
       

 

 

ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาภาวะความเปน็ผู้น าศาสนายุคใหม่  

หลักสูตรที่ ๑ : รุ่นที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

 

 

 
 

สถาบันพัฒนาผู้น าศาสนาอิสลาม 

ส านักจุฬาราชมนตรี 

 



- ก – 

ใบสมัคร 

ประกอบด้วยเอกสาร  ๒  ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ ๑   ใบสมัครเข้ารับการศกึษาอบรมอบรม 

ส่วนที่ ๒   ใบรับรองผู้สมัคร  จ านวน ๑ ฉบับ 

หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร 

๑. รปูถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกนิ ๖ เดือน จ านวน ๓ ใบ (ตดิใบสมัครจ านวน ๑ ใบ) 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

๓. ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบัตรข้าราชการ / เจา้หน้าที่ของรัฐ / 

    รัฐวิสาหกิจ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง 

๔. ส าเนาหลักฐานการศกึษา 

๕. ใบรับรองผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 

 

หมายเหตุ : ๑. เปดิรับสมัครระหว่างวนัที่ 

  ๒. ในการสมคัร ผู้สมัครหรือตัวแทนผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครทีก่รอกข้อมูลครบถว้น 

       และหลักฐานการสมคัรให้ครบถว้นบรบิูรณ ์

(ส่งภายในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักจุฬาราชมนตรี) 



- ข –  

รายละเอียดผู้สมัคร  (กรุณากรอกข้อมูลดว้ยตวับรรจง) 

ชื่อ (โปรดระบุค าน าหน้านาม/ยศ)................................................................... 
นามสกุล .......................................................................................................... 
NAME............................................................................................................... 
SURNAME....................................................................................................... 
อายุ .......................ป ีวนั / เดือน / ปเีกดิ ....................................................ศาสนา ............................ 
ต าแหนง่ปัจจบุัน .................................................................................................................................... 

วุฒิการศึกษา (โปรดเรียงล าดับตั้งแต่ระดับซานาวยี์ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
๑. วฒุิการศกึษา .....................................................สาขา/วิชาเอก.......................................................... 

 สถาบัน ....................................................................................ปีที่จบการศึกษา................................. 
๒. วฒุิการศกึษา .....................................................สาขา/วิชาเอก.......................................................... 

 สถาบัน ....................................................................................ปีที่จบการศึกษา................................. 
๓. วฒุิการศกึษา .....................................................สาขา/วิชาเอก.......................................................... 

 สถาบัน ....................................................................................ปีท่ีจบการศึกษา................................. 
๔. วฒุิการศกึษา .....................................................สาขา/วิชาเอก.......................................................... 

 สถาบัน ....................................................................................ปีท่ีจบการศึกษา................................. 

ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร ์             ดี              พอใช้ 
๒. โปรแกรมที่สามารถใชไ้ด.้..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

รายชื่อผู้รับรองผู้สมัคร 
ชื่อ .....................................................................................................    (โปรดระบุค าน าหน้านาม/ยศ) 
นามสกลุ ............................................................................................................................................... 
ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด .......................................................... 

ต าแหน่งปัจจุบัน .......................................................................... (ส าหรบัผู้สมัครตามคุณสมบัต ิขอ้ ๗) 

หมายเลขผู้สมัคร 

รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ 

เดือน 



ส่วนที่ ๑

ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม 

หลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้น าศาสนายุคใหม่” หลักสตูรที่ ๑ : รุ่นที่ ๒ 

 ประจ าปี ๒๕๖๑ 

(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง) 

  ๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 

   ชื่อ (โปรดระบคุ าน าหน้านาม / ยศ) .......................................................................................................... 

   นามสกุล .................................................................................................................................................... 

    NAME (Mr./Mrs./Miss)........................................................................................................................... 

    SURNAME................................................................................................................................................  

    ที่อยู่ปัจจุบัน ............................................................................................................................................. 

    .................................................................................................................................................................. 

    โทรศัพท์ (บ้าน) ........................................................ โทรสาร ................................................................ 

    โทรศัพท์ (ที่ท างาน) .................................................. โทรสาร ................................................................ 

    โทรศัพท์ (มือถอื) ....................................................... E-mail................................................................. 

    วัน/เดือน/ปเีกดิ ...................................................................... อายุ ...................................ป ี

    เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขที่  

    วันออกบตัร ............................................................... บตัรหมดอายุ ..................................................... 

    สถานที่ออกบตัร ..................................................................................................................................... 

 บตัรข้าราชการ/บัตรประจ าตวัเจ้าหนา้ที่รฐั/รัฐวิสาหกิจเลขที ่................................................................ 

    วันออกบตัร ................................................................ บตัรหมดอายุ....................................................... 

    สถานที่ออกบตัร ...................................................................................................................................... 



