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1. ข้อมูลผูส้มัคร 
 
     คํานําหน้าช่ือ      ช่ือ                            นามสกุล 
     _________      ________________________   ________________________ 
     Title              Name        Surname 
     _________      ________________________   ________________________ 
 
     วัน เดือน ปี เกิด ___________________  อายุ _____ ปี  สถานภาพสมรส ___________ 
 
     เลขท่ีบัตรประชาชน ____________________   
 
2.  สถานที่ติดต่อ 
     บ้านเลขที่______________________ ซอย_____________________ ถนน______________________ 

ตําบล/แขวง____________________.อําเภอ____________________ จังหวัด____________________ 

รหัสไปรษณีย์____________________โทรศัพท์______________โทรศัพท์มือถือ_________________ 

E-mail _____________________________________ 
 
 

ใบสมัครคดัเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 
 

ติดรูปขนาด 
1”1” 

ใบสมัครเลขท่ี     
เลขประจําตัวผู้สมัคร    

เลือกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษา   สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสงัคม 
     สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

เลือกแบบการศึกษา  แบบ 1(1.1) วิทยานพินธ์    48  หน่วยกิต  
   แบบ 2(2.1) ศึกษารายวิชา  24 หน่วยกิต   วิทยานิพนธ์  36 หนว่ยกิต 
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3.  ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา วุฒิการศึกษา/
หลักสูตร 

สาขา/วิชาเอก ปีท่ีสําเร็จ คะแนน
เฉลี่ย 

รางวัล/ทุนท่ี
เคยได้รับ 

1) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 
    เทียบเท่า 

      

2) ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
 

      

3) ปริญญาโท 
 

      

4) ความรู้/ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ด้านใด (ระบุ) 1………………………..…..……….2…………………………………………….3……………………………………… 

5) ความรู้/ทักษะ/
ความสามารถด้านอ่ืนๆ 
(ถ้ามีโปรดระบุ) 

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

 
4.  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ   
       TOEFL ______________  IELTS _______________   

 ยกเว้น : เนื่องจาก   English is native language 
     Both bachelor’s or/and master’s degrees were fully and only taught 
in English (Please provide appropriate proof specifically stating the language of instruction.) 
 
5.  การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 

หน่วยงาน/ประเทศ ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา แหล่งทุน
   
   
   

 
6.  ประสบการณ์ทํางาน 
     6.1 การทํางานในปัจจุบนั 
           หน่วยงาน _____________________________________________________________________ 
           ตําแหน่ง _______________________________ระยะเวลาในการทํางานในตําแหน่งปัจจุบัน ______ปี 
           หน้าที่ความรับผิดชอบ ____________________________________________________________ 
           ที่อยู่หน่วยงาน __________________________________________________________________  
                             __________________________________________________________________ 

           ประเภทของงาน         หน่วยราชการ           รัฐวิสาหกิจ          สถานศึกษา    

                                        หน่วยงานเอกชน        ธุรกิจส่วนตัว      

                                        อ่ืน ๆ (ระบุ) _____________________________ 
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     6.2 ประสบการณ์ทาํงาน        
     

ช่วงเวลา หน่วยงาน ตําแหน่ง ความรับผิดชอบ
  
  
  

 
7. ผู้รับรอง (อย่างน้อย 2 คน) พร้อมหนงัสือรับรอง     

ชื่อ ตําแหน่ง/หนว่ยงาน ความสัมพันธ์
กับผู้สมัคร 

ระยะเวลา 
ที่รู้จัก 

หมายเลข
โทรศัพท ์

   
   
   

 
8.  ผลงานทีเ่ป็นเอกสารทางวิชาการ และได้รับการเผยแพร่แล้ว (ถ้ามีให้ใสช่ื่อและเลือกสง่ไม่เกิน 2 ชิ้น  
    โดยแนบพร้อมใบสมัคร 
    1) ________________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________________ 

    2) ________________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________________ 
 
9.  ผลงานที่ได้รับรางวัล คาํชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติหน้าที ่
    1) เรื่อง_____________________________________________________________________ 
        รางวัล/ผลตอบแทนทีไ่ด้รับ_____________________________________________________ 
        หน่วยงาน/องค์กรที่ให้________________________________________________________ 

    2) เรื่อง_____________________________________________________________________ 
        รางวัล/ผลตอบแทนทีไ่ด้รับ_____________________________________________________      
        หน่วยงาน/องค์กรที่ให้________________________________________________________ 
 
10.  กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ  
     __________________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________________ 
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11. เหตุผลทีส่มัครเข้าศึกษา 
      1) ____________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________ 

