THE RULE OF LAW AND
DEVELOPMENT PROGRAM
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อทำให้หลักนิติธรรม
เป็นพื้นฐานการพัฒนาของสังคม

INVESTING IN THE RULE OF LAW
FOR A BETTER FUTURE

สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียด
และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.tijrold.org

www.tijthailand.org

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของไทยผ่านการเชื่อมโยงระดับสากล
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) เป็น
องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลไทย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติด้านกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนา
โดยการเชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วาระ 2030 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (The 2030 Agenda
for Sustainable Development) เป็นเป้าหมายการพัฒนาของประชาคมโลก

TIJ เป็นหน่วยงานไทยแห่งแรกในอาเซียนที่เป็นสมาชิกของสถาบันในเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติ
ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (The UN Crime Prevention and
Criminal Justice Programme Network of Institutes หรือ UN-PNIs) ในจำนวนสมาชิก
ทั้งหมด 18 แห่งทั่วโลก

SDGs เป้าหมายที่ 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS: ส่งเสริม
สังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบัน
ที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
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เดินหน้าเสริมสร้างหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
RoLD Program จัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสให้เครือข่ายผู้นำและผู้บริหารจาก
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในประเทศไทยและนานาชาติ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ร่วมกับสถาบันระดับโลก
TIJ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเชื่อว่า
"องค์ความรู้" สามารถเชื่อมโยง "คน" ให้กลายเป็นพลัง "เครือข่าย" พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์
(Changemakers) จึงพัฒนา The Rule of Law and Development Program หรือ RoLD
Program ขึ้น
RoLD Program เป็นความร่วมมือครั้งแรกในเอเชียระหว่าง TIJ กับสถาบัน Institute for Global
Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Law School)
จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย เอเชียและนานาชาติ ให้สามารถนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติ
ใช้จริงเพื่อยุติความไม่เป็นธรรมที่ปรากฏในสังคมและเป็นพื้นฐานสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

1. หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา
(TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD)

หลักสูตรอบรมสำหรับเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
จำนวน 50 คน ระยะเวลา 6 เดือน หัวข้อสำคัญ อาทิ หลักนิติธรรมและเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ค.ศ. 2030 บทบาทภาคเอกชนและการส่งเสริมหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล การเข้าถึง
ความยุติธรรมของกลุ่มผู้เปราะบาง และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tijrold.org

2. หลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย
(TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy)

เป็นหลักสูตรระยะสั้นแบบ Intensive สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ในสังคม ผ่านเทคนิคการเรียนการสอน
ระดับโลกจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลกในเครือข่าย IGLP ของ Harvard Law School
ระยะเวลา 5 วัน ณ ประเทศไทย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tijforum.org
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3. โครงการปฏิรูปหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม (RoLD in Action)

โครงการนำร่องเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชนด้วยหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นผลผลิตจาก
ความคิดริเริ่มของกลุ่มเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารใน TIJ Executive Program โดยที่ผ่านมา
มี RoLD in Action ในประเด็นสังคมที่สำคัญคือ
t« ·j¯e°« j° ¯Â µk¥ ©£¯²²¡¡¡³¦´§°¯ ©¥¯j°
t°¡¯°¡®©³Ã³Âºy¡¡½¨¯ ²²¡¡
t° º£µ«¨±©¡¯º¼¼£ ³k°¥¡®¼k¥ ©£¯²²¡¡k¥ 3FHVMBUPSZ4BOECPY
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ www.tijrold.org

4. เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable Development)

เวทีสาธารณะที่เปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้แลกเปลี่ยนมุมมองและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการบรรยายและเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและนานาชาติ โดยในปี 2560 มีการจัด TIJ Public Forum
ขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 2560 หัวข้อ "การส่งเสริมหลักนิติธรรมอย่างบูรณาการ
เพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030" (Integrated Approach to the Rule
of Law for Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development)
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 หัวข้อ "หลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหว่างประเทศ
สิทธิ¶§ »£®°¡¯°¶ Rule of Law and International Development,
Human Rights, and Community Development Perspectives)
ครั้งที่ 3¥¯³Â¡°©¯¥k«©£¯²²¡¡¯°¡¯°¼ ¦´§°
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙" (Rule of Law and
Development: Understanding the Legacy of H.M. King Bhumibol Adulyadej)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tijpublicforum.org