- ๒ – 
๒. ประวัตกิารศึกษา 

ระดับการศกึษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศกึษา 

สถาบันการศกึษา วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

ซานาวีย ์

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

อื่น ๆ 

๓. ประวัตกิารท างาน 
    ๓.๑ การท างานปัจจุบัน 
    ต าแหน่ง (ภาษาไทย) ........................................................................................................................ 
    (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................. 

 ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผู้สมัคร .................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................ ................



- ๓ – 

๓.๒ ประสบการณ์การท างานที่ส าคัญ 

ต าแหน่ง หน่วยงาน 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

(ตั้งแต่.............. ถึง .................) 

๔. ประวัตกิารศึกษาอบรม/ดูงาน (ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา) 

หลักสตูร หน่วยงานที่จัดอบรม ประกาศนียบตัร/วุฒิบตัร ระยะเวลาการอบรม 



- ๔ – 

๕. งานอดิเรก 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

๖. ความสนใจพิเศษ 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

       ............................................................................................................................................................. 

๗. ความรู้ความสามารถพิเศษ 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

๘. ผลงานส าคัญของผูส้มัคร 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 



- ๕ – 

๙. เหตุผลที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

๑๐. ผู้สมัครคดิวา่ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ไดร้ับจากหลักสูตรน้ีไปใช้ในการพัฒนา     
      สังคมโดยรวมอยา่งไร 

  ......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

  .........................................................................................................................................................

๑๑. หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าศาสนายุค  
      ใหม่หลักสูตรที่ ๑ : รุ่นที่ ๒ ผู้สมัครจะให้ค ายืนยันอย่างไร เกี่ยวกับการเข้ารับการศึกษาอบรม 
      และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 



- ๖ – 

 การศึกษาในหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น าศาสนายุคใหม่หลักสูตร หลักสูตรที่  ๑ : รุ่นที่  ๒  

ประจ าปี ๒๕๖๑ ก าหนดให้นักศึกษาจะต้องจัดท าเอกสารวิชาการ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเสนอรายละเอียด

เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจศึกษา โดยหัวข้อที่เสนอพร้อมรายละเอียดดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับ

การศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้ 

๑๒.  หัวข้อเอกสารวิชาการที่ผู้สมัครมีความสนใจศึกษา (โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับ

จากการศึกษาในหลักสูตร น าไปพัฒนาสังคมและชุมชนเพ่ือก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป 

 ชื่อหัวข้อที่สนใจศึกษา 

 .................................................................................................................................................................. 

 

 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 .................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................. 

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 .................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 



- ๗ – 

 ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลือกเข้ าศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เป็นดุลพินิจเด็ดขาด  

ของคณะกรรมการวิชาการและประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าศาสนายุคใหม่ หลักสูตรที่ ๑ 

: รุ่นที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑  ข้าพเจ้ายอมรับการใช้ดุลพินิจดังกล่าว โดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า หากได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนี้ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขข้อก าหนดในการศึกษาอบรมตามหลักสูตรทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาการ  

เข้าเรียนในห้องเรียนปกติ ซึ่งก าหนดไว้ว่าต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามิได้เป็นผู้เข้า

รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาอบรม 

 ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อความที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิหรือถูกตัดชื่อ

ออกจากการเป็นนักศึกษาในหลักสูตรการพัฒนา โดยไม่สามารถมีข้อเรียกร้องใด ๆ 

 

      ลายมือชื่อ ................................................................... 

           (................................................................) 
         วันที่ ................เดือน ..................พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้าพเจ้า 

ขอแจ้งความประสงค์ไว้ ณ ที่นี้ว่า เอกสารนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งชี้ตัวของข้าพเจ้าที่

อยู่ในความครอบครองของสถาบันพัฒนาผู้น าศาสนาอิสลาม ในกรณีที่มีผู้อื่นมาขอตรวจสอบหรือขอคัดส าเนา

เอกสารดังกล่าว ข้าพเจ้า 

  

  ยินยอม    ไม่ยินยอม 

      ลายมือชื่อ ..................................................................... 

           (................................................................) 
         วันที่ ................เดือน ..................พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(ผู้สมัครทีม่ีความประสงค์จะน าเสนอเอกสารเพิ่มเติม โปรดแนบเอกสารดังกลา่วมาพร้อมใบสมัครนี้) 

 



- ค – 

 เฉพาะเจ้าหน้าที ่

  หลักฐานประกอบการสมัคร 

  ๑. แบบฟอรม์ใบสมัครที่มีผูส้มัครกรอกข้อมูลครบถ้วน 

  ๒. รปูถ่ายขาด ๒ นิว้ จ านวน ๓ ใบ (ติดใบสมัคร ๑ ใบ) 

  ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ชดุ 

  ๔. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ / เจ้าหนา้ที่ของรัฐ / 

      รัฐวิสาหกิจ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ชดุ 

  ๕. ส าเนาหลักฐานการศกึษา หรือเทียบเท่า 

  ๖. ใบรบัรองผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๗. เอกสารอืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ ...................................................................................................... 

