
      
       

     
         

      

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ใบสมัครคัดเลือกนักศกึษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2566 

□   ภาคนอกเวลาราชการ เรยีนวันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา 08.30 - 19.30 น. (กลุ่มเรียนแบบชั้นเรียน) 

□  ภาคนอกเวลาราชการ เรียนวันอังคาร-วันพุธ-วันพฤหัสบด ี เวลา 18.00 - 21.00 น. (กลุ่มเรียนแบบผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

 

ข้อมูลส่วนที่ 1  
1.  คำนำหน้าชื่อ    O  นาย      O  นาง     O  นางสาว     O  ยศ (ระบุ)........................................................................................ 
     ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................................................. 
     ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................................ 
2.  วัน/เดือน/ปี เกิด...................................... อายุ....................ปี       
3.  สถานสภาพการสมรส    O  โสด     O  สมรส    O  หย่ารา้ง/หม้าย 
4.  ที่อยู่ปัจจุบันทีส่ามารถติดตอ่ได้   เลขที่.....................ซอย............................................ถนน......................................................... 
     แขวง....................................เขต.......................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
     โทรศัพท์บา้น........................มือถือ................................E-mail.............................................โทรสาร.......................................... 

5.  ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา สาขาวิชาเอก วุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จ 
การศึกษา 

คะแนน 
เฉลี่ย 

เกียรตินิยม 
อันดับที่  

อนุปริญญา       
ปริญญาตร ี       
ปริญญาโท (ถ้ามี)       
6.  การสอบมาตรฐานตา่งๆ ที่เคยสอบมาแล้วไม่เกิน  1  ปี (โปรดระบุคะแนน)    O  ไม่เคยสอบ    
    O    NIDA TEAP................................    
    การสอบมาตรฐานตา่งๆ ที่เคยสอบมาแล้วไม่เกิน  2  ปี (โปรดระบุคะแนน)     O  ไม่เคยสอบ   
    O    TOEFL.......................................            O     IELTS....................................…... 

7.  สถานะการทำงานปจัจุบนั    O  ทำงาน         O  ไม่ทำงาน 

8.  ประเภทของหน่วยงาน   O  ราชการ   O  รัฐวิสาหกิจ   O  เอกชน    O  ธุรกิจส่วนตัว (ระบุ).................................................... 

9.  ตำแหน่งงาน.................................................สถานที่ทำงาน............................................................................................................ 
    ที่ตั้ง.................................................................................................................................................................................................. 
    โทรศัพท์.......................................... โทรสาร.......................................... รวมเวลาทำงานตำแหน่งปัจจบุัน................................ปี 

10. ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจบุัน 

ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง ระยะเวลา เหตุผลที่ออก 
    

    

    

     รวมระยะเวลาทำงานหลังจากจบปรญิญาตรีจนถงึปัจจุบนั...................................ปี.....................................เดือน 

11. รายได้ต่อเดือน (เงินเดือนประจำที่มีหลักฐานประกอบ).................................... บาท 
       รายได้พิเศษ (ต่อป)ี ........................................................................................ บาท 

เลขประจำตัวประชาชน.................................................
ประชาชน………………………………………...… 
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ข้อมูลส่วนที่ 2   

1.  รางวัลและทนุการศึกษาที่เคยได้รับ 

      ...................................................................................................................................................................................................... 

      ...................................................................................................................................................................................................... 

     ....................................................................................................................................................................................................... 

2.  ความรู้ความสามารถพิเศษ 

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

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

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

3.  อธิบายลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติ โดยสงัเขป 

     ...................................................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................................................... 

     ...................................................................................................................................................................................................... 

4.  การนำไปใช้ประโยชน ์

    ....................................................................................................................................................................................................... 

    ....................................................................................................................................................................................................... 

    ....................................................................................................................................................................................................... 

    ....................................................................................................................................................................................................... 

    ....................................................................................................................................................................................................... 

    ....................................................................................................................................................................................................... 

5.  ชื่อผู้บังคับบัญชาที่สามารถให้รายละเอียดเก่ียวกับตัวท่าน 

     ชื่อ - ชื่อสกุล............................................................................ตำแหน่ง........................................................................................ 

     หน่วยงาน.......................................................................................................................โทรศัพท์.................................................           

     โทรศัพท์มือถือ............................................E-mail....................................................................................................................... 
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ข้อมูลส่วนที่ 3   
1.  ผลงานทางวิชาการ  โปรดระบุแหล่งพิมพ์หากเผยแพร่แล้ว  และความรับผิดชอบของผูส้มัครในงานแตล่ะชิ้นด้วย  
     (แนบผลงานประกอบถ้ามี) 
    1.1................................................................................................................................................................................................... 
    1.2................................................................................................................................................................................................... 
 
