ใบสมัครเลขที่
เลขประจําตัวผูสมัคร

ใบสมัครคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
โทรศัพท 0 2727 3101 โทรสาร 0 2727 0941 http://ssed.nida.ac.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เลือกสาขาวิชาที่ตองการศึกษา

เลือกแบบการศึกษา

 สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
 สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา

 แบบ 1(1.1) วิทยานิพนธ 48 หนวยกิต
 แบบ 2(2.1) ศึกษารายวิชา 24 หนวยกิต วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต

1. ขอมูลผูสมัคร
คํานําหนาชื่อ ชื่อ
_________ ________________________
Title
Name
_________ ________________________

นามสกุล
________________________
Surname
________________________

ติดรูปขนาด
1”×1”

วัน เดือน ป เกิด ___________________ อายุ _____ ป สถานภาพสมรส ___________
เลขที่บัตรประชาชน ____________________
2. สถานที่ติดตอ
บานเลขที่______________________ ซอย_____________________ ถนน______________________
ตําบล/แขวง____________________.อําเภอ____________________ จังหวัด____________________
รหัสไปรษณีย____________________โทรศัพท______________โทรศัพทมือถือ_________________
E-mail _____________________________________
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3. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

สถานศึกษา

1) มัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเทา
2) ปริญญาตรี/เทียบเทา

วุฒิการศึกษา/
หลักสูตร

สาขา/วิชาเอก

ปที่สําเร็จ

คะแนน
เฉลี่ย

รางวัล/ทุนที่
เคยไดรับ

3) ปริญญาโท
4) ความรู/ ทักษะดาน
คอมพิวเตอรดา นใด (ระบุ)
5) ความรู/ ทักษะ/
ความสามารถดานอื่นๆ
(ถามีโปรดระบุ)

1………………………..…..……….2…………………………………………….3………………………………………
1………………………………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
 TOEFL ________________  IELTS _________________
5. การฝกอบรม/ศึกษาดูงาน
หนวยงาน/ประเทศ

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา

แหลงทุน

6. ประสบการณทํางาน
6.1 การทํางานในปจจุบัน
หนวยงาน _____________________________________________________________________
ตําแหนง _______________________________ระยะเวลาในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน ______ป
หนาที่ความรับผิดชอบ ____________________________________________________________
ที่อยูหนวยงาน __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ประเภทของงาน

 หนวยราชการ

 รัฐวิสาหกิจ

 หนวยงานเอกชน

 ธุรกิจสวนตัว

 สถานศึกษา

 อื่น ๆ (ระบุ) _____________________________
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6.2 ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

หนวยงาน

7. ผูรับรอง (อยางนอย 2 คน) พรอมหนังสือรับรอง
ชื่อ
ตําแหนง/หนวยงาน

ตําแหนง

ความสัมพันธ
กับผูสมัคร

ความรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ที่รูจัก

หมายเลข
โทรศัพท

8. ผลงานที่เปนเอกสารทางวิชาการ และไดรับการเผยแพรแลว (ถามีใหใสชื่อและเลือกสงไมเกิน 2 ชิ้น
โดยแนบพรอมใบสมัคร
1) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. ผลงานที่ไดรับรางวัล คําชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติหนาที่
1) เรื่อง_____________________________________________________________________
รางวัล/ผลตอบแทนที่ไดรับ_____________________________________________________
หนวยงาน/องคกรที่ให________________________________________________________
2) เรื่อง_____________________________________________________________________
รางวัล/ผลตอบแทนที่ไดรับ_____________________________________________________
หนวยงาน/องคกรที่ให________________________________________________________
10. กิจกรรมพิเศษอื่นๆ
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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11. เหตุผลที่สมัครเขาศึกษา
1) ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. ระบุแผนการทํางานของทานระหวางการศึกษา และหลังจากสําเร็จการศึกษา
12.1 สาขาวิชาเอกที่สนใจ __________________________________________________________
12.2 ระหวางการศึกษา (มีแนวทางในการนําประสบการณจากการปฏิบัติงานมาใชประโยชนในการ
ศึกษาอยางไร)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12.3 หัวขอที่ทานสนใจจะทําวิทยานิพนธ (แนบขอเสนอโครงรางวิทยานิพนธดวย)
1) _______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
12.4 หลังจากสําเร็จการศึกษา (มีแนวทางในการนําประสบการณจากการปฏิบัติงานมาใชประโยชนในการ
ศึกษาอยางไร)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ขอรับรองวา ขอความดังกลาวทุกประการเปนความจริง
(ลงชื่อ)
(...................................................................)
วันที่

เดือน

พ.ศ.
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หมายเหตุ ทานไดรับขาวการรับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
จากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 รายการ)
 Website คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  แผนพับประชาสัมพันธ
 Website สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  จดหมายประชาสัมพันธ
 นักศึกษา/ศิษยเกา
 มีผูแนะนํา
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................

สําหรับเจาหนาที่รับสมัคร
ไดตรวจหลักฐานการสมัครแลว ปรากฏผลดังนี้
 ผูสมัครยื่นหลักฐานการสมัคร ครบ ตามประกาศที่รับสมัครฯ
 ผูสมัครยื่นหลักฐานการสมัคร ไมครบ ตามประกาศที่รับสมัครฯ
ยังขาด 1) ____________________________________________
2) ____________________________________________
เจาหนาที่รับสมัคร __________________________
วันที่
เดือน
พ.ศ.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
หนังสือรับรองผูสมัครคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาเอก
1. คณะที่สมัคร_____________________________หลักสูตร/สาขา____________________________________________
2. ชื่อผูสมัคร (นาย/นางสาว/นาง)_______________________________________________________________________
3. ผูรับรอง (ผูรับรอง หมายถึง ผูบ ังคับบัญชาโดยตรงของผูสมัคร หรืออาจารยทเี่ คยสอนผูสมัครในระดับปริญญาโท หรือผูที่
มีความคุนเคยในฐานะอื่นทีไ่ มใชญาติ
(นาย/นางสาว/นาง/ยศ)_____________________________________________________________________________
ตําแหนง_______________________________________________________________________________________
สถานที่ทํางาน___________________________________________________________________________________
__________________________________________________โทรศัพท_____________________________________
ระดับการรูจักกับผูสมัคร
 ดีมาก  ดี  ปานกลาง  นอย  นอยมาก
ระยะเวลาทีร่ ูจักกับผูส มัคร____________________________________________________________________________
4. ความเห็นที่มีตอผูสมัคร
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองตามความเห็นของทาน
ในดานตางๆ ตอไปนี้
ดีมาก
ดี
พอใช
นอย
นอยมาก
ไมมีความคิดเห็น
เชาวนปญญา
ความสามารถในการสื่อสาร/
การนําเสนอ
ความรับผิดชอบ
ความคิดริเริม่ สรางสรรค
ความมีเหตุผล
การทํางานรวมกับผูอื่น
การอุทิศตนใหกับหนวยงาน
ศักยภาพในการเปนนักบริหาร
โดยภาพรวมของผูส มัคร
5. โอกาสที่ผูสมัครจะศึกษาจนสําเร็จปริญญาเอก  มาก  ปานกลาง  นอย
6. ความเห็นอื่นๆ (ถามี) _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ลงชื่อผูรับรอง_______________________
การรับรองถือเปนความลับ
กรุณาปดผนึกซองไปยังคณะที่ผูสมัครไดทําการสมัครไว วันที่ __________________________
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10240

(

)

