
 
 

กําหนดการรายงานตัว 
ขึ้นทะเบียนเปนนิสิต (สําหรับนิสิตใหม) 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

------------------------- 

วันที ่๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
   - ประกาศผลสอบเขาศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด) และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) และ
หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ณ บริเวณอาคารหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ หรือ  www.nbc.mcu.ac.th 
วันที ่๑๒- ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

- รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหม ลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา     
ที่อาคารเรียนหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาเขตนครสวรรค ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค 
ก. ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิตบัณฑติวิทยาลัยและลงทะเบยีนเรียน 

๑. รับเอกสารประกอบการรายงานตวัและกรอกรายละเอียดในเอกสาร คือ 
- ใบรายงานตวันิสติ (ท.๐๒) ใบขอเรียนระหวางปฏิบตัิศาสนกิจ (ระดับปรญิญาโท) 
- ใบทะเบียนประวตัิ บฑ.๓  
- ใบลงทะเบียนรายวิชา (บฑ. ๕) 

๒. ยื่นเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนิสิต (เรียงลําดับเอกสารใหเรียบรอย ตามขอ ข.) เพื่อให
เจาหนาที่บัณฑิตศึกษา ตรวจสอบเอกสาร 

๓. รับใบแจงหนี ้และนําไปชําระเงินที ่ฝายการเงนิ (อาคารอํานวยการ) 
๔. เซ็นชือ่กํากบัในบญัชีรายชื่อผูมารายงานตวั 
๕. ตรวจสอบความเรียบรอย 

ข. เอกสารที่ใชประกอบในการขึ้นทะเบียนเปนนิสิตและลงทะเบียนเรียน 
๑. รูปถายขนาด ๑ นิ้ว สําหรับใชทําบตัรประจาํตวันิสติ (รูปถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดํา 

แตงกายสุภาพ ถายไมเกิน ๖ เดือน) 
๒. ใบรายงานตวั (ท.๐๒) ทีก่รอกรายละเอียดเรียบรอยแลว 
๓. ใบทะเบียนประวตัิ (บฑ.๓) ที่กรอกรายละเอียดเรียบรอยแลวพรอมติดรูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว 
๔. – สําเนาหนังสือสุทธิ (สําหรับพระภิกษุ-สามเณร) (หนาแรกถึงหนาที่แสดงถึงการสังกัดวัดใน

ปจจุบันที่ชัดเจน) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ชุด 
    - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ (สําหรับคฤหัสถ) (หนา-หลังใหอยู

ในหนาเดียวกัน) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ชุด 
๕. สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จาํนวน ๑ ชดุ 
๖. สําเนาเอกสารหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่ไดนํามาแสดงในวันยื่นใบสมัคร ไดแกใบ

ประมวลผลรายวิชา (Transcript) และใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒ ิอยางใดอยางหนึ่ง จํานวน ๑ ชุด 
๗. ใบลงทะเบียนรายวิชา (บฑ. ๕) ที่กรอกรายละเอียดรายวิชาทีล่งทะเบียนเรียนเรยีบรอยแลว 

 



 
 

คาธรรมเนียมการศึกษา (สําหรับนิสติใหม) 
หลักสูตรพุทธดุษฎีบัณฑิต และ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

--------------- 
๑. หลักสูตรพุทธดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ที ่ รายการ 
จํานวนเงิน 

บรรพชิต คฤหัสถ 
๑ คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเปนนิสติ 

เหมาจาย 
๔๐,๐๐๐ บาท 

 
 

เหมาจาย 
๔๐,๐๐๐ บาท 

๒ คาลงทะเบียนรายวชิา 
๓ คาบํารุงมหาวทิยาลัย 
๔. คาบํารุงหองสมดุ 
๕. คาประกนั 
๖. คาบํารุงอุปกรณการศกึษา 

รวม 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 

สี่หมื่นบาทถวน 
๔๐,๐๐๐.๐๐ 

สี่หมื่นบาทถวน 
หมายเหตุ :  คาธรรมเนียมการศกึษา เหมาจาย ตลอดหลกัสตูร ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
   

