
ใบสมัครเลขที่ ……………………… 
 
                 เลขประจําตัวผูสมัคร                                             

ใบสมัครเปนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการพัฒนาสงัคม ภาคพิเศษ จ.ยะลา (เรยีนเสาร – อาทิตย)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
91 ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศพัท/โทรสาร 073244417 

http:// ssde.nida.ac.th หรือ Chol8637@tahoo.co.th 
 
 
1. ชื่อ-สกุล 

นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………………… 
   (ภาษาอังกฤษ)……………………………………………….. 

 
2.  วัน เดือน ป เกิด ……………………………………..  อายุ…………………ป  
     เลขบัตรประจําตัวประชาชน………………………………………………………… 
     Passport No.(กรณตีางชาต)ิ.……………………………………………………… 
3. สถานภาพ 

 1. โสด    2. สมรส    3. หมาย/หยาราง  
(กรณีสมรสแลว)  ชื่อคูสมรส…………………………………….. จํานวนบุตร…………….คน 
 

4. สถานที่ติดตอ 
บานเลขที่………………… ซอย………………………………… ถนน…………………………..…………    
ตําบล/แขวง……………….  อําเภอ……………..…………..……    จังหวัด……………….……….…… ….. 

     รหัสไปรษณีย……………..  โทรศัพท……………….…………...    E-mail………………………….………. 
 

5. ภูมิหลังการศึกษาและการฝกอบรม 
 

ระดับการศึกษา 
 

สถานศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา/
หลักสูตร 

 
สาขา/ 

วิชาเอก 

 
ปที่สําเร็จ 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

 
รางวัล/ทุนที ่
เคยไดรับ  

1) ปริญญาตรี/เทียบเทา  
 

     

2) สูงกวาปริญญาตรี  
 

     

 
3) การฝกอบรม/ 

หนวยงาน/ประเทศ ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา แหลงทุน 
      

    ศึกษาดูงาน ------------------------ 
 

-------------------- --------------- --------------- ------------ ----------------- 

 

 
ติดรูปขนาด 

1” x 1” 
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4) ความรู/ทักษะภาษาอังกฤษที่ใชงานได . อาน………………  ฟง……………………  พูด………………… 
5) ความรู/ทักษะดานคอมพิวเตอรดานใด(ระบุ) 1. ……………………… 2. ……………………… 3. ……..……………….. 
6) ความรู/ทักษะ/ความสามารถดานอี่นๆ  
    (ถามี โปรดระบุ) 

1. ……………………………………………………………………………… 

     2. ……………………………………………………………………………… 
 
 
6.   การทํางานในปจจุบัน 
      1) รับราชการ  กระทรวง……………………………………….. กรม…………………………….…… 
   กอง/หนวยงาน………………………………… จังหวัด………………………………. 
   รหัสไปรษณีย………………………………….. โทรศัพท…………………………….. 
   โทรสาร………………………………………… E-mail……………………………….. 
   ระดับ…………………………………………… ตําแหนง……………………………... 
   หนาที่รับผิดชอบ…………………………………………………………………………… 
      2) รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน……………………………………… ฝาย/กอง…………………………….. 
   แผนก………...………………………………… จังหวัด………………………………. 
   รหัสไปรษณีย………………………………….. โทรศัพท…………………………….. 
   โทรสาร………………………………………… E-mail……………………………….. 
   ระดับ…………………………………………… ตําแหนง……………………………... 
   หนาที่รับผิดชอบ…………………………………………………………………………… 

      3) ธุรกิจ/องคกรเอกชน  หนวยงาน………...………………………………………………………..…….. 
   แผนก………...………………………………… จังหวัด………………………………. 
   รหัสไปรษณีย………………………………….. โทรศัพท…………………………….. 
   โทรสาร………………………………………… E-mail……………………………….. 
   ระดับ…………………………………………… ตําแหนง……………………………... 
   หนาที่รับผิดชอบ…………………………………………………………………………… 