      2) ____________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________ 

      3) ____________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________ 
 
12. ระบุแผนการทํางานของท่านระหว่างการศึกษา และหลังจากสาํเร็จการศึกษา 
      12.1 สาขาวิชาเอกท่ีสนใจ __________________________________________________________ 

      12.2 ระหว่างการศึกษา (มีแนวทางในการนําประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมาใช้ประโยชน์ในการ 

             ศกึษาอย่างไร) 
              _________________________________________________________________________ 
              _________________________________________________________________________ 
              _________________________________________________________________________ 

       12.3 หัวข้อที่ท่านสนใจจะทําวิทยานิพนธ์ (แนบข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วย) 
              1) _______________________________________________________________________ 
              2) _______________________________________________________________________ 

       12.4 หลงัจากสําเร็จการศึกษา (มแีนวทางในการนําประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมาใช้ประโยชน์ในการ 

             ศกึษาอย่างไร) 
              _________________________________________________________________________ 
              _________________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________________ 

 

 

           ขอรับรองว่า ข้อความดงักล่าวทุกประการเปน็ความจริง 

                                                     

                                                                  (ลงชื่อ)  

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

                                                                          วันที่        เดือน                  พ.ศ.  
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     หมายเหตุ  ท่านได้รับข่าวการรับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 
                    จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 รายการ) 
                   Website คณะพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม      แผ่นพับประชาสัมพันธ์   
                   Website สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     จดหมายประชาสัมพันธ์ 
                   นักศึกษา/ศิษย์เก่า                                    มีผู้แนะนํา       
                  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................... 
 
 

สําหรับเจ้าหน้าที่รบัสมัคร 
ได้ตรวจหลักฐานการสมัครแล้ว ปรากฏผลดังนี ้

 

      ผู้สมัครย่ืนหลักฐานการสมัคร ครบ ตามประกาศท่ีรับสมัครฯ 
      ผู้สมัครย่ืนหลักฐานการสมัคร ไม่ครบ ตามประกาศท่ีรับสมคัรฯ 
          ยังขาด  1) ____________________________________________ 
                    2) ____________________________________________ 
 
                                                   
                                            เจ้าหน้าที่รับสมัคร __________________________ 

                                                           วันที่        เดือน                     พ.ศ.  



      
 

 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

หนังสือรับรองผูสมัครคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

 
  1. คณะท่ีสมัคร_____________________________หลักสตูร/สาขา____________________________________________ 

2. ช่ือผูสมัคร (นาย/นางสาว/นาง)_______________________________________________________________________ 
3. ผูรับรอง (ผูรับรอง หมายถึง ผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูสมัคร หรืออาจารยท่ีเคยสอนผูสมัครในระดับปรญิญาโท หรือผูท่ี 
   มีความคุนเคยในฐานะอ่ืนท่ีไมใชญาต ิ
   (นาย/นางสาว/นาง/ยศ)_____________________________________________________________________________ 
   ตําแหนง_______________________________________________________________________________________ 
   สถานท่ีทํางาน___________________________________________________________________________________ 
   __________________________________________________โทรศัพท_____________________________________         
ระดับการรูจักกับผูสมัคร 
          ดีมาก     ด ี        ปานกลาง         นอย   นอยมาก 
ระยะเวลาท่ีรูจักกับผูสมัคร____________________________________________________________________________ 
4. ความเห็นท่ีมีตอผูสมคัร 

ในดานตางๆ ตอไปน้ี 
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองตามความเห็นของทาน 

ดีมาก ดี พอใช นอย นอยมาก ไมมีความคิดเห็น 
เชาวนปญญา       
ความสามารถในการสื่อสาร/ 
การนําเสนอ 

      

ความรับผิดชอบ       
ความคิดรเิริม่สรางสรรค       
ความมีเหตุผล       
การทํางานรวมกับผูอ่ืน       
การอุทิศตนใหกับหนวยงาน       
ศักยภาพในการเปนนักบริหาร       
โดยภาพรวมของผูสมัคร       
 
5. โอกาสท่ีผูสมัครจะศึกษาจนสําเร็จปรญิญาเอก      มาก     ปานกลาง    นอย 
6. ความเห็นอ่ืนๆ (ถามี) _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                     ลงช่ือผูรับรอง_______________________ 

 
                                                                                                                                  (                                                ) 
การรับรองถือเปนความลับ 
กรุณาปดผนึกซองไปยังคณะที่ผูสมัครไดทําการสมัครไว วันที ่__________________________ 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 
กรุงเทพฯ 10240 
 