บรรยากาศการอบรม
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ความประทับใจต่อ RoLD Program
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
ผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

"คนรุ่นผมมีอะไรหลายอย่าง ที่ทำไม่สำเร็จในชั่วชีวิต และรู้สึกว่าถ้าปล่อยนิ่งดูดาย มันไม่สำเร็จแน่
ในชั่วชีวิตนี้ โครงการนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ใช่สอนโดยใครคนใดคนหนึ่งแต่เราเข้ามา
ช่วยดูประเด็น Rule of Law นี้ด้วยกันเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง"

"มิตรภาพจากเพื่อนพ้องน้องพี่และมุมมองแนวคิดที่หลากหลาย แต่สัมผัสได้ว่ามีเป้าหมายเดียวกัน
คือถากถางเส้นทางสู่ความยุติธรรม นั่นคือสิ่งที่พบเจอใน RoLD จะมีอะไรที่จุดประกายให้เรียนรู้
และทำงาน ...เพื่อสร้างสังคมที่ยุติธรรมได้ดีกว่านี้อีก ขอบคุณทุกท่านที่ทำให้หลักสูตร RoLD
เกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างหนักแน่นมั่นคง ตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจ ยินดียิ่งที่จะร่วมกับเพื่อนพ้อง
น้องพี่ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมยุติธรรม .... จนกว่าจะถึงวันนั้น"

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
"ผมคิดว่าการเข้าร่วม RoLD Program เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตของผม รองจาก
การตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับภรรยา"
ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
·k²°§°©¯¥©k°¦°£¡®±« ·kj¥ ·k²°§°½¦°£³°

นายรณพงศ์ คำนวณทิพย์
©¯¥©k°®·k¡²©°¡k°°¡°² n $$0 ¡²§¯³«³³º¥²£n±¯ ©°
"หลักสูตรนี้ ผมขอใช้คำว่า empowering มากๆ คือมีพลังมากๆ ส่วนหนึ่งของพลังเกิดจาก
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร หลักนิติธรรม การสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม และส่วนที่สอง
ก็ได้จากเพื่อนๆ ที่แต่ละคนก็เก่ง มีความสามารถกันทั้งนั้น และสนใจในสิ่งเดียวกันก็คือเรื่องที่
จะสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม..."

"...การเข้าร่วม RoLD เป็นโอกาสดีที่ได้มารู้จักเพื่อนในชั้นเรียนที่มีประสบการณ์หลากหลาย
บางคนมีความสำเร็จในอาชีพของตัวเองและเป็นนักสู้ ซึ่งการสู้นี้ ไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจของตัวเอง
แต่เพื่อที่จะทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมเป็นวงกว้าง..."

"...จุดประสงค์ของ RoLD ที่สำคัญในความรู้สึกของผมคือการได้มาเรียน มารู้ และได้ทำสิ่งที่
เรียกว่า RoLD in Action หรือการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมจริงๆ ผมมีความรู้สึก
อย่างนั้น"

"...เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้และไกล กลุ่มของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นรุ่น 4 หรือในรุ่นต่อๆ ไป ที่จะเข้ามา
จะก่อให้เกิดเป็นพื้นที่กลางที่เราจะรวมกันเป็นพลังที่เข้มแข็ง พลังของผู้นำ พลังของคนรุ่นใหม่ที่จะ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น"

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์
¡¡°¡·k¯°¡½©j¡²§¯°¡j° ±¯ ©°

สุภิญญา กลางณรงค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสื่อดิจิทัล
"ทุกวันนี้ หลายคนอาจจะรู้สึกสิ้นหวังกับหลายๆ อย่าง แต่การที่เราได้มาเข้าร่วมหลักสูตรนี้
ได้เจอเพื่อนที่มีไฟ มีพลัง เจอวิทยากร เจอบรรยากาศที่แตกต่างออกไป มันทำให้เรารู้สึกมีไฟ
อีกครั้ง"