      4) อ่ืนๆ (ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ) ชื่อสถานที่ทํางาน...……………………………………………..…….. 
   ที่อยู..………...……………………………………………………………………………. 
   รหัสไปรษณีย………………………………….. โทรศัพท…………………………….. 
   โทรสาร………………………………………… E-mail……………………………….. 
   ระดับ…………………………………………… ตําแหนง……………………………... 
   หนาที่รับผิดชอบ…………………………………………………………………………… 
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7. ประสบการณการทํางาน (โปรดระบุลักษณะงาน, ตําแหนง, สังกัด และระยะเวลาปฏิบัติงานตามลําดับตั้งแต   
   อดีตจนถึงปจจุบันทัง้ภาครัฐและเอกชน) 
     1) ชื่อหนวยงาน……………………………………………………… ตําแหนง……………………………... 
         หนาที่รับผิดชอบ………………………………………………………………………………………….…… 
         ระยะเวลาที่ทํางาน ………ป ……………….เดือน  ตั้งแต………………….ถึง…………………… 
     2) ชื่อหนวยงาน……………………………………………………… ตําแหนง……………………………... 
         หนาที่รับผิดชอบ………………………………………………………………………………………….…… 
         ระยะเวลาที่ทํางาน ………ป ……………….เดือน  ตั้งแต………………….ถึง…………………… 
     3) ชื่อหนวยงาน……………………………………………………… ตําแหนง……………………………... 
         หนาที่รับผิดชอบ………………………………………………………………………………………….……                
             ระยะเวลาที่ทํางาน ………ป ……………….เดือน  ตั้งแต………………….ถึง…………………… 
 
 
8. ผลงานที่เปนเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวของกับการพัฒนา และไดรับการเผยแพรแลว                   
   (ถามีใหใสรายชื่อและเลือกสงไมเกิน 2 ชิ้น โดยแนบพรอมใบสมัคร) 
   8.1 ……………………………………………………………………………………………………………….… 

        .……………………………………………………………………………………………………………….… 
   8.2 ……………………………………………………………………………………………………………….… 

       ..…………………………………………………………………………………………………………….… 
   8.3 ……………………………………………………………………………………………………………….… 

       ..…………………………………………………………………………………………………………….… 
 
9. ผลงานที่ไดรับรางวัล คําชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติหนาที่ 
   1) เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………….… 

    รางวัล/ผลตอบแทนที่ไดรับ.………………………………………………………………………………….. 
        ..…………………………………………………………………………………………………………….… 
        หนวยงาน/องคกรทีใ่ห…..………………………………………………………………………………….… 
        ..…………………………………………………………………………………………………………….… 
   2) เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………….… 

     รางวัล/ผลตอบแทนทีไ่ดรับ.………………………………………………………………………………… 
         ..…………………………………………………………………………………………………………….… 
        หนวยงาน/องคกรทีใ่ห…..………………………………………………………………………………….… 
        ..…………………………………………………………………………………………………………….… 
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10. กิจกรรมพิเศษเก่ียวกับการพัฒนานอกเหนือจากงานในหนาที่ประจํา 

ประเภทของกิจกรรม ตําแหนงหรือหนาที ่ ระยะเวลา 
 (กรรมการ, ผูแทน, หัวหนา, ประธาน ฯลฯ) (เดือน,ป) 

   
   
   
   

 
 
11. เหตุผลสําคัญที่สมัครเขาศึกษา 
     11.1 ………………………………………………………………………………………………………….…… 
            …….…………………………………………………………………………………………………...….… 
     11.2 …………………………………………………………………………………………………….………… 
            …….………………………………………………………………………………………………...…….… 
     11.3 …………………………………………………………………………………………………….………… 
            …….………………………………………………………………………………………………...…….… 
 
 
 
