
ใบสมัคร 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๑. ประวัติส่วนตัว  
๑.๑ ค าน าหน้าชื่อ □พระ □นาย □นาง □นางสาว □ ยศ/อ่ืนๆ…...........................................................  
๑.๒ ชื่อ (ไทย).......................................................  นามสกุล (ไทย).......................................................... 
๑.๓ ชื่อ (อังกฤษ)...................................................  นามสกุล (อังกฤษ)..................................................... 
๑.๔ เพศ □ ชาย □ หญิง อายุ..........................ปี วันเกิด................../............................./........................  
๑.๕ สถานภาพ  □ โสด   □ สมรส  □ หย่า □ อ่ืนๆ........................................................  
๑.๖ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ---- 
๑.๗ สัญชาติ...............................................................เชื้อชาติ....................................................................  
๑.๘ ที่อยู่ปัจจุบัน  

เลขที่......................หมู่ที.่........ วัด/หมู่บ้าน..................................................ซอย................................ 
ถนน....................................... ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์........................................... 
โทรสาร..............................................e–Mail : ..................................................................................  

๑.๙ อาชีพปัจจุบัน......................................................ต าแหน่ง...................................................................  
ชื่อหน่วยงาน หรือบริษัทที่ท างานปัจจุบัน............................................................................................  
เลขที่......................หมู่ที.่........ วัด/หมู่บ้าน..................................................ซอย................................ 
ถนน....................................... ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์........................................... 
โทรสาร..............................................e–Mail : ..................................................................................  

๑.๑๐ กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อ  
□ ................................................................................................ความสัมพันธ์..................................  

ที่อยู่………………………….......................................................................โทรศัพท์.............................. 
□ ................................................................................................ความสัมพันธ์..................................  

ที่อยู่………………………….......................................................................โทรศัพท์.............................. 
๒. ประวัติการศึกษา  

ล าดับ สถานที่ศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ 
การศึกษา 

เกรด 
เฉลี่ย 

๑      
๒      
๓      
๔      
๕      

๓. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  
□ TOEFL ทดสอบเมื่อวันที่..........................................................................คะแนน.................................. 
□ IELTS  ทดสอบเม่ือวันที่................................................................... ........คะแนน.................................. 

 

 

เลขที่ใบสมัคร............................. 

รูป ๑ นิ้ว 



๔. ประวัติการท างาน (โปรดระบุสถานที่ท างาน เรียงล าดับจากปัจจุบันไปอดีต) 

ล าดับ หน่วยงาน ระยะเวลา (เริ่ม-สิ้นสุด) ต าแหน่งงาน 
๑    
๒    
๓    
๔    
๕    

๕. การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน   

ล าดับ หลักสูตรการอบรม/ศึกษาดูงาน ระยะเวลาอบรม/ดูงาน จัดโดย/ออกโดย 
๑    
๒    
๓    
๔    
๕    

๖. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย (ที่มิใช่วิทยานิพนธ์)  
□ ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย  
□ ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย (จ านวน)....................................................................................................  
□ ส่งผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการระดับ ( ) ผศ. ( ) รศ. ( ) ศ. เรื่อง………………………………………………… 
..................................................................... ......................................................................................... ....... 

๗. บุคคลอ้างอิง  
๗.๑ ชื่อ.............................................................................ต าแหน่ง..............................................................  
      หนว่ยงาน................................................................................................ โทร.......................................  
๗.๒ ชื่อ.............................................................................ต าแหน่ง..............................................................  
      หนว่ยงาน................................................................................................ โทร.......................................  

 

๘. ท่านได้รับทราบข่าวการรับสมัครจาก (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)  
□ หนังสือพิมพ์ □ โปสเตอร์/แผ่นป้าย □ แผ่นพับ □ Website  □ นิสิตปัจจุบัน  □อ่ืนๆ.................... 