2.  กิจกรรมที่เข้าร่วมในระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย (แนบเอกสารหลักฐานประกอบถ้ามี) 
    2.1................................................................................................................................................................................................... 
    2.2................................................................................................................................................................................................... 
 
3.  ประสบการณ์การทำวิจัย  กรณีมีมากกว่า  1  เรื่อง  ให้เขียนเพิ่มเติมในกระดาษ A4 (แนบผลงานประกอบถ้ามี) 
    ผู้ร่วมวิจัย........................................................................................................................................................................................ 
    วิจัยเรื่อง......................................................................................................................................................................................... 
    ปีที่ทำการวิจัย พ.ศ...............ถึง พ.ศ..................ลงพิมพ์ในเอกสาร................................ฉบับเดือน............................................... 
    คำอธิบายเพิ่มเติม........................................................................................................................................................................... 
4.  ชื่อและตำแหน่งผู้รบัรองตามใบรับรองที่กำหนดให้ (Download ใบรับรองจาก Website) 
     4.1 ชื่อ...............................................................................ตำแหน่ง.............................................................................................. 
          หน่วยงาน....................................................................โทรศัพท์.............................................................................................. 
          ความสัมพันธ์กับผูส้มัคร.......................................................................................................................................................... 
     4.2 ชื่อ...............................................................................ตำแหน่ง.............................................................................................. 
           หน่วยงาน...................................................................โทรศัพท์............................................................................................. 
           ความสัมพันธ์กับผูส้มัคร........................................................................................................................................................ 
     4.3 ชื่อ...............................................................................ตำแหน่ง............................................................................................. 
          หน่วยงาน....................................................................โทรศัพท์............................................................................................. 
          ความสัมพันธ์กับผูส้มัคร......................................................................................................................................................... 
5. ท่านรู้จักคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ได้อย่างไร? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เว็บไซต์ของ NIDA     เว็บไซต์ของคณะ      Facebook       จดหมายประชาสัมพันธ์ของคณะซึง่ส่งไปทีท่ำงาน 
     เพื่อน     นักศึกษาปัจจุบันของคณะ    นักศึกษาเก่าของคณะ      อ่ืนๆ .............................................................. 
 
   (ลงชื่อ)..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
           (............................................) 
          วันที่.........../................/............. 

                 
                  (ลงชื่อ).................................................ผู้สมัคร                      
                          (...............................................)                                       
                          วันที่.........../................/............. 
                                     

 

หมายเหตุ     เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รบัการคัดเลือกเข้าศึกษา ควรกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด 
 
 
 



 

     
 
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2566 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. ชื่อผู้สมัคร    (  )  นาย    (  )  นาง    (   )  นางสาว............................................................................................................ 
2. ผู้รับรอง 

2.1 ชื่อ/ยศ........................................................................................................................................................................ 
2.2 ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน........................................................................................................................................ 
      ..................................................................................................................โทรศัพท์.................................................. 
2.3 ความสัมพันธ์.......................................................................ระยะเวลาที่รู้จักผูส้มัคร.................................................. 

 

ความเห็นที่มีต่อผู้สมัคร 
 

ในด้านตา่งๆ ต่อไปนี้ 
โปรดทำเครื่องหมาย  x  ในช่องตามความเห็นของท่าน เหตุผลประกอบ

ความเห็น ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

ความรู้ความสามารถในงาน       
ความสามารถในการสื่อสาร       
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ       
ความรับผิดชอบ       
ความคิดสร้างสรรค ์       
ความมุ่งมั่นตัง้ใจจริง       
การทำงานร่วมกบัผู้อืน่       
การอุทิศตนให้กับหน่วยงาน       
ความสนใจเรียนรู้และพัฒนาตนเอง       
 

ความเห็นอ่ืนๆ............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 

 

              (ลงชื่อผู้รบัรอง) .................................................................. 
                                                                                  (..................................................................) 
                     วันที่..........เดือน.....................พ.ศ............... 
 

หมายเหตุ   การรับรองถือเป็นความลับ  จึงขอให้ส่งตรงไปยัง  :- 
                     คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
                    เลขท่ี 148  ถนนเสรีไทย  คลองจั่น  บางกะปิ  กรุงเทพ  10240 
 

                                  (ใบรับรองผู้สมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคพิเศษ รุ่นท่ี 22 ประจำปีการศึกษา 2566) 

   
 
 


