............................. ลงชื อเจ้ าหน้ าทีรับสมัคร

สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริ หารศาสตร์
ใบสมัค รคัด เลือ กเข้า ศึก ษาระดับปริ ญ ญาเอก
หลัก สูต รปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิ ชารัฐ ประศาสนศาสตร์ คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์
ทุน ส่งเสริ ม การศึก ษาประเภทที- ……………..
ปี การศึก ษา …………………………
 คณะรัฐประศาสนศาสตร

สาขา

การบริหารทรัพยากรมนุษย
นโยบายสาธารณะ

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ประวัติผส้ ู มัคร
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยสังเขป
1. ชือ-ชือสกุล (นาย/นางสาว/นาง/ยศ)
ภาษาไทย....…………………………………………………………………………………………………………
ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………………………………………………
2. วัน/เดือน/ปี เกิด……………………………………………………………………………..อายุ……………ปี
3. สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส  หย่า  แยกกันอยู่
4. เลขประจําตัวประชาชน
5. ภูมลิ าํ เนา เลขที..............ซอย................................ถนน............................แขวง/ตําบล...........................................
เขต/อําเภอ…………………………..จังหวัด………………………โทรศัพท์บา้ น......................................................
โทรศัพท์มอื ถือ.................................................... E-mail………………………………………………………………
6. สถานทีติดต่อ
เลขที…………ซอย……………………ถนน…………………แขวง………………………………………………
เขต……………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………………………………….
โทรศัพท์……………………….โทรศัพท์มอื ถือ.....................e-mail………………………………………………
ประวัติการศึกษาและฝึ กอบรม
ระดับการศึกษา
สถานศึกษา
สาขาวิ ชาเอก วุฒิการศึกษา ปี ที'จบ คะแนน เกียรติ นิยม
การศึกษา เฉลี'ย อันดับที'
อนุ ปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท (ถ้ามี)
การฝึ กอบรม
- หลักสูตร…………………………………………………….…………ปี ทอบรม……………………………………
ี
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

7. การสอบมาตรฐานต่าง ๆ ทีเคยสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
 TOEFL ได้คะแนน…….คะแนน ปี ทได้
ี ........... IELTS
ได้คะแนน……...คะแนน ปี ทได้
ี .................
 การสอบวัดความรูค้ วามสามารถในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันทีเคยสอบมาแล้วไม่เกิน : ปี
 วิชาภาษาอังกฤษ
ครัง> ที……………ได้คะแนน.…………คะแนน
 วิชาคณิตศาสตร์ทวไป
ั
ครัง> ที……………ได้คะแนน.…………คะแนน
 วิชาเฉพาะสาขา
ครัง> ที……………ได้คะแนน.…………คะแนน
8. รางวัลและทุนการศึกษาทีเคยได้รบั (ถ้ามี)
…………………………………….……………………………………………………………………………….
9. สถานภาพการทํางาน ปั จจุบนั  ทํางาน  ไม่ทาํ งาน
สถานทีทํางาน…………………………………………………………………………………………………..….
ทีตัง> …………………………………………………………………………………………………………………
ตําแหน่ ง……………………………………………………..รายได้ต่อเดือน……………………………….บาท
โทรศัพท์…………………………โทรสาร………………………รวมเวลาทํางานตําแหน่ งปั จจุบนั …..………ปี
10. ประสบการณ์การทํางานตัง> แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั (กรณีทาํ งานแล้ว)
ชื-อ หน่ ว ยงาน

ตํา แหน่ ง

ระยะเวลา

เหตุผลที-อ อก

รวมระยะเวลาทํางานหลังจากจบปริญญาตรีจนถึงปั จจุบนั …………….ปี …………เดือน
11. อธิบายลักษณะงานทีสําคัญในตําแหน่งปั จจุบนั ของท่าน (เช่น งานบริหารหรือวิชาการและมีหน้าทีรับผิดชอบอะไรบ้าง เป็ นต้น)