 

๙. พร้อมนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบสมัคร ตามล าดับดังนี้  
๑) ใบสมัครตามแบบของหลักสูตรฯ  
๒) ค่าธรรมเนียมการรับสมคัร ๑,๐๐๐ บาท  
๓) ส าเนาปริญญาบัตร และTranscript ป.ตร ี๒ ชุด  
๔) ส าเนาปริญญาบัตร และTranscript ป.โท ๒ ชุด  
๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน ๒ ชุด  
๖) ส าเนาหนังสือสุทธิ (พระภกิษุ) /บัตรประชาชน ๒ ชุด  
๗) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รปู (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  

๘) หนังสือรับรองคณุสมบัติของผู้สมัคร ๓ ฉบับ  
๙) หลักฐานการเปลีย่นช่ือ–สกลุ (กรณีช่ือ–สกุล ไม่ตรง  

       กับหลักฐานการสมัคร)  
๑๐) หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน (กรณีเกรดเฉลี่ย  

       ต่ ากว่า ๓.๕๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒๐ จาก ๔ แต้ม)  
๑๑) โครงร่างวิทยานิพนธ…์…………………….………………….  

……………………………………………………………………..……………. 
 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 

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

ได้รับสมัครและตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว  
 เอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์  
 การสมัครไม่สมบูรณ์ เนื่องจาก……………………….... 

  
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับสมัคร 
        (.......................................................) 
           .............../.............../............... 



 
แบบรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต  

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่ง.......................................................................  

สถานที่ท างาน........................................................................................................................................................... .
โทรศัพท.์.......................................................เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร โดยเป็น................................................................ 
ของ (ชื่อผู้สมัคร).................................................................โดยรู้จักมาเป็นเวลา.................ปี ซึ่งมีความประสงค์จะ
สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา......................................................................  
 

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  
     แบบ ๑.๑ เน้นท าวิทยานิพนธ์  
     แบบ ๒.๑ เข้าชั้นเรียนและท าวิทยานิพนธ์  

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
     แบบ ๑.๑ เน้นท าวิทยานิพนธ์  
     แบบ ๒.๑ เข้าชั้นเรียนและท าวิทยานิพนธ์ 

ขอรับรองว่าผู้สมัครมีประสบการณ์ในการท างานในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ คุณสมบัติ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
ไม่มีข้อมลู
เพียงพอ 

๑ ความสามารถในการปฏิบัติงาน       
๒ ความรับผิดชอบ       
๓ ความมานะอุตสาหะ       
๔ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       
๕ ความเป็นผู้น า       
๖ ความเชื่อมั่นในตนเอง       
๗ ความมีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืน       
๘ ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์       
๙ ความรู้ในสาขาวิชาที่สมัครสอบ       

๑๐ ความสนใจใฝ่หาความรู้ในสิ่งใหม่ๆ       

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านอื่นๆ………………………………………………………….……………………………..  
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………................................................................................................................. ......................................................  

ขอรับรองว่าความเห็นข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 

  ลงชื่อ........................................................ผู้รับรอง 
(....................................................) 
................/.................../…............ 

หมายเหตุ :-  ๑. ผู้รับรอง หมายถึง ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้สอน จ านวน ๓ รูป/คนๆ ละ ๑ ฉบับ  
      ๒. หนังสือรับรองนี้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการสมคัรล าดับที ่๘ ให้ยื่นพร้อมใบสมัคร จ านวน ๓ ฉบับ 



 
 

หนังสือรับรองประสบการณ์ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต  

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(ยื่นพร้อมใบสมัคร กรณีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า ๓.๕๐) 
 

ข้าพเจ้า....................................................................ต าแหน่ง.......................................................................  
สถานที่ท างาน.....................................................................................โทรศัพท์.........................................................  
เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร โดยเป็น......................................ของ (ชื่อผู้สมัคร).....................................................................  
โดยรู้จักมาเป็นเวลา.................ปี ซึ่งมีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
ณ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ขอรับรองว่าผู้สมัครมีประสบการณ์ในการท างานในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (เรียงล าดับโดยเร่ิมจากปัจจุบัน)  