      ................................................................................................................................................ 

  หมายเหตุ ................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................................... 

 

    ลงชื่อ .................................................................... 

            (.............................................................)  (เจ้าหน้าที่) 

        วันท่ี ...................เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ 

ใบรับรองผู้สมัคร 
หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้น ายุคใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

 ส าหรับผู้สมัคร 

 ขอส่งใบรบัรองนีแ้ก่ผู้ที่ทา่นประสงค์จะขอให้เขียนหนงัสือรับรอง แล้วขอให้ผูร้ับรองส่งใบรบัรองนี้ 
 พร้อมกับหนงัสือรบัรอง (ถา้มี) แก่ท่านในซองปดิผนกึ พร้อมลงลายมือชื่อผูร้ับรองหลังซอง 

 ชื่อ ... (โปรดระบุค าน าหน้านาม/ยศ) .......................................................................................................... 
 นามสกุล ................................................................................................................................................... 
 ต าแหนง่ .............................................................. หนว่ยงาน .................................................................. 
   ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการทราบขอ้ความในหนงัสือรบัรองนี้ 

   ข้าพเจ้าขอทราบข้อความในหนังสอืรับรองนี้ 

     
      ลายมือชื่อ .............................................................. 
         (.............................................................)   
               วันท่ี ...................เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ส าหรับผู้รับรอง 

 ผู้สมัครข้างต้นประสงค์ที่จะเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพัฒนาภาวะเป็นผู้น าศาสนายุคใหม่ 
 หลักสูตรที่ ๑ : รุ่นที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องมีหนังสือรับรองประกอบการพิจารณาการคัดเลือก
 ด้วย สถาบันพัฒนาผู้น าศาสนาอิสลาม จึงขอให้ท่านให้ข้อมลูและแสดงความคิดเห็นที่มีตอ่ผู้สมัครอันจะ
 เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการและประเมินผล หลักสูตรการพัฒนาภาวะ
 ผู้น าศาสนายุคใหม่ หลักสูตรที่ ๑ : รุ่นที่ ๒ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ชื่อ ... (โปรดระบุค าน าหน้านาม/ยศ) .......................................................................................................... 
 นามสกุล ................................................................................................................................................... 
 ต าแหนง่ .............................................................. หนว่ยงาน .................................................................. 
 โทรศัพท์ ......................................................... โทรศัพท์ (มอืถือ) .................................................... 

 



- ๙ – 

 สถาบันพัฒนาผู้น าศาสนาอิสลามอาจตดิต่อท่านในกรณีที่มีข้อสงสัยเพ่ิมเติมต่อไปน้ี 

 ๑. ข้อเดน่หรือจุดแข็งของผูส้มัครในความคดิเหน็ของทา่น 
     ............................................................................................................................................................. 

 ๒. ผลงานหรือกิจกรรมที่ท่านคิดว่า เปน็การแสดงใหเ้หน็ถึงความสามารถพิเศษอันโดดเดน่หรอื 
     ศักยภาพของการเปน็นกัพัฒนาของผู้สมคัร 
    .............................................................................................................................................................. 

    .............................................................................................................................................................. 

 ๓. ท่านคดิว่า ผู้สมัครมีศกัยภาพที่จะเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาสังคมและชมุชนต่อไปได้อย่างไร 
    .............................................................................................................................................................. 

    ............................................................................................................................................................. 

 ๔. กรุณาให้ความคิดเหน็เพ่ิมเตมิเกี่ยวกับความสามารถและศกัยภาพของผู้สมัครทีท่่านเห็นว่าจะเป็น
    ประโยชนต์่อการพิจารณาคัดเลอืก 

    .............................................................................................................................................................. 

    ............................................................................................................................................................. 

    .............................................................................................................................................................. 

    ............................................................................................................................................................. 

      ลายมือชื่อ .............................................................. 

          (..........................................................)   

               วันท่ี ...................เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ใบรับรองนีม้ีความส าคัญต่อการพิจารณาคัดเลือก ขอใหท้่านกรุณาน าใบรับรองนี้ 
พร้อมหนังสือยินยอมใส่ซองปิดผนกึพร้อมลงลายมือชื่อของท่านสลักซองก่อนสง่ใหผู้้สมัคร 

สถาบันพัฒนาผู้น าศาสนาอิสลาม ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ ทีน้ี่ 
 

 

 



 
 

ก าหนดการด าเนินงานหลักสูตร 

 

 

ก าหนด ระหว่างวันที ่

ประชาสัมพันธ์ – รับใบสมัคร 
 

๖ กุมภาพนัธ ์– ๓ มนีาคม ๒๕๖๑ 

ปิดรบัสมัคร 
 

๓ มนีาคม ๒๕๖๑ 

เข้าประชมุกรรมการวชิาการและประเมนิผล 
 

 

พิธีเปิดหลักสตูรและปฐมนิเทศ 
(เริ่มเปิดการเรียน – การสอน) 

 

 

 


