
ใบสมัคร 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์และนวตักรรม 

คณะนิเทศศาตร์และนวตักรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

               

           แบบ ๑ (๑.๑)  ท าวทิยานิพนธ์ 
           แบบ ๒ (๒.๑)  เรียนรายวชิาและท าวทิยานิพนธ์ 
           แบบ ๒ (๒.๒)  เรียนระดับปริญญาโทและเอก 
 

ประวตัิส่วนตัว 

 
๑. ค าน าหน้าช่ือ                นาย                 นาง               นางสาว              ยศ/อ่ืนๆ  ระบุ............................. 
๒. ช่ือ (ภาษาไทย)                                                                      สกลุ (ภาษาไทย) 
๓. ช่ือ (ภาษาองักฤษ)                                                                 สกลุ (ภาษาองักฤษ) 
๔. เพศ              ชาย                   หญิง               อายุ                        วนัเดือนปีเกดิ 
๕. สถานภาพสมรส                  โสด                       สมรส                        หยา่ร้าง                           แยกกนัอยู ่
๖. เลขทีบ่ัตรประจ าตวัประชาชน 

 
๗. สัญชาต ิ                                  เช้ือชาต ิ
๘. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน/ทีอ่ยู่ส่งเอกสาร 

                   เลขที ่                             หมู่ที ่                     หมู่บ้าน                                      ซอย                              ถนน 
                   ต าบล/แขวง                                  อ าเภอ/เขต                                   จงัหวดั                              รหัสไปรษณีย์ 
                   โทรศัพท์                                         มือถือ                                        E-mail 

๙. ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน  (ไม่ต้องกรอกถ้าเหมือนข้อ ๘) 
                   เลขที ่                             หมู่ที ่                     หมู่บ้าน                                      ซอย                               ถนน 
                   ต าบล/แขวง                                   อ าเภอ/เขต                               จงัหวดั                                รหัสไปรษณีย์ 
                   โทรศัพท์                                                                       โทรสาร 

๑๐.  อาชีพปัจจุบัน                                                           ต าแหน่ง 
 สถานทีท่ างาน 

๑๑. กรณฉุีกเฉินสามารถตดิต่อ  
             ความสัมพนัธ์ 
             ทีอ่ยู่ 
             โทรศัพท์บ้าน                                                                        โทรศัพท์ส านักงาน 

                    โทรศัพท์มือถือ                                                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

รูปถ่าย ๑ น้ิว 

    

  

   
  

 
  



 

-๒- 

ประวตักิารศึกษา (โปรดระบุเรียงล าดบัจากวุฒิสูงสุด) 

สถานทีศึ่กษา วุฒิการศึกษา สาขาวชิา ปีทีส่ าเร็จการศึกษา เกรดเฉลีย่ 

๑.     

๒.     

๓.     

๔.     

ผลการทดสอบภาษาองักฤษ 

            

             TOEFL        ทดสอบเม่ือวนัที ่                                                  คะแนน 
 

            IELTS        ทดสอบเม่ือวนัที ่                                                   คะแนน 

 

ประวตักิารท างาน (โปรดระบุสถานทีท่ างาน  เรียงล าดบัจากปัจจุบันไปอดตี) 

บริษัท/หน่วยงาน ระยะเวลาการท างาน  เร่ิมต้น-ส้ินสุด ต าแหน่งงาน 

๑.   

๒.   

๓.   

๔.   

๕.   

การฝึกอบรม/ดูงาน 

หลกัสูตรการอบรม ระยะเวลาการอบรม ออกโดย 

๑.   

๒.   

๓.   

๔.   

๕.   

ผลงานทางวชิาการ 

 

             จดัส่งผลงานทางวชิาการ  เร่ือง 
 

            ไม่ได้จดัส่งผลงานทางวชิาการ       
                                   
บุคคลอ้างองิ(อาจารย์ทีส่อนในระดบับณัฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ทีป่รึกษาและ/หรือผู้บังคบับัญชา) 

๑. ช่ือ                                                                               ต าแหน่ง 

หน่วยงาน/บริษัท 

ทีอ่ยู่สามารถตดิต่อได้ 

โทรศัพท์/โทรสาร 

 

 

 

 



 

-๓- 

บุคคลอ้างองิ(อาจารย์ทีส่อนในระดบับณัฑิตหรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ทีป่รึกษาและ/หรือผู้บังคบับัญชา) 

๒. ช่ือ                                                                                ต าแหน่ง 

หน่วยงาน/บริษัท 

ทีอ่ยู่สามารถตดิต่อได้ 

โทรศัพท์/โทรสาร 

 

               ขอรับรองว่า  ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและยอมรับข้อก าหนดของสถาบันทีต้่องท าวทิยานิพนธ์เล่ม
สมบูรณ์เป็นภาษาองักฤษ 

 
 
 

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

                                 วนัท่ี................เดือน.........................พ.ศ..................  
 