……………………………………………………………………………………………………………………..
12. ชือผูบ้ งั คับบัญชาทีสามารถให้รายละเอียดเกียวกับตัวท่าน
ชือ-ชือสกุล…………………………………………………………ตําแหน่ ง……………………………………
หน่ วยงาน…………………………………………………………โทรศัพท์…………………………………….
13. อธิบายเป้ าหมายในอาชีพหรือตําแหน่ งงานทีท่านต้องการปฏิบตั ใิ นอนาคต โดยสังเขปด้วย
……………………………………………………………………………………………………………………..
ผลงานทางวิชาการและการทําวิจยั (ถ้ามี)
14. ผลงานทางวิชาการ โปรดระบุแหล่งพิมพ์หากเผยแพร่แล้ว และความรับผิดชอบของผูส้ มัคร
ในงานแต่ละชิน> ด้วย
14.1 ….……………………………………………………………………………………………………………
14.2 ..……………………………………………………………………………………………………………..
14.3 .………………………………………..……………………………………………………………………..
15. ประสบการณ์การทําวิจยั (กรณีมมี ากกว่า : เรือง ให้เขียนเพิมเติมในกระดาษ A4)
ผูร้ ว่ มวิจยั ………………………………..…………………………………………………………………………
วิจยั เรือง……………………………………………………………………………………………………………
ปี ททํี าการวิจยั พ.ศ……..ถึง พ.ศ……….ลงพิมพ์ในเอกสาร…………………..ฉบับเดือน..............................
คําอธิบายเพิมเติม.......…………………………………………………………………………………………...
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16. ชือและตําแหน่ งผูร้ บั รองการดํารงตําแหน่ งและระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
ชือ…………………………………………………………….ตําแหน่ ง………………………………………….
หน่ วยงาน……………………………………………………..โทรศัพท์…………………………………………
17. ชือและตําแหน่ งผูร้ บั รองในเชิงวิชาการ บุคลิก ผลงานอืน ๆ จํานวน 3 ท่าน
17.1 ชือ………………………………………………………..ตําแหน่ ง…….………………………………….
หน่ วยงาน………………………………………………..โทรศัพท์……………………………………….
ความสัมพันธ์กบั ผูส้ มัคร……………………………………………………………………………………
17.2 ชือ…………………………………………………………ตําแหน่ ง…..……….………………………….
หน่ วยงาน…………………………………………………โทรศัพท์……………………………………..
ความสัมพันธ์กบั ผูส้ มัคร…………………………………………………………………………………..
17.3 ชือ…………………………………………………………ตําแหน่ ง…..…………………………………..
หน่ วยงาน…………………………………………………โทรศัพท์……………………………………..
ความสัมพันธ์กบั ผูส้ มัคร…………………………………………………………………………………..
(ลงชือ)...........................................................ผูส้ มัคร
(...........................................................)
วันที.............../............../....................

(ลงชือ).............................................เจ้าหน้าทีรับสมัคร
(................................................)
วันที............/............./..............
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สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์
หนังสือรับรองผูส้ มัครคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
กรณี ปกติ
กรณี ทุนส่งเสริ มการศึกษาประเภทที' .........................................
1. คณะที' สมัคร___________________________หลักสูตรสาขา___________________________________
2. ชื'อผู้สมัคร (นาย/นางสาว/นาง/ยศ)________________________________________________________
3. ผู้รบั รอง (ผูร้ บั รอง หมาย ถึง ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของผูส้ มัคร หรืออาจารย์ทเคยสอนผู
ี
ส้ มัคร
ในระดับปริญญาตรี หรือผูท้ มีี ความคุน้ เคยในฐานะอืนทีไม่ใช่ญาติ)
(นาย/นางสาว/นาง/ยศ)_____________________________ ____________________________________
ตําแหน่ ง_____________________________________________________________________________
สถานที' ทาํ งาน________________________________________________________________________
__________________________________________โทรศัพท์___________________________________

ระดับการรู้จกั กับผูส้ มัคร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยมาก
ระยะเวลาที'ร้จู กั กับผูส้ มัคร______________________________________________________ __

9. ความเห็นที'มีต่อผูส้ มัคร
โปรดทําเครื'องหมาย  ในช่องตามความเห็นของท่าน
ในด้านต่างๆ ต่อไปนี=
ดีมาก ดี
พอใช้ น้ อย น้ อยมาก ไม่มีความคิ ดเห็น
เชาวน์ ปัญญา
ความสามารถในการสื'อด้วยคําพูด
ความสามารถในการสื'อด้วยการเขียน
ความรับผิดชอบ
ความคิ ดริ เริ' มสร้างสรรค์
ความมีเหตุมีผล
การทํางานร่วมกับผูอ้ ื'น
การอุทิศตนให้กบั หน่ วยงาน
ศักยภาพในการเป็ นนักบริ หาร
5. ความเห็นอื'น ๆ (ถ้ามี)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ลงชื'อผูร้ บั รอง_____________________
การรับรองถือเป็ นความลับ
กรุณาปิ ดผนึกซองไปยังคณะทีผูส้ มัครได้ทาํ การสมัครไว้วนั ที______เดือน
คณะ_________________________________________
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

พ.ศ._______
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