"ดีใจมาก ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ RoLD กับ TIJ เพราะทำให้ได้เข้าใจบทบาทของหลักนิติธรรม
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกบริบทและในมุมมองผ่านภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรอิสระ
ที่หลากหลาย ที่สำคัญได้เป็นส่วนหนึ่งของ constructive dialogue ที่สร้างสรรค์ และจะเป็น
แรงผลักดันสังคมไปสู่ความเป็นธรรมที่ยั่งยืน"
นายนพพล ชูกลิ่น
¡®°ºk°©k°³Â¡²©°¡¡²§¯¡³º£²²º¨¼£·¯Â±¯
"การที่เราได้ประสบการณ์จากเพื่อนๆ ที่อยู่ในแวดวงกฎหมายด้วยกัน แต่เป็นจากมุมมองที่
แตกต่างกัน สิ่งนี้เราไม่สามารถหาจากสถาบันการสอนอื่นๆ ได้เลย นี่คือความคิดของผม
หลังจากได้เคยมีประสบการณ์ในการเรียนหลักสูตรอื่นๆ มา"
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มุ่งสร้างเครือข่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมภายใต้ RoLD Program

เกี่ยวกับ RoLD Program

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร RoLD Program สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เรียนรู้เนื้อหาด้านหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และการนำไปประยุกต์ใช้
โดยมีหัวข้อประกอบด้วย

t°¡k«¡¯ºk°¨·j3P-%'FMMPX/FUXPSL´Â ¡®«k¥ ·k¡ ¶¥¶²·kº³Â ¥°
และผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ผ่านการเข้าร่วม
RoLD Program

1. หลักนิติธรรมกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
2. การปฏิรูปหลักนิติธรรมกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
3. หลักนิติธรรมในมุมมองภาคธุรกิจภาคเอกชน
t°º«¯°¡¯°¨¯ »£®¡®°¼£
t²°¡ºµÂ«¨¯ »£®°¡¯° 4PDJBM&OUFSQSJTF
4. หลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
t²¦° °¡²¡·¡®¥°¡ ¶²¡¡¾
t°¡ ¡®¯°¡°°¡²¯²j«·kk« ¯ »£®·k¡®±²°k«±©¡¶ º #BOHLPL3VMFT
t»¥° °¡²¯²j«·k¡®±²³ÂºyºÁ»£®º °¥
t°¡ºk°´ ¥° ¶²¡¡° «°°»£®°¡¨j º¨¡²¨²²« ·kk« ¼«°¨½¨¯ 
5. หลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล กับการพัฒนาประเทศ
6. การปฏิรูปหลักนิติธรรมเพื่อการป้องกันและปราบปรามการคอรัปชั่น
7. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยหลักนิติธรรม
8. หลักนิติธรรมกับแนวคิดประชาธิปไตย
9. การส่งเสริมหลักนิติธรรมเพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา (Culture of Lawfulness)

รูปแบบการเรียนการสอน
ระบบการเรียนรู้เน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดพื้นฐานความรู้และศักยภาพอย่างมืออาชีพ
ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เรียน และระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกันเองอย่างมีพลวัต
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t°¡ºk°¡j¥©£¯¨·¡«¡¨±©¡¯·k¡²©°¡k°©£¯²²¡¡»£®°¡¯°
(TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development)
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
(Pre-session เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560)
t °¡ºk°¡j¥²¡¡¼¡ °¡²¡·©£¯²²¡¡« j° ºy¡·¡¡ 3P-%JO"DUJPO 
ในการผลักดันประเด็นปฏิรูปการพัฒนาในสาขาต่างๆ
t°¡ºyºk°°»£®±º¨«£ °½º¥³¨°°¡®¥j°k¥ ©£¯²²¡¡»£®°¡¯°
ที่ยั่งยืน (TIJ Public Forum on the Rule of Law and Sustainable
Development) ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่อง (ครั้งต่อไปกำหนดจัดวันที่ 12 มกราคม 2561)
t¨²²½°¡¨¯¡ºk°¡¯°¡«¡½©£¯¨·¡°°°²¨±©¡¯·k±¡¶j½©jk°©£¯²²¡¡
และนโยบาย (TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law
and Policy) สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ในเอเชีย เป็นหลักสูตรอบรมแบบเข้มข้น 1 สัปดาห์
กับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก Institute for Global Law and Policy (IGLP)
แห่ง Harvard Law School (วันที่ 7-12 มกราคม 2561)
t°¡ºk°¡j¥²¡¡²º¦§«µÂÀ³Â¯´Ã¼ 5*+»£®3P-%'FMMPXT

