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ใบสมัครเข้ารับการศึกษา 
 
 
 
 

หลกัสูตรสัมฤทธิบตัร 
การวางแผนพฒันาท้องถิน่แบบบูรณาการ รุ่นที่ 5 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
 
 
 

วทิยาลยัพฒันาการปกครองท้องถิน่ 
สถาบันพระปกเกล้า 
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รายละเอยีดการสมัครเข้ารับการศึกษา 
 
 การรับสมคัร 1) ผา่นระบบออนไลน ์2) สมคัรดว้ยตนเองท่ีสถาบนัฯ หรือ 3) สมคัรโดยส่ง 
 เอกสารทางไปรษณีย ์(เลือกช่องทางใดช่องทางหน่ึง) ตั้งแต่วนัที ่11 มกราคม 2564 ถึง             
 วนัศุกร์ที ่26 มนีาคม 2564 
 คุณสมบัติผู้สมคัร 
 ต้องมอีายุ 20 ปีบริบูรณ์และอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้     

1. ขา้ราชการ/พนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ 
2. ผูบ้ริหารองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน/สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือ 
3. ขา้ราชการส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค พนกังานรัฐวสิาหกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน 
4. พฒันาทอ้งถ่ิน/แผนพฒันาอ าเภอ/ แผนพฒันาจงัหวดัหรือกลุ่มจงัหวดั หรือ 
5. อาสาสมคัรองคก์รพฒันา/ผูแ้ทนชุมชนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
6. ผูส้มคัรสามารถเขา้รับการฝึกอบรมในช่วงเวลาดงักล่าวไดค้รบตามเง่ือนไขท่ีหลกัสูตร 
    ก  าหนด 
7. ผูส้มคัรไม่เป็นผูค้า้ง/ผดินดัช าระหน้ีในระบบกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 

 
  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัร ขอ้มูลการท างาน ขอ้มูลการศึกษา และการน าความรู้
ประสบการณ์ไปพฒันาหน่วยงาน 

 ส่วนท่ี 2  หนงัสือยนิยอมของหวัหนา้หน่วยงาน 
 ส่วนท่ี 3  แนบไฟลเ์อกสาร 

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล (ผ่านระบบออนไลน์) 
1. ต้องเข้าระบบ (Log in) สมคัรออนไลน์ด้วยการกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลกั 
2. ผู้สมคัรต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน 
3. ผู้สมคัรจะต้องแนบหลกัฐานการสมคัรในรูปแบบไฟล์ WORD, PDF, JPG File (.jpg)          

ให้ครบถ้วน และโหลดเอกสารเข้าในระบบ ดังนี ้
 
 

ช่องทางที ่1 การรับสมคัรผ่านระบบออนไลน์ 
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3.1 รูปถ่ายหนา้ตรง (ไม่เกิน 3 เดือน)  
3.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีของรัฐ/ผูบ้ริหาร

รัฐวสิาหกิจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3.3 หนงัสือรับรองของหวัหนา้หน่วยงาน (กรณีผูส้มคัรท่ีด ารงต าแหน่งสูงสุดขององคก์รตอ้งลง

นามรับรองตนเอง) 
3.4 กรอกขอ้มูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์มหนงัสือใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มูลการช าระหน้ี

ในระบบกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
4. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลและมีการแนบหลกัฐานการสมัครครบถ้วนเท่าน้ัน จึงจะได้รับเลขที่ใบ

สมคัร  
5. ผู้สมัครสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันและเวลาที่ปิดรับสมัครเท่าน้ัน หากพ้น

ก าหนดเวลาที่ระบุ (26 มีนาคม 2564) ผู้สมัครจะไม่สามารถส่งใบสมัครหรือพิมพ์เลขที่ใบ
สมคัรได้  

  
 