12. ระบุแผนการทํางานของทานระหวางการศึกษา และหลังจากสําเร็จการศึกษาจากคณะพฒันาสังคม 
      12.1 ทานสนใจเลือกวิชาเอกอะไรในหลักสตูร (เรียงตามลําดับ 3 ลําดับ) 
   1. สาขาวิชาเอก นโยบายสังคมและการวางแผนยุทธศาสตร  ลําดับที่ …… 
   2. สาขาวิชาเอก การบริหารองคการสงัคม    ลําดับที่ …… 
   3. สาขาวิชาเอก การประเมินผลกระทบทางสงัคม   ลําดับที่ …… 
     12.2 ระหวางการศึกษา (มีแนวทางในการนําประสบการณจากการปฏิบัติงานมาใชประโยชนในการศึกษา 
            อยางไร) 

  …………….………………………………………………………………………………………...…….… 
            …….………………………………………………………………………………………………...…….… 
            …………….………………………………………………………………………………………...…….… 
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     12.3 ประเด็นหรือหัวขอเรื่องทีท่านสนใจจะทําการศกึษาวิจัย หากไดรับคัดเลือกเขาศึกษา 
            1) .………………………………………………………………………………………………...…….… 
                 2) .………………………………………………………………………………………………...…….… 
      12.4 หลังจากสําเรจ็การศึกษา (มีแนวทางในการนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาไปใชประโยชนอยางไร) 
            …….………………………………………………………………………………………………...…….… 
            …………….………………………………………………………………………………………...…….… 
            …….………………………………………………………………………………………………...…….… 
             

ขอรับรองวา ขอความดังกลาวทุกประการเปนความจริง 
             (ลง

ชื่อ)……………………………………………………………. 
                                                    (……………………………………………………….) 
                       วันที่ ….…เดือน…………………..….พ.ศ………….. 

 
 
หมายเหตุ  ทานไดรับขาวการรับสมัครของคณะจากแหลงใด 
       เพ่ือน      วิทย ุ
     หนังสือพิมพ     แผนพับประกาศ (ผานหนวยงาน) 
     อื่น ๆ ระบ…ุ……………………………………………………. 
 

 

สําหรับเจาหนาท่ีรับสมัคร 
ไดตรวจสอบหลักฐานการสมัครแลว ปรากฏผลดังน้ี 

 
 ผูสมัครย่ืนหลักฐานการสมัคร  ครบ ตามประกาศเรื่องการรับสมัคร 
 ผูสมัครย่ืนหลักฐานการสมัคร  ไมครบ ตามประกาศเรือ่งการรับสมัครฯ  
ยังขาด  1. ……………………………………………………… 
          2. ………..……… ….………………………………… 

 
เจาหนาที่รับสมัคร…………………………………………….. 

         วันที่ …………เดือน…………………..….พ.ศ………….. 
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(อาจกรอกขอมูลในแบบฟอรมนี้หรือใชเอกสารแยกตางหากก็ได) 
 

หนังสือรับรองระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาสามัญ  หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

             วันที…่…………………………………………………….. 
ขาพเจา…………………………………………..ตําแหนง………………………………………… 

ชื่อหนวยงาน…………………………………………………………………………โทรศัพท………………………. 
ขอรับรองวา (ชื่อผูสมัคร)……………………………………………………………………………………………… 
ไดปฏิบัติงานในหนวยงานนีใ้นตําแหนง 1. …………………………………. 2…………………………………..... 
ตั้งแตเดือน ……………………………พ.ศ……………….. ถึง   เดือน…………………….พ.ศ………………..... 
รวมเวลา ………ป…………………..เดือน 
 

ขอรับรองวา ขอความดังกลาวเปนความจริงทุกประการ 
 

     ลงชื่อ………………………………………………………. 
                                                    (…………………………………………….) 

วันที่ …………เดือน…………………..….พ.ศ………….. 
 
 
 
หมายเหตุ ตําแหนงของผูรับรองจะตองไมต่ํากวาหัวหนางานระดับกองหรือผูจัดการ   
              กรณีเปนหนวยงานเอกชน  ตองมตีราของหนวยงานประทับดวย 
 
 
 
 
 
 
 


