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ตดิรูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด 1.5 x 2 น้ิว  

ใบสมัครเข้ารับการศึกษา 
หลักสูตรผู้น าไทย – จีน ยุคใหม่ (วทจ.) 

สถาบันวิทยาการผู้น าไทย - จีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจน) 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ-นามสกุล 
(ยศ,นาย,นาง,นางสาว) 

 ชื่อเล่น  

Name-Surname 
(Rank,Mr.,Mrs.,Ms.) 

 กรุ๊ปเลือด  

ชื่อจีน (ถ้ามี)  Passport 
Number 

 

เลขประจ าตัวประชาชน  วัน/เดือน/ปีเกิด  
อายุ  เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  
หน่วยงาน /Organization  
ต าแหน่ง / Position  
ท่ีท างาน เลขที่ ซอย ถนน 

แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ 

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขที่ ซอย ถนน 

แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ 

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 

โทรศัพท์ 
 

ที่ท างาน  โทรสาร  

บ้านพัก มือถือ  
Email  Line ID  
สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส 

ชื่อคู่สมรส / Spouse  

2. ข้อมูลการศึกษา  ** (โปรดกรอกโดยละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง) 

ระดับ สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.    

ปริญญาตรี    
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก    

อบรมหลักสูตรระยะสั้น  
ความรู้ภาษาต่างประเทศ  
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3. ขนาดเส้ือยืดโปโลโปรดท าเครื่องหมายในช่อง  ตามขนาดเสื้อโปโลที่ท่านต้องการเสื้อโปโลรอบอกโดยประมาณ(น้ิว) 

ชาย  S(38 น้ิว)  M(40 น้ิว)  L (42 น้ิว)  XL(44 น้ิว)  XXL(46 น้ิว)  XXXL(48 น้ิว) 

หญิง  S(32 น้ิว)  M(34 น้ิว)  L(36 น้ิว)  XL(40 น้ิว)  XXL(42 น้ิว)  XXXL(44 น้ิว) 

 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านการประกอบวิชาชพี 
2.1 สาขาวิชาชีพของผู้สมัคร (กรณีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ) 

ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน  ภาคเอกชน วิชาชีพอิสระ 

 ข้าราชการพลเรือน    การค้า  สื่อสารมวลชน 

 ข้าราชการทหาร     การบริการ  ทนายความ 
 ข้าราชการต ารวจ     การผลิต  ผู้สอบบัญชี 

 ข้าราชการตุลาการ       ศิลปิน 

        

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ/องค์กร 

ก่อต้ังเม่ือ  

ทุนจดทะเบียน (ช าระเต็ม/บาท)  

ลักษณะประเภทของธุรกิจ/องค์กร  

ภารกิจของธุรกิจ/องค์กร อธิบายพอสังเขป (เป็นข้อมูลส าคัญส าหรับมหาวิทยาลัยปักก่ิง) 

 

 

 

ความส าเร็จของธุรกิจ/องค์กร (Main Success and Effect) อธิบายพอสังเขป 

 

 

 

ฐานะทางสังคมของธุรกจิ/องค์กร (Social Position)  

 

 

 

ท่านปฏิบัติงานในธุรกิจ/องค์กรน้ี เป็นเวลา (ปี)  

2.3 บทบาทและต าแหน่งงานท่ีส าคัญใน อดีต *(กรุณาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนต้ังแต่ อดีตจนปัจจุบัน ส าหรับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง) 

หน่วยงาน ต าแหน่ง ช่วงเวลา  
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2.4 ท่านมีบทบาทและต าแหน่งงานท่ีส า คัญในสังคมอะไรบ้าง (กรุณาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ) 

หน่วยงาน ต าแหน่ง ช่วงเวลา 

   

   

   

   

2.5 ประวัติการท างานท่ีเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจีนหรือการท าธุรกิ จจีนหรือจีนศึกษา 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาท่ีด าเนินงานเกี่ยวกับจีน (ปี)  

ปัญหาและอุปสรรคท่ีท่านประสบ และท่านมองอนาคตธุรกิจจีนของท่านเป็นอย่างไร  

 

 

 

 

2.6 เรื่องท่ีท่านสนใจเกี่ยวกับประเทศจีน ท่านมองโอกาส ความ ร่วมมือ หรือการแข่งขันกับจีนอย่างไร  

