
ใบสมคัร (ภาคนอกเวลาราชการ) 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์และนวตักรรม 

คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(โครงการทุน Partners Link-up) 

***โปรดตรวจสาขาวชิาเอกท่ีรับสมคัรจากประกาศรับสมคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิเทศ
ศาสตร์และนวตักรรมการจดัการสถาบนัสงวนสิทธิจะไม่จดัการเรียนการสอนสาํหรับสาขาวชิาเอกหน่ึงสาขา
วชิาเอกใดท่ีมีผูล้งทะเบียนไม่ถึง ๑๐ คน โดยอาจจดัใหมี้การเรียนการสอนในภาคถดัไป 
 

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 
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ประวตักิารศึกษา (โปรดระบุเรียงล าดบัจากวุฒิสูงสุด) 

สถานศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวชิา ปีทีส่ าเร็จการศึกษา เกรดเฉลีย่ 

๑.     

๒.     

๓.     

๔.     

ประวตักิารท างาน (โปรดระบุสถานทีท่ างาน  เรียงล าดบัจากปัจจุบันไปอดตี) 

บริษัท/หน่วยงาน ระยะเวลาการท างาน  เร่ิมต้น-ส้ินสุด ต าแหน่งงาน 

๑.   

๒.   

๓.   

๔.   

๕.   

การฝึกอบรม/ดูงาน 

หลกัสูตรการอบรม ระยะเวลาการอบรม จดัโดย 

๑.   

๒.   

๓.   

๔.   

๕.   

ผลงานทางวชิาการ  (ถ้าม)ี 
 

             ส่งผลงานทางวชิาการ  เร่ือง 
 
                                               
บุคคลอ้างองิ(ผู้บังคบับัญชาหรือ ฝ่ายบุคคลขององค์กรทีป่ฎบิัตงิานอยู่) 

๑. ช่ือ                                                                               ต าแหน่ง 

หน่วยงาน/บริษัท 

ทีอ่ยู่สามารถตดิต่อได้ 

โทรศัพท์/โทรสาร 
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บุคคลอ้างองิ(ผู้บังคบับัญชาหรือ ฝ่ายบุคคลขององค์กรทีป่ฎบิัตงิานอยู่) 

๒. ช่ือ                                                                                ต าแหน่ง 

หน่วยงาน/บริษัท 

ทีอ่ยู่สามารถตดิต่อได้ 

โทรศัพท์/โทรสาร 

 
 
 
 

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

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

โปรดให้ข้อมูลเพิม่เตมิ 
๑. เหตุผลสาํคญัท่ีทาํใหท่้านเลือกสมคัรเขา้ศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ (นิดา้) 

                
                

๒. ท่านไดรั้บข่าวการรับสมคัรหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  จากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 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 
 มีผูแ้นะนาํ   นกัศึกษาปัจจุบนั  ศิษยเ์ก่านิดา้   อาจารย ์
 ป้าย Billboard 
 งาน Open House 
 งานสมัมนาวชิาการ 
  วทิย ุ
 โทรทศัน ์
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)             

 



 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ – นามสกลุผู้สมคัร         
First and Last Name of Applicant 

เรียนผู้ให้ค ารับรอง 
ผูส้มคัรท่ีมีช่ือขา้งบนน้ี ไดส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  กรุณาใหค้วามร่วมมือแก่คณะกรรมการ
คดัเลือก โดยตอบคาํถามขา้งล่างน้ีตามความเป็นจริงและชดัเจน คาํร้องน้ีจะเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่ง คณะกรรมการฯ 
จะถือคาํรับรองน้ีเป็นขอ้มูลลบัเฉพาะสาํหรับการพิจารณารับเขา้เท่านั้น 
Note of Referee: 

The above named applicant is applying for admission to the Technopreneurship and Innovation Management 
Program. Please assist the Admission Committee by answering the questions below as clearly as possible. 
Your comments will be a significant factor in admission decision. All information you provide will be strictly 
confidential. 
 
ช่ือ-นามสกลุ ผู้ให้ค าร้อง       ต าแหน่ง      
Referee’s Name        Position 

ที่ท างาน (Organization)            
ที่ตั้ง (Address)             
โทรศัพท์ (Telephone Number)            
 

ท่านรู้จกัผู้สมคัรเข้าศึกษามาเป็นเวลานาน      ปี       เดือน 
How long have you known the applicant?     Years     Months 

ท่านรู้จกัผู้เข้าศึกษาในฐานะ            
Under what circumstances have you known the applicant? 

  

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์และนวตักรรม และสาขาวชิาการจดัการการส่ือสารด้วยการวเิคราะห์ข้อมูล 

คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

เป็นความลบั (Confidential) 

(โปรดพิมพห์รือเขียนตวับรรจง : Please Type of 

print) 

หนังสือรับรอง 
(Letter of Recommendation) 



โปรดประเมนิความสามารถของผู้สมคัรในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
Please rate the applicant on the following qualities: 
 

 ดีเลิศ ดีมาก ดี ปานกลาง นอ้ย อ่ืน ๆ 

ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Capacity)       

ความเป็นผูใ้หญ่ (Maturity)       

ศกัยภาพการเป็นผูน้าํ (Leadership Potential)       

บุคลิกภาพ (Personality)       

มนุษยสมัพนัธ์ (Interpersonal Skills)       

ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุผล (Analytical Skills)       

ความคิดสร้างสรรค ์(creative thinking)       

ทกัษะในการเขียน (Written Skills)       
ทกัษะในการพูด (Oral Skills)       
ทกัษะในการวิเคราะห์หรือการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูล       

 
 

โปรดใหค้วามเห็นเก่ียวกบัผูส้มคัรตามคาํถามขา้งล่างน้ี หากพ้ืนท่ีไม่พอ โปรดแนบเอกสารเพ่ิมเติม 

Please comment the applicant according to the following questions and attach the additional sheet if 

necessary  
1. จุดแขง็หรือลกัษณะเด่นของผูส้มคัร (Strength or most outstanding talents of the applicant)  

.             

              

2. จุดอ่อนหรือขอ้ดอ้ยของผูส้มคัรท่ีจะมีผลต่อการศึกษาของผูส้มคัร (Weakness or liability of the applicant that may 

effect the performance in this study)  

             

              

3.    มนุษยสมัพนัธ์และความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น (Interpersonal skill and ability to work with others)  

             

              

4.   ศกัยภาพในการเป็นผูบ้ริหารท่ีประสบความสาํเร็จ (Potential to be the successful manager)  

             

              

 



5.  สรุปการประเมินผล (Evaluation Summary) 

 สมควรรับเขา้ศึกษาเป็นอยา่งยิ่ง (Highly Recommended) 

 สมควรรับเขา้ศึกษา (Recommended) 

 สมควรรับเขา้ศึกษาอยา่งมีเง่ือนไข (Recommended with Reservation) 

 ไม่สมควรรับเขา้ศึกษา (Not Recommended) 

 

 

 

   ลายเซ็นตผ์ูใ้หค้าํรับรอง         วนัท่ี       

   Signature of Referee       Date 
 
 