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมหลักสูตร

เอกสารประกอบการสมัคร

t ³º°¡n³Â®¡j¥¨j º¨¡²©£¯²²¡¡½²²³Âº³Â ¥k« ºµÂ«j¥ ¯º£µÂ«½©kº²
การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคม

t ½¨¯¡³Â¡«k«·£¡k¥¨·¡n»£k¥ °¥n¼©£½¨¯¡¾k°º¥Á¾nXXXUJKSPMEPSH
และ www.tijthailand.org)
t ¨±º°¯¡¡®°³Â ¯ ¾j©«° ¶
t ©¯ ¨µ«¡¯¡« ±»©j °°©j¥ °
t $7©¡µ«3FTVNF
t ¾£n°j° w¶¯°¾jÂ±¥j°QJYFM³Âº©Á©k°¯º±¥°

t ºy·k±¡®¯¨· ©¡µ«·k±°¡º£³Â »£ °°¡¯°º«»£®°¡®°¨¯ 
 ³Â³°j«°¡¯°³Â¨±¯»£®ºy³Â¡®¯§n½« n¡©¡µ«½¨¯ 
t «° ¶¡®©¥j° b¡®«¯³¡®¥¯²°¡± °½¨°°³Âº³Â ¥°®¾k¡¯
การพิจารณาเป็นลำดับแรก
t ¡³³Â¨¯¡ºk°¡j¥«¡½©£¯¨·¡°°°²¨±©¡¯·k±¡¶j½©jk°©£¯²²¡¡»£®
นโยบาย (TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and
1PMJDZ k« ¨°°¡½k°§°«¯ ¢§»£®¨µÂ«¨°¡¾k½¡®¯³¯Ã ³Ã£°¡¯¨²´Ã¯
การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกจาก TIJ ร่วมกับ IGLP แห่ง Harvard Law School

ค่าลงทะเบียน
t ·kºk°¡j¥°°¡¯ ¾k¡¯ º¥kj°£ ®º³ ºk°¡j¥©£¯¨·¡
t ·kºk°¡j¥°°«µÂÀ ³j°£ ®º³ ºk°¡j¥©£¯¨·¡j°£® °
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วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารข้างต้นมาที่อีเมล์ rold@tijthailand.org ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66-2-118-9400 ต่อ 203, 213

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยจะทำการพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
รวมถึงความครบถ้วนของเอกสารเป็นหลัก โดยการพิจารณาของสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคารบี ชั้น 16 ถนนวิทยุ
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: +66-2-118-9400 ต่อ 203, 213
อีเมล์: rold@tijthailand.org
tijthailand.org
tijrold.org

TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development

ใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมหลักสูตร
• มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมส่งเสริมหลักนิติธรรมในมิติที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในสังคม
• เป็นผู้นำระดับสูงหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีบทบาทต่อ
การพัฒนาที่สำคัญ และเป็นที่ประจักษ์ในองค์กรหรือในสังคม
• อายุระหว่าง 35-55 ปี ประกอบกับมีประวัติการทำงานในสาขาที่เชี่ยวชาญ จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
• กรณีที่สมัครเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย (TIJ
Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy) ต้องสามารถใช้
ภาษาอังกฤษและสื่อสารได้ในระดับดี ทั้งนี้ผลการตัดสินขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก
จาก TIJ ร่วมกับ IGLP แห่ง Harvard Law School

ค่าลงทะเบียน
• ผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ: ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตร
• ผู้เข้าร่วมจากภาคอื่นๆ: มีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรท่านละ 20,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร
• ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว (ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.tijrold.org
และ www.tijthailand.org)
• สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
• หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงาน
• CV หรือ Resume
• ไฟล์ภาพถ่ายปัจจุบัน ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 pixel ที่เห็นหน้าชัดเจน จำนวน 1 ภาพ

