู้ ส มั ค รได้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า รั บ การศึ ก ษาใน
หลักสูตร หน่วยงานต้นสังกัดยินยอมและสนับสนุนให้ผู้สมัครเข้าศึกษาอบรมและร่วมกิจกรรมทั้งปวง
ตามที่สถาบันฯกําหนดไว้ในหลักสูตรได้อย่างสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาการศึกษาอบรม

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

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 4 : หนังสือรับรอง

สถาบันพระปกเกล้า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
__________________________

หนังสือรับรอง
(กรณีผสู้ มัครดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร – เจ้าของกิจการ)

ข้าพเจ้า (ผู้รับรอง)………………………………………………...…………….. นามสกุล ………….............………………………………..
ตําแหน่ง …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
หน่วยงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ ………………………………………………………………….. โทรศัพท์มือถือ …………………….....…………………………………..
เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร (ชื่อ-สกุลผู้สมัคร) ....................................................................................................
ในฐานะ…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก
รุ่นที่ 9 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถและศักยภาพของผู้สมัคร
ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………......……………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………......……………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………….......................................................……………………………
………...……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………............…………..……………………………
………………………………………………………………………………………..........................................................……..……………………………………

ลายมือชื่อ ……………………………………................………..

วันที่ ……..……/…………..….........………/…...…………

(หนังสือรับรองนี้มีความสําคัญต่อการพิจารณาคัดเลือก ขอให้ท่านกรุณาให้ความคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
ความสามารถและศักยภาพของผู้สมัครที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้)
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