 
 
 
 

โปรดให้ข้อมูลเพิม่เตมิ 
๑. เหตุผลส าคญัท่ีท าใหท่้านเลือกสมคัรเขา้ศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ (นิดา้) 

                
                

๒. ท่านไดรั้บข่าวการรับสมคัรหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร์และนวตักรรม  จากแหล่งใด (ตอบ
ไดม้ากกวา่ ๑ รายการ) 

 Website  คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ (www.gscm.nida.ac.th) 
  Website  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (www.nida.ac.th) 
 Facebook  (www.facebook.com/นิเทศ-at-NIDA) 
  แผน่พบัประชาสมัพนัธ์ 
 จดหมายประชาสมัพนัธ์ / โปสเตอร์ 
 มีผูแ้นะน า   นกัศึกษาปัจจุบนั  ศิษยเ์ก่านิดา้   อาจารย ์
 ป้าย Billboard 
 งาน Open House 
 งานสมัมนาวชิาการ 
  วทิย ุ
 โทรทศัน ์
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)             



คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

เค้าโครงวทิยานิพนธ์ 

 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์และนวตักรรม 
 

หวัขอ้และรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

๑. ช่ือนกัศึกษา………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

๒. ช่ือเร่ืองภาษาไทย..................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                ภาษาองักฤษ............................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๓. ท่ีมาและแนวความคิดในการศึกษา………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๔. วตัถุประสงคข์องการศึกษา………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๕. ขอบข่ายและวธีิการศึกษา………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๖. การศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

๗. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                                                                              วนั          เดือน                        พ.ศ. 
 
 
 



 

 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

หนังสือรับรองผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

 

 

 

๑. คณะท่ีสมคัร                                                                                    หลกัสูตร/สาขา 

๒. ช่ือผูส้มคัร (นาย/นางสาว/นาง) 
๓. ผูรั้บรอง (ผูรั้บรอง หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูส้มคัร หรืออาจารยท่ี์เคยสอนผูส้มคัรในระดบัปริญญาโท หรือผูท่ี้มี

ความคุน้เคยในฐานะอ่ืนท่ีไม่ใช่ญาติ) 
(นาย/นางสาว/นาง/ยศ) 
ต าแหน่ง 

สถานท่ีท างาน 

โทรศพัท ์

ระดบัการรู้จกักบัผูส้มคัร 

                                  ดีมาก         ดี           ปานกลาง            นอ้ย              นอ้ยมาก 
ระยะเวลาท่ีรู้จกักบัผูส้มคัร 

๔. ความเห็นท่ีมีต่อผูส้มคัร 

ในดา้นต่างๆต่อไปน้ี โปรดท าเคร่ืองหมาย    ในช่องตามความเห็นของท่าน 

ดีมาก ดี พอใช ้ นอ้ย นอ้ยมาก ไม่มีความคิดเห็น 
เชาวปั์ญญา       

ความสามารถในการส่ือสาร/การน าเสนอ       

ความรับผิดชอบ       

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์       

ความมีเหตผุล       

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น       

การอุทิศตนใหก้บัหนา้ท่ีการงาน       

ศกัยภาพในการเป็นนกัวชิาการ/นกับริหาร       

โดยภาพรวมของผูส้มคัร       

๕. โอกาสท่ีผูส้มคัรจะศึกษาจนส าเร็จปริญญาเอก 

                                   มาก           ปานกลาง           นอ้ย         

๖. ความเห็นอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

 

ลงช่ือผูรั้บรอง 

                                                                                   (                                                            ) 
                                                                                  วนัท่ี               เดือน                             พ.ศ. 

    
 
 

 
 

          

      



 

 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

หนังสือรับรองผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

 

 

 

๑. คณะท่ีสมคัร                                                                                    หลกัสูตร/สาขา 

๒. ช่ือผูส้มคัร (นาย/นางสาว/นาง) 
๓. ผูรั้บรอง (ผูรั้บรอง หมายถึง ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูส้มคัร หรืออาจารยท่ี์เคยสอนผูส้มคัรในระดบัปริญญาโท หรือผูท่ี้มี

ความคุน้เคยในฐานะอ่ืนท่ีไม่ใช่ญาติ) 
(นาย/นางสาว/นาง/ยศ) 
ต าแหน่ง 

สถานท่ีท างาน 

โทรศพัท ์

ระดบัการรู้จกักบัผูส้มคัร 

                                  ดีมาก         ดี           ปานกลาง            นอ้ย              นอ้ยมาก 
ระยะเวลาท่ีรู้จกักบัผูส้มคัร 

๔. ความเห็นท่ีมีต่อผูส้มคัร 

ในดา้นต่างๆต่อไปน้ี โปรดท าเคร่ืองหมาย    ในช่องตามความเห็นของท่าน 

ดีมาก ดี พอใช ้ นอ้ย นอ้ยมาก ไม่มีความคิดเห็น 
เชาวปั์ญญา       

ความสามารถในการส่ือสาร/การน าเสนอ       

ความรับผิดชอบ       

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์       

ความมีเหตผุล       

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น       

การอุทิศตนใหก้บัหนา้ท่ีการงาน       

ศกัยภาพในการเป็นนกัวชิาการ/นกับริหาร       

โดยภาพรวมของผูส้มคัร       

๕. โอกาสท่ีผูส้มคัรจะศึกษาจนส าเร็จปริญญาเอก 

                                   มาก           ปานกลาง           นอ้ย         

๖. ความเห็นอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

 

ลงช่ือผูรั้บรอง 

                                                                                   (                                                            ) 
                                                                                  วนัท่ี               เดือน                             พ.ศ. 

    
 
 

 
 

          

      


