ใบสมัครเข้ ารับการศึกษา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
สาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่ นที่ 2
ปี การศึกษา พ.ศ. 2556

ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา
QFED 002/05

รายละเอียดการสมัครเข้ ารับการศึกษา
.........................................................
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผสู ้ มัครกรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน (ใช้ติดใบสมัคร 1 รู ป โดยการติด
ห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บรู ป)
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาบัตรข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ
5. ส าเนาปริ ญญาบั ต ร หรื อส าเนาเอกสารที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(ทบวงมหาวิทยาลัย) หรื อ ก.พ. รับรองว่าสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
การรับสมัคร
1. เปิ ดรับสมัครระหว่ างวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
2. ในการสมัคร ผูส้ มัครหรื อตัว แทนของผูส้ มัครต้องนาส่ งใบสมัครที่ กรอกข้อมูลครบถ้ว น
และแนบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบ ถ้าผูส้ มัครหรื อตัวแทนผูส้ มัครนาหลักฐานการ
สมัค รส่ ง ไม่ ครบ สถาบันพระปกเกล้าจะไม่ รับสมัค รจนกว่าผูส้ มัค รหรื อตัว แทนผูส้ มัค ร
ส่ งหลักฐานครบตามที่กาหนด
3. ไม่มีการรับสมัครโดยส่ งเอกสารการสมัครทางโทรสาร
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมที่
โครงการบริ หารหลักสู ตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผูบ้ ริ หารทางการแพทย์ รุ่ นที่ 2
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนด้านทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210 เว็บไซต์ www.kpi.ac.th
หรื อ นางสาวยะราพร เฉลยโฉม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9621
นายเอาชัย วะชุม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9589
นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9538
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8178
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เลขที่

รหัสนักศึกษา

(เฉพาะเจ้ าหน้ าที)่

รู ปถ่ ายสีขนาด 2 นิว้
จานวน 3 รู ป
ถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 3 เดือน

ขึน้ ตรงต่ อเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า

ใบสมัครเข้ ารับการศึกษา
หลักสู ตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2
1. ข้ อมูลทัว่ ไป (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนด้ วยตัวบรรจง)
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………….………..…นามสกุล………….……………………………...
ชื่อ และนามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ ใหญ่ )
NAME……………………………………………SURNAME………………………………………………………
ที่อยูป่ ั จจุบนั
เลขที่………หมู่ที่…………ซอย……….………….ถนน………………………แขวง/ตาบล.……………………….
เขต/อาเภอ……...…………................จังหวัด………….……………………..……รหัสไปรษณี ย…
์ …….………...
โทรศัพท์………………............................ มือถือ………………………….…………………….…………………..
โทรสาร……………………………………..... E-mail……………………………………………………………….
วัน เดือน ปี เกิด………………….อายุ………ปี ภูมิลาเนา……….………สัญชาติ.……………..ศาสนา….…..……
บัตรประชาชนเลขที่………..…………………………….………วันออกบัตร……………………..………………..
วันหมดอายุ….....................................สถานที่ออกบัตร……………………………….………………………………
บัตรข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เลขที่………………………………...................................................
วันหมดอายุ……………………..................สถานที่ออกบัตร……………………..…………………………………
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2. ข้ อมูลด้ านการทางาน
ตาแหน่ง(ภาษาไทย)……………………………… (ภาษาอังกฤษ)………………………………………..……….…
ฝ่ าย/ส่ วน/สานัก……………..……………….................................กรม………………………………………………
กระทรวง/หน่วยงาน (ภาษาไทย)..................................................................................................................................
กระทรวง/หน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................
โปรดระบุตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชา (ในกรณี ส่งหนังสื อราชการ).....................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทางาน เลขที่………หมู่ที่…………ซอย……………….ถนน………………แขวง/ตาบล………………
เขต/อาเภอ..………………................จังหวัด………………….……………..…รหัสไปรษณี ย…
์ ….…….……...….
โทรศัพท์………………………………โทรสาร……..……………………….E-mail………..……………...............
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผู้สมัคร
……………………………………………………………………………………………..………………………….
สมัครเข้าศึกษาตามคุณสมบัติ ประเภทที่.............................. คุณสมบัติขอ้ ที่....................................
หมายเหตุ ตาแหน่งปั จจุบนั ที่ระบุในใบสมัครต้องสัมพันธ์กบั ประเภทและคุณสมบัติที่สมัคร
โดยสามารถดูประเภทและคุณสมบัติได้ที่รายละเอียดหลักสู ตร หน้าที่ 2-3
3. ข้ อมูลด้ านการศึกษา
ระดับการศึกษา

วุฒิทไี่ ด้ รับ

สถาบันการศึกษา

ปี พ.ศ.

