ใบสมัคร (ภาคนอกเวลาราชการ)
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม
คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(โครงการทุน Partners Link-up)
***โปรดตรวจสาขาวิชาเอกที่รับสมัครจากประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิเทศ
ศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันสงวนสิ ทธิจะไม่จดั การเรี ยนการสอนสําหรับสาขาวิชาเอกหนึ่ งสาขา
วิชาเอกใดที่มีผลู ้ งทะเบียนไม่ถึง ๑๐ คน โดยอาจจัดให้มีการเรี ยนการสอนในภาคถัดไป

รู ปถ่าย ๑ นิ้ว

ประวัติส่วนตัว
คานาหน้ าชื่ อ
นาย
นาง
นางสาว
ยศ/อื่นๆ ระบุ................................
ชื่ อ (ภาษาไทย)
สกุล (ภาษาไทย)
ชื่ อ (ภาษาอังกฤษ)
สกุล (ภาษาอังกฤษ)
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
วันเดือนปี เกิด
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง
แยกกันอยู่
เลขทีบ่ ัตรประจาตัวประชาชน
สัญชาติ
เชื้ อชาติ
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน/ทีอ่ ยู่ส่งเอกสาร
เลขที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
E-mail
๙. ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ไม่ ต้องกรอกถ้ าเหมือนข้ อ ๘)
เลขที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
๑๐. อาชีพปัจจุบัน
ตาแหน่ ง
สถานทีท่ างาน
๑๑. กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อ
ความสัมพันธ์
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์ บ้าน
โทรศัพท์ สานักงาน
โทรศัพท์ มือถือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

-๒ประวัตกิ ารศึกษา (โปรดระบุเรียงลาดับจากวุฒิสูงสุ ด)
สถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
๑.
๒.
๓.
๔.
ประวัตกิ ารทางาน (โปรดระบุสถานทีท่ างาน เรียงลาดับจากปัจจุบันไปอดีต)
บริษัท/หน่ วยงาน
ระยะเวลาการทางาน เริ่มต้ น-สิ้นสุ ด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
การฝึ กอบรม/ดูงาน
หลักสู ตรการอบรม
ระยะเวลาการอบรม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
ผลงานทางวิชาการ (ถ้ ามี)
ส่ งผลงานทางวิชาการ เรื่ อง
บุคคลอ้ างอิง(ผู้บังคับบัญชาหรื อ ฝ่ ายบุคคลขององค์กรทีป่ ฎิบัตงิ านอยู่)
๑. ชื่ อ
ตาแหน่ ง
หน่ วยงาน/บริษัท
ทีอ่ ยู่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์ /โทรสาร

ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา

ตาแหน่ งงาน

จัดโดย

เกรดเฉลีย่

-๓บุคคลอ้ างอิง(ผู้บังคับบัญชาหรื อ ฝ่ ายบุคคลขององค์กรทีป่ ฎิบัตงิ านอยู่)
๒. ชื่ อ
ตาแหน่ ง
หน่ วยงาน/บริษัท
ทีอ่ ยู่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์ /โทรสาร

ลงชื่อ..................................................................
(........................................................................)
วันที่................เดือน.........................พ.ศ............

โปรดให้ ข้อมูลเพิม่ เติม
๑. เหตุผลสําคัญที่ทาํ ให้ท่านเลือกสมัครเข้าศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (นิดา้ )

๒. ท่านได้รับข่าวการรับสมัครหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า ๑ รายการ)
 Website คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (www.gscm.nida.ac.th)
 Website สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (www.nida.ac.th)
 Facebook (www.facebook.com/นิเทศ-at-NIDA)
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 จดหมายประชาสัมพันธ์ / โปสเตอร์
 มีผแู ้ นะนํา
 นักศึกษาปัจจุบนั
 ศิษย์เก่านิดา้
 อาจารย์
 ป้ าย Billboard
 งาน Open House
 งานสัมมนาวิชาการ
 วิทยุ
 โทรทัศน์
 อื่นๆ (โปรดระบุ)

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม และสาขาวิชาการจัดการการสื่ อสารด้ วยการวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หนังสือรับรอง

เป็ นความลับ (Confidential)
(โปรดพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง : Please Type of

(Letter of Recommendation)

print)

ชื่ อ – นามสกุลผู้สมัคร
First and Last Name of Applicant

เรียนผู้ให้ คารับรอง
ผูส้ มัครที่มีชื่อข้างบนนี้ ได้สมัครเข้าศึกษาในหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กรุ ณาให้ความร่ วมมือแก่คณะกรรมการ
คัดเลือก โดยตอบคําถามข้างล่างนี้ตามความเป็ นจริ งและชัดเจน คําร้องนี้จะเป็ นสิ่ งที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง คณะกรรมการฯ
จะถือคํารับรองนี้เป็ นข้อมูลลับเฉพาะสําหรับการพิจารณารับเข้าเท่านั้น
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.
ชื่ อ-นามสกุล ผู้ให้ คาร้ อง

ตาแหน่ ง

Referee’s Name

Position

ที่ทางาน (Organization)
ที่ต้งั (Address)
โทรศัพท์ (Telephone Number)
ปี

ท่ านรู้ จกั ผู้สมัครเข้ าศึกษามาเป็ นเวลานาน
How long have you known the applicant?

ท่ านรู้ จกั ผู้เข้ าศึกษาในฐานะ
Under what circumstances have you known the applicant?

Years

เดือน
Months

โปรดประเมินความสามารถของผู้สมัครในด้ านต่ าง ๆ ดังนี้
Please rate the applicant on the following qualities:

ดีเลิศ

ดีมาก

ดี

ปานกลาง น้อย อื่น ๆ

ความสามารถทางสติปัญญา (Intellectual Capacity)
ความเป็ นผูใ้ หญ่ (Maturity)
ศักยภาพการเป็ นผูน้ าํ (Leadership Potential)
บุคลิกภาพ (Personality)
มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Skills)
ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุผล (Analytical Skills)
ความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking)
ทักษะในการเขียน (Written Skills)
ทักษะในการพูด (Oral Skills)
ทักษะในการวิเคราะห์หรื อการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับผูส้ มัครตามคําถามข้างล่างนี้ หากพื้นที่ไม่พอ โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม

Please comment the applicant according to the following questions and attach the additional sheet if
necessary
1. จุดแข็งหรื อลักษณะเด่นของผูส้ มัคร (Strength or most outstanding talents of the applicant)
.
2. จุดอ่อนหรื อข้อด้อยของผูส้ มัครที่จะมีผลต่อการศึกษาของผูส้ มัคร (Weakness or liability of the applicant that may
effect the performance in this study)

3. มนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น (Interpersonal skill and ability to work with others)

4. ศักยภาพในการเป็ นผูบ้ ริ หารที่ประสบความสําเร็ จ (Potential to be the successful manager)

5. สรุ ปการประเมินผล (Evaluation Summary)
 สมควรรับเข้าศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง (Highly Recommended)
 สมควรรับเข้าศึกษา (Recommended)
 สมควรรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข (Recommended with Reservation)
 ไม่สมควรรับเข้าศึกษา (Not Recommended)

ลายเซ็นต์ผใู ้ ห้คาํ รับรอง

วันที่

Signature of Referee

Date