คาธรรมเนียมการศกึษา (ตลอดหลักสูตร) ไมรวมศกึษาดูงานตางประเทศ 
หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

บัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค 
ภาค

การศกึษาที ่
แบบ ๒.๑ แบบ ๑.๑ 

บรรพชิต คฤหัสถ บรรพชิต คฤหัสถ 
๑ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐   
๒ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐   
๓ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   
๔ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   
๕ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   
๖ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   

รวม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   
* คารกัษาสถานภาพนิสติ  ภาคการศกึษาละ ๖,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 



๒. หลักสูตรพุทธมหาบัณฑติ  สาขาวชิาพระพุทธศาสนา  และสาขาวิชาพุทธบรหิารการศกึษา 

ที ่ รายการ 
จํานวนเงิน 

บรรพชิต คฤหัสถ 
๑ คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเปน

เหมาจาย 
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
 

เหมาจาย 
๓๐,๐๐๐ บาท 

๒ คาลงทะเบียนรายวชิา 
๓ คาบํารุงมหาวทิยาลัย 
๔. คาบํารุงหองสมดุ 
๕. คาประกนั 
๖. คาบํารุงอุปกรณการศกึษา 

รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
สามหมื่นบาทถวน 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
สามหมื่นบาทถวน 

หมายเหตุ :  คาธรรมเนียมการศกึษา เหมาจาย ตลอดหลกัสตูร  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    

คาธรรมเนียมการศกึษา (ตลอดหลักสูตร) ไมรวมศกึษาดูงานตางประเทศ 
หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

บัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค 

ภาคการศกึษาที ่
แผน  ก 

บรรพชิต คฤหัสถ 
๑ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
๒ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
๓ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๔ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
* คารกัษาสถานภาพนิสติ  ภาคการศกึษาละ ๓,๐๐๐ บาท 

 
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ที ่ รายการ 
จํานวนเงิน 

บรรพชิต คฤหัสถ 
๑ คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนเปน

เหมาจาย 
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
 

เหมาจาย 
๓๐,๐๐๐ บาท 

๒ คาลงทะเบียนรายวชิา 
๓ คาบํารุงมหาวทิยาลัย 
๔. คาบํารุงหองสมดุ 
๕. คาประกนั 
๖. คาบํารุงอุปกรณการศกึษา 

รวม ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
สามหมื่นบาทถวน 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
สามหมื่นบาทถวน 

หมายเหตุ :  คาธรรมเนียมการศกึษา เหมาจาย ตลอดหลกัสตูร  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    
 
 
 
 



คาธรรมเนียมการศกึษา (ตลอดหลักสูตร) ไมรวมศกึษาดูงานตางประเทศ 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร 

บัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค 

ภาคการศกึษาที ่
แผน  ก 

บรรพชิต คฤหัสถ 
๑ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
๒ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
๓ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๔ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
* คารกัษาสถานภาพนิสติ  ภาคการศกึษาละ ๓,๐๐๐ บาท 

 
เรื่องอื่น ๆ ที่ควรทราบ 
๑. รายวิชาทีต่องลงทะเบียนในภาคแรก นิสิตตองลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามขอบังคับฯ  
    สวนขอกําหนดเพิ่มเตมิใหศึกษาจากคูมือการศกึษาตอระดบัปริญญาเอก หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ   
    และคูมือการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต 
๒. บัตรประจาํตวันิสติ จะไดรับหลังจากเปดภาคการศกึษาแลว ประมาณ ๑ เดือน 
๓. ตารางเรียนจะไดรบัในวนัเปดเรียน 
๔. เปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕. กําหนดการปฐมนิเทศนิสติใหม วันที ่๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป 
    ณ อาคารหลวงพอคูณ  ปริสุทฺโธ (หอง ๒๒๐๙)  วิทยาเขตนครสวรรค  (อาจเปลี่ยนแปลงไดตาม 
   ความเหมาะสม)   นิสติใหมทุกรูป/คน ตองเขารวมกจิกรรมนี ้
๖. สอบถามรายละเอียดอืน่ ๆ ไดทีส่าํนักงานบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค หอง ๒๑๐๔  
    โทร.๐๕๖-๒๑๒๙๗๐ www.nbc.mcu.ac.th 