มัธยมศึกษา
ปริ ญญาตรี : ปริ ญญาตรี
: ปริ ญญาโท
: ปริ ญญาเอก
อื่นๆ (โปรดระบุ)..................
3.1 กรณีเคยผ่ านการศึกษาหลักสู ตรของสถาบันพระปกเกล้ า โปรดระบุโดยละเอียด
หลักสู ตร
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หมายเหตุ
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4. เหตุผลที่ประสงค์ จะเข้ าศึกษาในหลักสู ตรนี้
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(ท่านสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม หากมีขอ้ ความเกินเนื้ อที่ที่กาหนดให้)

ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็ นดุลพินิจของคณะกรรมการที่ทาหน้าที่
คัดเลือกนักศึกษา และสภาสถาบันพระปกเกล้า และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ และ
สภาสถาบันในทุกกรณี โดยไม่ติดใจดาเนินการใด ๆ ตามกฎหมายทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารั บการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขข้อกาหนดของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการศึกษา
และเงื่อนไขการสาเร็ จการศึกษาทุกประการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็ นความจริ งและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีวา่ หาก
ระบุขอ้ ความที่ผิดจากความเป็ นจริ ง จะเป็ นสาเหตุให้ถูกตัดสิ ทธิ จากการเป็ นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
หรื อถูกปลดออกจากการเป็ นนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าโดยไม่มีขอ้ เรี ยกร้องใด ๆ
ลายมือชื่อ………….………………….…………
(........….……………………………………………)
วันที่…..……/……...………/……..….

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ข้าพเจ้า
ขอแจ้ง ความประสงค์ไว้ ณ ที่ น้ ี ว่า เอกสารนี้ เป็ นข้อมูลส่ วนบุ คคลของข้าพเจ้า อันเป็ นการบ่งชี้ ตวั ของ
ข้าพเจ้าที่ อยู่ในครอบครองของสถาบันพระปกเกล้า ในกรณี ที่มีผูอ้ ื่นมาขอตรวจสอบ หรื อขอคัดสาเนา
เอกสารดังกล่าว ข้าพเจ้า
ยินยอม ให้ดาเนินการได้
ไม่ยนิ ยอม
ลายมือชื่อ………….……..……………………
(........….……………………………………………)
วันที่…..……/……...………/……..….
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สถาบันพระปกเกล้า
__________________________
หนังสื อรับรองของหัวหน้ าหน่ วยงาน
ข้าพเจ้า............................................................................................................................
ตาแหน่ง.................................................................หน่วยงาน............................................................
ผูบ้ งั คับ บัญชาของ................................................................................ผูส้ มัครเข้า รั บการศึ ก ษาใน
หลั ก สู ตรประกาศนี ยบั ต รธรรมาภิ บ าล ส าหรั บ ผู ้ บ ริ หารทางการแพทย์ รุ่ นที่ 2 ขอรั บ รองต่ อ
สถาบัน พระปกเกล้ า ว่ า หน่ ว ยงานต้น สั ง กัด ยิ น ยอมและสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ส มัค รข้า งต้น เข้า ศึ ก ษาอบรม
และร่ วมกิ จ กรรมทั้ง ปวงตามที่ ส ถาบัน พระปกเกล้า ก าหนดไว้ใ นหลัก สู ตรฯ ได้อ ย่า งสม่ า เสมอตลอด
ระยะเวลาการศึกษาอบรม

ลงชื่อ..........................................................
(

)
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่...........................................................

หมายเหตุ
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ผูร้ ับรองต้องเป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิให้ลาเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมได้