๑. หน่วยงาน.............................................................................................................................................................   
ที่อยู่.................................................................................. ..........................................................................................  
ต าแหน่ง.................................................................................................................... ..................................................  
หน้าที่และความรับผิดชอบ...................................................................................... ...................................................  
............................................................................................................................. ......................................................  
โดยเริ่มท างานวันที่.........../............/..............จนถึงวันที่.........../............/..............รวมเป็นเวลา.............................ป ี 

๒. หน่วยงาน................................................................................................ .............................................................  
ที่อยู่.................................................................................................. ..........................................................................  
ต าแหน่ง............................................................................. .........................................................................................  
หน้าที่และความรับผิดชอบ...................................................................................... ...................................................  
............................................................................................................................. ......................................................  
โดยเริ่มท างานวันที่.........../............/..............จนถึงวันที่.........../............/..............รวมเป็นเวลา.............................ป ี 

๓. หน่วยงาน................................................................................................ .............................................................  
ที่อยู่.................................................................................................. ..........................................................................  
ต าแหน่ง............................................................................. .........................................................................................  
หน้าที่และความรับผิดชอบ...................................................................................... ...................................................  
................................................................................................................................ ...................................................  
โดยเริ่มท างานวันที่.........../............/..............จนถึงวันที่.........../............/..............รวมเป็นเวลา.............................ป ี 
 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ................................................................. 
                                              (.................................................................) 

  .........../............/.............. 
 



 
 
 

หนังสือพันธสัญญาของผูส้มัครเข้าศึกษา 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต  

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ข้าพเจ้า.......................................................................... ................................ได้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร  

พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา……..……......…………………….. ในภาคการศึกษาที่...........ปีการศึกษา....................
โดยที่ข้าพเจ้าผู้เป็นนิสิต ได้ทราบเงื่อนไขการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร ดังต่อไปนี้  

๑. นิสิตต้องปฏิบัติตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรจัดให้แต่ละภาคการศึกษาโดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆ  
๒. นิสิตต้องช าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แต่ละภาคการศึกษา ตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนดโดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆ  
๓. นิสิตต้องเข้าศึกษาตามตารางเรียน เวลา และสถานที่ที่หลักสูตรก าหนดโดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆ  
๔. นิสิตต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ การอบรม สัมมนา ที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพ่ือ

การศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาโดยความสมัครใจ รวมไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง  
๕. นิสิตต้องสามารถเข้าร่วมและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมและโครงการสัมมนา หรือศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ทั้งภายในและต่างประเทศที่หลักสูตรจัดขึ้น เพ่ือการศึกษาและเสริมสร้างประสบการณ์ในสาขาวิชา
โดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆ  

๖. นิสิตต้องสามารถปฏิบัติตามระบบการศึกษาและการวิจัยของหลักสูตร กล่าวคือ การเรียนการสอน
ปกติ การสัมมนา ศึกษาดูงาน การวัดผล กิจกรรมเสริมหลักสูตร การสอบวัดคุณสมบัติ (QE) การสอบหัวข้อและ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบประชาพิจารณ์ การเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร ๓ บทความ               
การสอบวัดคุณสมบัติภาษาต่างประเทศ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆ  

๗. นิสิตต้องปฏิบัติกรรมฐาน จ านวน ๔๕ วัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาของหลักสูตร  
๘. นิสิตต้องศึกษาและปฏิบัติตามระบบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของหลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามพันธสัญญาของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ตามรายละเอียดที่ได้ตกลงไว้ 
ณ เบื้องต้นโดยเคร่งครัด  

 

รับรองตามนี้ 
 

ลงชื่อ………………………………………………………………ผู้สมัคร 
(....................................................................) 

.........../............./........... 
 
โทร. ………………………………………………………………….. 
E-mail. …………………………………………………………….. 
 


