 

 

 
 

2.7 เรือ่งอื่น ๆ ท่ีท่านมีประสบการณ์ สามารถแบ่งปันเพื่อ นร่วมอบรมได้ 
 
 

 

 

ส่วนท่ี 3 หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา ข้อมูล และเงื่อนไขการอบรมและการส าเร็จการศึกษา อบรม  
3.1 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา  

1. อายุ 45 – 65 ปี *(เป็นดุลพนิิจของคณะกรรมการ) 
2. เป็นผู้มีประสบการณ์ หรือมีความสนใจที่จะด าเนินงานด้านต่าง ๆ รว่มกับจีน หรือสนใจส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-จีน 
3. เป็นระดับผู้น าขององค์กร หรือเทียบเท่าในองค์กรธุรกิจ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือเป็นนักวิชาการ

ด้านวัฒนธรรมจีน หรือภาษาจีน หรือจีนศึกษา  
4. มีความสนใจในเศรษฐกิจ และธุรกิจไทย – จีนและการสร้างความสัมพันธ์ 
5. เป็นผู้ที่ต้องการพัฒ นาตนเองและองค์กรด้วยกลยุ ทธ์ระดับสูง ด้านการพัฒนาผู้น าธุรกิจยุคใหม่ไทย – จีน และการเชื่อมโยงสู่

นานาชาติ 
6. เป็นผู้มีความพร้อมในการเข้าร่วมหลักสูตรสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรได้อย่างสม่ าเสมอตามข้อก าหนด 
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3.2 เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก  
1. คณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาคัดกรองผู้เข้ารับการศึกษาจากผู้ยื่นใบสมัครเท่าน้ัน  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีสิทธ์ิและอ านาจที่จะแจ้งผู้ยื่นใบสมัครเพื่ อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อ

ประกอบการพิจารณาได้ 
3. คณะกรรมการคัดเลือกมีสิทธ์ิและอ านาจที่จะเชิญบุคคลใดใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรส่งเสริม

ความร่วมมือทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน 
4. มติการคัดเลือกหรือค าเชิญของคณะกรรมการหลักสูตรจะต้องเป็นเอกฉันท์ค าวินิจฉัยหรือค าชี้ขาดหรือค าเชิญบุคคลเข้ารับ

ศึกษาใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เป็นเอกฉันท์ให้ถือเป็นค าตัดสินอันเป็นที่สุด  
5. ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของหลักสูตร    

3.3 ก าหนดการ **(อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ) 

 ก าหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 18 ตุลาคม 2562 ท าการ Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ที่ 
www.hcu.ac.th/tcl 

 สอบสัมภาษณ์ 28 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
บางพลี สมุทรปราการ   

 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ทาง www.hcu.ac.th/tcl 

 ช าระค่าธรรมเนียมและยืนยันการเข้าศึกษา วันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ทาง www.hcu.ac.th/tcl 

 รายงานตัวและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล และวัดตัวตัดเสื้อสูท วันที่ 20,23,24 ธันวาคม 2562 

 พิธีเปิดปฐมนิเทศหลักสูตร วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563  

 ระยะเวลาในการศึกษา ทุกวันอังคาร เวลา 13.00-18.00 น. เริ่มเรียน วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ถึง วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 
2563 

 กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์และกิจกรรมรับน้อง วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

 กิจกรรมการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 22-27 มีนาคม 2563  

 พิธีปิดการศึกษา และมอบประกาศนียบัตร วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
จ.สมุทรปราการ 

3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 190,000.-บาท (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 อัตราน้ีรวมค่าธรรมเนียมศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักก่ิง และการศึกษาดูงานที่ปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 อัตราน้ีไม่รวมการศึกษาดูงานด้านการค้าและเศรษฐกิจจีนตอนใต้ 
3.5 เง่ือนไข (การเข้าศึกษาและส าเร็จการศึกษา ) 

 ไม่เรียนซ้ าซ้อนกับหลักสูตรอ่ืน (วันที่ 28 มกราคม  - 16 มิถุนายน 2563) 

 ร่วมปฐมนิเทศหลักสูตร และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (วันที่ 28 มกราคม และ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563) 

 มีเวลาเรียนและศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่า 75%  

 จัดท าเอกสารวิชาการวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย- จีน 
3.6 กิจกรรมในหลักสูตร 

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์และรับน้อง 

 กิจกรรมการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการค้าและเศรษฐกิจจีนตอนใต้ **(ตามความสมัครใจ) 

  กิจกรรมสันทนาการที่แต่ละกลุ่มจัด ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน  

http://www.hcu.ac.th/tcl/register
http://www.hcu.ac.th/tcl
http://www.hcu.ac.th/tcl
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ส่วนท่ี 4 ผู้รับรอง (ขอให้มีผู้ลงนามรับรองได้ไม่เกิน 2 คน) 
ผู้รับรอง 1  

 
ผู้รับรอง 2  

 (                                                         )  (                                                    ) 

 
ส่วนท่ี 5 ข้อมูลส าหรับการออกใบเสร็จรับเงิน 

 ออกใบเสร็จรับเงินในนามผู้สมัคร (ข้อมูลตามเอกสารด้านบน ) 

 ออกใบเสร็จรับเงินในนามหน่วยงาน (โปรดระบุข้อมูล) 
ในนาม : 

 
 

 
ส่วนท่ี 6 ข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ืออ านวยความสะดวกและประสานงาน ชื่อผู้ประสานงาน/เลขานุการ 

ชือ่-นามสกุล (ช่ือผู้ประสานงาน/เลขานุการ) 

โทรศัพท์ที่ท างาน  โทรศัพท์มือถือ  E-mail: 
Line ID  Facebook  

 ข้าพเจ้ายอมรับผลการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาการ ผู้น าใหม่ไทย- จีน ยุคใหม่ (วทจ.) สถาบัน วิทยาการ ผู้น า

ไทย–จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยปักก่ิง และข้าพเจ้ายอมรับการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว โดยไม่มี

ข้อโต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

   ข้าพเจ้าขอยืนยันว่ า หากได้ รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรน้ี ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไข

ข้อก าหนดในการศึกษาตามหลักสูตรทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาการเข้า รับการศึกษา  ซ่ึงก าหนดไว้ว่า ต้องไม่ต่ าก ว่าร้อยละ 75 และ

ไม่เป็นผู้เรียนซ้ าซ้อนกับหลั กสูตรอื่นในช่ วงเวลาเดี ยวกับ หลักสูต ร วทจ . (มกราคม ถึง พฤศจิกายน 2563) และเข้าร่วมกิจกรรม

ปฐมนิเทศ กิจกรรมละลายพฤติกรรม และกิจกรรมรับน้อง หากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ ารับการอบรม 

และเม่ือช าระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแล้วจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี 

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครน้ีเป็นความจริงทุกประการ  

 ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อความที่ผิดจากความเป็นจริง หรือไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และเงื่อนไขข้ อก าหนดของหลักสูตร จะ

เป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิหรือถูกตัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาหลักสตูรฯ ได้ หรือไม่มีสิทธิรับประกาศนียบัตร โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องใดๆ  

ทั้งสิ้น 

ลงช่ือ  ............................................................. ผู้สมัคร 
                            (                                           ) 

    วันที่ ................ ./....................../.................  
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รายการเอกสารประกอบการพิจารณา 
เอกสารหลักฐาน จ านวน มี ไม่มี 

1 แบบฟอร์มใบประวัติผู้เข้ารับการศึกษา  1 ชุด   
2 รูปถ่าย 2 น้ิว หน้า ตรง  (พื้นหลังขาว หน้าตรง เห็นใบหูชัดเจน ไม่สวมชุดข้าราชการหรือเสื้อสีขาว                  

ไม่สวมเคร่ืองประดับ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ส าหรับท า VISA และป้ายช่ือ 
4 รูป   

3 ส าเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกปริญญาที่ส าเร็จการศึกษา  2 ชุด   
4 ส าเนาทะเบยีนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด   

5 หนังสือรับรองการท างานโดยรับรองต าแหน่งหน้าที่จากสถานประกอบการที่ท างานอยู่ในปัจจุบัน 1 ชุด   
6 หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของสถานประกอบการ  1 ชุด   
*เอกสารขอ้ 5-6ต้องตรงกับช่ือหน่วยงานที่ระบุไว้ในใบประวัต ิ


