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สถาบันพระปกเกล้า 

ใบรับรองผู้สมัคร (ชุดที่ 1) 
 

 

ส าหรับผู้สมัคร 
 

ให้ส่งใบรับรองนี้แก่ผู้ที่ท่านประสงค์จะขอให้เขียนหนังสือรับรอง เพ่ือกรอกข้อมูล แล้วน าส่งใบรับรองนี้พร้อม
กับใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครอ่ืน ๆ ในวันรับสมัคร 
 

ชื่อ – สกุล: ________________________________ ต าแหน่ง: ___________________________________ 
 

หน่วยงาน: ____________________________________________________________________________ 
 

   ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการทราบข้อความในหนังสือรับรองนี้ 
   ข้าพเจ้าขอทราบข้อความในหนังสือรับรองนี้ 

 

ลายมือชื่อ: __________________________________________________วันที่: _____________________________________________ 
 

 

ส าหรับผู้รับรอง (ต้องไม่เป็นกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าอยู่ในปัจจุบัน) 
 

ผู้สมัครข้างต้นประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน รุ่นที่ 21 ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองประกอบการพิจารณาการคัดเลือกด้วย สถาบันจึงขอให้ท่าน           
ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ ผู้สมัครอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ             
ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้    

ชื่อ – สกุล: ________________________________ต าแหน่ง: ____________________________________ 

หน่วยงาน: ____________________________________________________________________________ 

โทรศัพท:์____________________________________________โทรศัพท์มือถือ: _____________________ 
 

สถาบันอาจติดต่อท่านในกรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมต่อไป 
 

1.ระยะเวลาที่ท่านได้รู้จักผู้สมัคร:____________________________________________________________ 
 

2. สถานะระหว่างท่านกับผู้สมัคร (เช่น รู้จักกันในฐานะผู้บังคับบัญชา หรือ อาจารย์ เป็นต้น):_________________ 
 

 

ส่วนที่ 2 
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3.  ข้อเด่นหรือจุดแข็งของผู้สมัครในสายตาของท่าน : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

4.  ข้อด้อยหรือจุดอ่อนของผู้สมัครในสายตาของท่าน : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
5.  ผลงานหรือกิจกรรมที่ท่านคิดว่าได้แสดงถึงความสามารถพิเศษอันโดดเด่นและ/ หรือศักยภาพของความเป็นผู้น า
ของผู้สมัคร : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

6.  ท่านคิดว่าสิ่งใดจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของผู้สมัครมากท่ีสุด : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

7.  ท่านคิดว่าผู้สมัครมีศักยภาพท่ีจะเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาหน่วยงาน สังคม  หรือประเทศชาติต่อไปได้
อย่างไร  : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

8. กรุณาประเมินความสามารถของผู้สมัครในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ โดยท าเครื่องหมาย   ให้ครบทุกช่อง 
 

หัวข้อ ดีเยี่ยม ดี ปาน
กลาง 

พอใช้ ไม่มี
ความเห็น 

ความสามารถทางวิชาการ      
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
ความสามารถในการแก้ปัญหา      
ความสามารถในการพูดหรือเขียนเพ่ือแสดงความ
คิดเห็น 

     

ความเป็นผู้น า      
ความสามารในการบริหารจัดการองค์กร      
ความยึดมั่นในอุดมการณ์      
ความทุ่มเทต่อการท างานเพ่ือสาธารณะ      
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์      
การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน      
มนุษยสัมพันธ์      
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9. กรุณาให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับความสามารถและศักยภาพของผู้สมัครที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณา (ท่านอาจเขียนแยกต่างหากด้วยหัวจดหมายของหน่วยงานท่านได้) 

       

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

ลายมือชื่อ________________________________________________________ วันที่: _______________________ 
 

ใบรับรองนีม้คีวามส าคัญต่อการพิจารณาคัดเลือก  
ขอให้ท่านกรุณาน าใบรับรองนีส่้งคืนผู้สมคัรเพ่ือน าไปแนบเอกสารการสมคัร 

สถาบันขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ ท่ีนี ้
 

 


	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: 
	35: 
	36: 
	37: 
	38: 
	39: 
	40: 
	41: 
	42: 
	43: 
	44: 
	45: 
	46: 
	47: 
	48: 
	49: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off