 
หลกัฐานประกอบการสมคัร  
 1. แบบฟอร์มใบสมคัรท่ีผูส้มคัรกรอกขอ้มูลครบถว้น ชดัเจน  
 2. รูปถ่ายสี หนา้ตรงขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รูป ถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน (ติดใบสมคัร 1 รูปโดยใช้
     กาว)  
 3. ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
 4. ส าเนาบตัรขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีของรัฐ/รัฐวสิาหกิจ/พนกังานของรัฐ พร้อมรับรองส าเนา 
     ถูกตอ้ง  
 5. หนงัสือรับรองของหวัหนา้หน่วยงาน (ถา้มี)  
 

การรับสมคัร  
1. เปิดรับสมคัรถึงวนัศุกร์ท่ี 26 มีนาคม 2564 
2. การสมคัร ท่านสามารถสมคัรโดย 1) ผา่นระบบออนไลน ์2) สมคัรดว้ยตนเองท่ีสถาบนัฯ หรือ  

ช่องทางที ่2 การรับสมคัรผ่านสมคัรด้วยตนเองทีส่ถาบันฯ หรือ  ช่องทางที ่3 สมคัรโดยส่งเอกสารทาง
ไปรษณย์ี 
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3) สมคัรโดยส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ทั้งน้ี ผูส้มคัรตอ้งน าส่งใบสมคัรท่ีกรอกขอ้มูลและแนบหลกัฐาน
การสมคัรครบถว้นตามท่ีก าหนด สถาบนัพระปกเกลา้จะไม่รับใบสมคัรของผูส้มคัรท่ีมีหลกัฐานไม่
ครบตามท่ีก าหนด  
 
 
 

 

 

 

 
 

3. ไม่รับสมคัรโดยส่งเอกสารการสมคัรทางโทรสาร (แฟกซ)์ หรือ E-mail  

4. ค่าธรรมเนียมในการอบรมตลอดหลกัสูตร 35,000 บาท (เป็นค่าศึกษาอบรม รวมอาหารกลางวนัและ
อาหารวา่งตลอดการเรียนการสอน ทั้งน้ี ไม่รวมค่าท่ีพกั ณ กรุงเทพฯ และค่าเดินทางมายงัสถาบนัฯ ซ่ึง
ท่านสามารถเบิกจากตน้สังกดัไดต้ามระเบียบ)  
 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่ 
วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ิน สถาบนัพระปกเกลา้  
โทรศพัท ์02-141-9567, 02-141-9574 (อติพร / มนฤดี)  
หรือ http://www.kpi.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 

 

** สมคัรทางไปรษณย์ี ส่งใบสมคัรพร้อมหลกัฐานเอกสารต่างๆ มาที ่
 วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ิน สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภกัดี ชั้น 5 
 เลขท่ี 120 หมู่ 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
    (โปรดวงเล็บมุมซองวา่ “หลกัสูตรแผน รุ่น 5”)  
 

 

http://www.kpi.ac.th/
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(วทิยาลยัพฒันาการปกครองท้องถิน่) 

สถาบันพระปกเกล้า 
 
 

(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง) 

 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป  

 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)……………………………….… นามสกลุ................………………………… 
ช่ือ และนามสกลุ ภาษาองักฤษ (ตวัพิมพใ์หญ่) 
NAME………………………………….……………………SURNAME………………………………… 
ท่ีอยูปั่จจุบนั 
เลขท่ี………หมู่ท่ี……….…ซอย………………..…ถนน……….…………แขวง/ต าบล………………….. 
เขต/อ าเภอ……………………………จงัหวดั………………………….รหสัไปรษณีย…์………………… 
โทรศพัท…์……………………………………………มือถือ……………………………………………… 
โทรสาร………………………………………………… e-mail…..……………………………………… 
วนัเดือนปีเกิด………………………………………………อาย…ุ………………………………………… 
ภูมิล าเนา………………………………สัญชาติ…………………………ศาสนา…….…………………… 

ใบสมัครเข้ารับการศึกษา 

หลกัสูตรสัมฤทธิบตัร 

การวางแผนพฒันาท้องถิน่แบบบูรณาการ รุ่นที่ 5 

 

รหัสนักศึกษา 

--  
(เฉพาะเจ้าหน้าที)่ 

         
 

 

รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ 
ถ่ายไม่เกนิ 3 เดือน 

เลขที.่.........................
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บตัรประชาชนเลขท่ี………………………………………วนัออกบตัร…………………………………… 
วนัหมดอาย…ุ……………………………………สถานท่ีออกบตัร………………………………………... 
บตัรขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/พนกังานรัฐวสิาหกิจเลขท่ี………….……………………………………... 
วนัหมดอาย…ุ……………………………………สถานท่ีออกบตัร………………………………………... 
 