-  เลขานกุารบัณฑิตศกึษาฯ    โทร. ๐๘๓-๒๖๗๙๖๔๙ (พระมหาไฮ  ธมมฺเมธ)ี 
- เจาหนาที่บัณฑติศึกษา      โทร. ๐๘๖-๕๑๘๑๑๑๒ (นายดิเรก  ดวงลอย) 
- เจาหนาที่บัณฑติศึกษา     โทร. ๐๙๕-๓๕๓๐๙๒๙ (พระเอกจิตต  อธปิโฺญ) 



บฑบฑ..๕๕  

ใบลงทะเบียนรายวชิาใบลงทะเบียนรายวชิา  
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 นิสิตระดับ    ปรญิญาโท     ปรญิญาเอก 
 ภาค     ปกติ (พระภิกษุ)        พิเศษ (คฤหัสถ) 

ชั้นปที.่...................................... สาขาวิชา.............................................................................................. 
ภาคเรียนที.่.................... ปการศกึษา...................................................... 

เลขประจําตัวนิสิต..................................................  
ชื่อ.............................................................ฉายา/นามสกลุ......................................................................   

 

ที ่ รหัสวิชา รายวชิา หนวยกิต Audit 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

คาหนวยกติ ๆ ละ........... บาท รวมจํานวน......................... บาท (..........................................................) 
 

 
ลงชื่อนิสิต.......................................................... 
            (.......................................................) 
                 …….……/….……………/…………. 
 

 
     ลงชื่อ............................................................... 

             (..............................................................) 
                      อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 
                 ……………/……….……/……….…. 
 

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

เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย 
  ……………/……….…………/………………. 

 
 
 
 



 
 

รายวิชาที่กําหนดใหนิสิตลงทะเบียน 
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

บัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 
------------- 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต (พธ.ด) 
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา 

๑. รหัสวชิา  ๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปฎก   จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๒. รหัสวชิา  ๘๐๐ ๑๐๒ พระพุทธศาสนากับศาสตรแหงการตีความ จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๓. รหัสวชิา  ๘๐๑ ๑๐๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๔. รหัสวชิา  ๘๐๑ ๑๐๕ งานนิพนธทางพระพุทธศาสนาเพื่อการวิจัย จํานวน  ๓  หนวยกติ 

         รวม จํานวน ๑๒ หนวยกิต 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม) 
สาขาวิชา  พระพุทธศาสนา 

๑. รหัสวชิา  ๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา    จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๒. รหัสวชิา  ๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ    จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๓. รหัสวชิา  ๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท   จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๔. รหัสวชิา  ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห    จํานวน  ๓  หนวยกติ 
        รวม จํานวน ๑๒ หนวยกิต 

สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา 
๑. รหัสวิชา  ๒๑๐ ๑๐๒  การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ  จํานวน  ๓  หนวยกิต 
๒. รหัสวิชา  ๒๑๐ ๑๐๖  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา  จํานวน ๓  หนวยกิต 
๓. รหัสวิชา  ๒๑๐ ๑๐๘  การบริหารหลักสูตรการเรียนการสอน    จํานวน  ๓  หนวยกิต 
๔. รหัสวิชา  ๒๑๐ ๑๐๓  หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ  จํานวน  ๓  หนวยกิต 

         รวม จํานวน ๑๒ หนวยกิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร 

๑. รหัสวชิา  ๖๐๘ ๑๐๑ พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร*  จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๒. รหัสวชิา  ๖๐๘ ๑๐๓         รฐัประศาสนศาสตรในพระไตรปฎก จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๓. รหัสวชิา  ๖๐๘ ๑๐๖ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร    จํานวน  ๓  หนวยกติ 
๔. รหัสวชิา  ๖๐๘ ๑๐๘ ระเบียบวธิีวิจัยทางรฐัประศาสนศาสตร จํานวน  ๓  หนวยกติ 
        รวม จํานวน ๑๒ หนวยกิต 

 



 
 

 
ทะเบียนประวัติทะเบียนประวัติ  

นิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 
รุนที.่............  ปการศึกษา........................ 