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารข้างต้นมาที่อีเมล์ rold@tijthailand.org ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร +66-2-118-9400 ต่อ 203, 213
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยจะทำการพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
รวมถึงความครบถ้วนของเอกสารเป็นหลัก โดยการพิจารณาของสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคาร บี ชั้น 16 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Thailand Institute of Justice (TIJ)
GPF Building, Tower B, 16th Floor, Witthayu Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2-118-9400 Ext. 203, 213 Email: rold@tijthailand.org

TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development

ใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตร

คำนำหน้า นาย /นาง /นางสาว /อื่นๆ โปรดระบุ _________________________________________________________
ชื่อ_________________________________ นามสกุล ______________________________ ชื่อเล่น____________
Name ______________________________ Last Name _____________________________________________
เบอร์ติดต่อ_______________________________________________ E-mail_____________________________________
ที่อยู่ปัจจุบัน:
บ้านเลขที่_________ หมู่____________ หมู่บ้าน /คอนโด /อาคาร__________________________________________________
ซอย__________________________________________ ถนน________________________________________________
แขวง__________________________________________ เขต_________________________________________________
จังหวัด________________________________________ รหัสไปรษณีย์__________________________________________

การศึกษา: โปรดกรอกเฉพาะวุฒิที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี:
วุฒิการศึกษา /ชื่อปริญญา_________________________________________________________________
คณะ /สาขา____________________________________________________________________________
มหาวิทยาลัย___________________________________________________________________________
ประเทศ______________________________________________________________________________
ปริญญาโท:
วุฒิการศึกษา /ชื่อปริญญา_________________________________________________________________
คณะ /สาขา___________________________________________________________________________
มหาวิทยาลัย___________________________________________________________________________
ประเทศ______________________________________________________________________________

ปริญญาเอก:
วุฒิการศึกษา /ชื่อปริญญา_________________________________________________________________
คณะ /สาขา___________________________________________________________________________
มหาวิทยาลัย___________________________________________________________________________
ประเทศ______________________________________________________________________________

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคาร บี ชั้น 16 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Thailand Institute of Justice (TIJ)
GPF Building, Tower B, 16th Floor, Witthayu Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2-118-9400 Ext. 203, 213 Email: rold@tijthailand.org
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ใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตร

การทำงาน:
ตำแหน่งปัจจุบัน: ชื่อตำแหน่ง_____________________________________________________________________
Job Title______________________________________________________________________
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี_______________________________________________________________
องค์กร /ทำงาน__________________________________________________________________
Employer______________________________________________________________________
ตำแหน่งก่อนหน้า: ชื่อตำแหน่ง___________________________________________________________________________
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี___________________________________ ถึงปี_______________________________
องค์กร /ที่ทำงาน_____________________________________________________________________________________

ที่อยู่ที่ทำงานปัจจุบัน:
บ้านเลขที่__________หมู่_____________หมู่บ้าน /คอนโด /อาคาร_______________________________________________
ซอย__________________________________________ ถนน________________________________________________
แขวง__________________________________________ เขต_________________________________________________
จังหวัด________________________________________ รหัสไปรษณีย์___________________________________________
เบอร์โทรศัพท์____________________________________ เบอร์โทรสาร__________________________________________
E-mail_________________________________________

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร:
สะดวกให้ส่งตามที่อยู่ปัจจุบัน
สะดวกให้ส่งตามที่อยู่ที่ทำงานปัจจุบัน
ข้าพเจ้าขอยืนยันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และได้แนบ CV และเอกสารประกอบใบสมัครมาพร้อมนี้

ลงชื่อ__________________________________________ผู้สมัคร
( __________________________________________ )

วันที่สมัคร ( __________________________________________ )

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ อาคาร บี ชั้น 16 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Thailand Institute of Justice (TIJ)
GPF Building, Tower B, 16th Floor, Witthayu Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2-118-9400 Ext. 203, 213 Email: rold@tijthailand.org
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