ช่ือบุคคลท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน.................................................................................................................
ความสัมพนัธ์......................................................หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ..................................................... 

 

2. ข้อมูลด้านการท างาน 
 

ต าแหน่งปัจจุบนั…………………………………………………………………….………………………... 
สังกดั : ฝ่าย / กอง / ส านกั……………………………………………………………………………………. 
หน่วยงาน /องคก์ร / กระทรวง ………………………………………………………………………………. 
 
ต าแหน่ง (ภาษาองักฤษ) …………………………………………...………………………………………… 
สังกดั : ฝ่าย / กอง / ส านกั(ภาษาองักฤษ) …………………………………………...……...………...............
หน่วยงาน /องคก์ร / กระทรวง (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………...……………….. 
 
ท่ีอยูท่ี่ท างาน 
เลขท่ี…………หมู่ท่ี……..…ซอย………..…ถนน………..…………แขวง/ต าบล………………….……… 
แขวง/อ าเภอ………………………..จงัหวดั……………………รหสัไปรษณีย…์……………......................
โทรศพัท…์………………………………………...… โทรสาร…………………………………………..… 

 
ลกัษณะงานและความรับผดิชอบของผูส้มคัร 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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3. ข้อมูลด้านการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิทีไ่ด้รับ สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 

อุดมศึกษา : ปริญญาตรี    

                  : ปริญญาโท    

                  : ปริญญาเอก    

อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ)............ 

   
 
 
 
 
 

 

 3.1 กรณเีคยผ่านการศึกษาหลกัสูตรของสถาบันพระปกเกล้า โปรดระบุโดยละเอยีด 

หลกัสูตร รุ่น / ปีการศึกษา หมายเหตุ 

   
   
   

 

4. ผู้สมคัรคดิว่าสามารถน าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากหลกัสูตรไปพฒันาหน่วยงานได้
อย่างไร 

 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
(ท่านสามารถแนบเอกสารเพิม่เติม หากมีข้อความเกนิเน้ือทีท่ี่ก าหนดให้) 
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 ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ 
ที่ท าหน้าที่คัดเลือกนักศึกษา และสภาสถาบันพระปกเกล้า และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของ  
คณะกรรมการฯ และสภาสถาบันฯในทุกกรณ ีโดยไม่ติดใจด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายทั้งส้ิน 

  ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารับการคดัเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า 
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเง่ือนไขข้อก าหนดของสถาบันพระปกเกล้า หลกัสูตร
การศึกษา และเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาทุกประการ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดี
ว่าหากระบุข้อความที่ผิดจากความจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิจากการเป็นนักศึกษาสถาบัน
พระปกเกล้า หรือถูกปลดออกจากการเป็นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าโดยไม่มข้ีอเรียกร้องใดๆ  

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ณ ที่นี้ว่า เอกสารนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อนัเป็นการบ่งช้ี 
ตัวของข้าพเจ้าที่อยู่ในครอบครองของสถาบันพระปกเกล้านี้ ในกรณีที่มีผู้อ่ืนมาขอตรวจสอบ  
หรือขอคดัส าเนาเอกสารดังกล่าว ข้าพเจ้า 

  ยนิยอม 
         ไม่ยนิยอม 

ช่ือ-สกลุ………………………………….………… 
                      วนัท่ี………/………………/……….…… 

 

  
 
         

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 ช่ือ-สกลุ………………………………..………… 

วนัท่ี………/………………/……….…… 