 
 

ขอมูลทั่วไป 

ชื่อ (ภาษาไทย)........................................................ ฉายา....................................................... นามสกุล.......................................................  
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)................................................... ฉายา.................................................... นามสกุล......................................................... 
อายุ............. ป  พรรษา................. เกิดเมื่อวัน....................................ที.่................ เดือน.........................................พ.ศ............................ 
ณ บานเลขที.่.............................................................. หมูที.่............... แขวง/ตําบล....................................................................................... 
เขต/อําเภอ........................................................... จังหวัด............................................................... รหัสไปรษณีย....................................... 
โทรศัพท.................................................................. เชื้อชาต.ิ....................... สัญชาต.ิ...................... ศาสนา................................................ 
ชื่อบิดา.................................................................... นามสกุล....................................................... อาชีพ........................................................ 
ชื่อมารดา............................................................... นามสกุล........................................................ อาชีพ.......................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน ---- หมูโลหิต............................................................. 
 

ขอมูลเฉพาะสําหรับพระภิกษ ุ

อุปสมบท เมื่อวันที.่.................... เดือน................................................. พ.ศ. .................... ณ วัด................................................................. 
แขวง/ตําบล.......................................................... เขต/อําเภอ................................................ จังหวัด......................................................... 
นามพระอุปชฌาย...................................................................... วัด................................................ แขวง/ตําบล......................................... 
เขต/อําเภอ........................................................... จังหวัด............................................................... รหัสไปรษณีย....................................... 
วัดสังกัดปจจุบัน (ติดตอไดสะดวก)............................................................................. แขวง/ตําบล........................................................ 
เขต/อําเภอ........................................................... จังหวัด............................................................... รหัสไปรษณีย....................................... 
หมายเลขโทรศัพท............................................................... มือถือ..................................................... E-mail................................................ 
 

ขอมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา 

สายปริยัติธรรม ป.ธ. ...................... น.ธ. ....................... (ถามี) 
สายสามัญศึกษา  ปริญญาตรี สาขา.......................................................  ปริญญาโท สาขา.................................................. 
ขึ้นทะเบียนเปนนิสิต ระดับ  ปริญญาโท   ปริญญาเอก สาขาวิชา.................................................................................................. 
เมื่อวันที.่................. เดือน.......................................... พ.ศ. ............................... เลขประจําตัวนิสิต............................................................ 
ชื่ออาจารยที่ปรึกษาทั่วไป................................................................................................................................................................................ 

 
    ลงชื่อ...................................................................เจาของประวัติ 
         (...................................................................) 
          เมื่อวันที.่.............. เดือน.......................................... พ.ศ. ..................... 
 
 
 
 

บฑ.๓ 

 

รูปถ่าย 

๑ นิ�ว 



 

 
 
 

แบบคาํรอ้งขอศึกษาต่อระดบัปรญิญาโทในขณะปฏบิตัิศาสนกจิ 
 

 ขา้พเจา้...............................................................ฉายา....................................นามสกุล............................................ 
อายุ.......................ปี พรรษา............... น.ธ. ............... ป.ธ.................รหสัประจาํตวันิสติ    
เบอรโ์ทรศพัท.์..................................................จบการศึกษาภาคทฤษฎจีาก.............................................................................
คณะ............................................................................................สาขาวชิา............................................................................
อาจารยท์ี�ปรกึษาชื�อ........................................................................................................... 

 ขณะที�เรยีนในมหาวทิยาลยั พกัอยู่ที�วดั....................................................................................................................... 
ตาํบล/แขวง................................................ อาํเภอ/เขต.................................................จงัหวดั...........................................
รหสัไปรษณีย ์  โทรศพัท.์.............................................. โทรสาร............................................................... 

 ภูมลิาํเนาเดมิ บา้นเลขที�.....................หมู่ที�............... ตาํบล/แขวง.................................................... 
อาํเภอ/เขต..............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย ์   

 ปีการศึกษา.................มหาวทิยาลยัอนุมตัใิหป้ฏบิตัศิาสนกิจ ณ วดั.................................................. 
ตาํบล/แขวง........................................... อาํเภอ/เขต........................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย ์
  โทรศพัท.์............................นามเจา้อาวาส.................................................. 

 ขออนุมตัิศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทที� ศูนยบ์ณัฑติศึกษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัวทิยาลยัสงฆ์
นครสวรรค ์ หลกัสูตรพทุธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา ซึ�งมวีนัและตารางเรียนสปัดาหล์ะ ๒ วนั ดงัแนบมา
พรอ้มนี� 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่จะปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และเงื�อนไขของมหาวทิยาลยัอย่างเคร่งครดัดงัต่อไปนี� 
 หนา้ที�ที�ไดร้บัมอบหมายในการปฏบิตัศิาสนกจิ มดีงันี� 

๑. มหีนงัสอืรบัองจากคณะบด ีหรอืผูอ้าํนวยการวทิยาลยัตน้สงักดั 
๒. มหีนงัสอืรบัรองตารางการปฏบิตัศิาสนกิจจากเจา้อาวาส หรอืผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน  ตามที�มหาวทิยาลยักาํหนด 
๓. มตีารางเวลาการปฏบิตัศิาสนกิจ และตารางการเรยีนที�ชดัเจนซึ�งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏบิตัศิาสนกิจ 
๔. ใหค้ณะหรอืวทิยาลยัตน้สงักดัออกนิเทศและควบคุมดูแลการปฏบิตัศิาสนกิจของนิสติทกุ ๓ เดอืน อย่างเคร่งครดั 
๕. ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะอนุกรรมการปฏบิตัศิาสนกิจที�มหาวทิยาลยัมอบหมาย 
๖. การรายงานการปฏบิตัศิาสนกิจเป็นเทจ็ หรอืไม่เป็นไปตามที�ไดร้บัอนุมตั ิใหถ้อืวา่ไม่ปฏบิตัศิาสนกิจ 
 

 

รบัรองตามนี� 
 
 

ลงชื�อ......................................................... 
      (.........................................................) 

      นิสติปฏบิตัศิาสนกจิผูย้ื�นคาํรอ้ง 
 
 
 

 
ตดิรูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ�ว 

ท.๐๒ 



 

ความเหน็ของผูข้อตวันิสติปฏบิตัศิาสนกิจ 
 สมควรอนุมตั ิ   ไม่สมควรอนุมตั ิ................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
. 

ลงชื�อ........................................................ 
     (......................................................) 

ตาํแหน่ง.......................................................... 
      .........../............./............ 

 

ความเหน็ของอาจารยท์ี�ปรกึษา 
 สมควรอนุมตั ิ   ไม่สมควรอนุมตั ิ........................ 
......................................................................................... 
......................................................................................... 

 
ลงชื�อ..................................................... 
     (.....................................................) 

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

ความเหน็ของหวัหนา้ภาควชิา หรอืหวัหนา้สาขาวชิา 
 สมควรอนุมตั ิ   ไม่สมควรอนุมตั ิ....................... 
........................................................................................ 
....................................................................................... 

 
ลงชื�อ..................................................... 
     (.....................................................) 

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

ความเหน็ของผูอ้าํนวยการกองทะเบยีนและวดัผล หรอืหวัหนา้ฝ่ายทะเบยีนและวดัผล 
 สมควรอนุมตั ิ   ไม่สมควรอนุมตั ิ.................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื�อ................................................... 
     (........................................................) 

ตาํแหน่ง............................................................. 
      .........../............./............ 

 

ความเหน็ของคณบด ีหรอืผูอ้าํนวยการวทิยาลยั 
 สมควรอนุมตั ิ   ไม่สมควรอนุมตั ิ........................ 
......................................................................................... 
......................................................................................... 

 
ลงชื�อ..................................................... 
     (.....................................................) 

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

ความเหน็ของประธานกรรมการการปฏบิตัศิาสนกจิ 
 อนุมตั ิ   ไม่อนุมตั ิ............................................ 
....................................................................................... 
....................................................................................... 

 
ลงชื�อ..................................................... 
     (.....................................................) 

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

 


