
แบบฟอรมเฉพาะ 
สําหรับผูท่ีตองการสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาอาชญาวิทยา  การบริหารงานยุติธรรม และสังคม 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ช่ือผูสมัคร…………………………. นามสกุล …………………………………………………. 

เลขท่ีใบสมัคร ………………ตามแบบ บฑ.8    ใบสมัครเขาศึกษาเปนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล (Application  for  Admission  to  Graduate  Programme, Mahidol  University)   

วันท่ี …….. เดอืน …………………… พ.ศ ……………. 

 
ใหตอบคําถามเหลานี้โดยละเอียดหากเนื้อท่ีไมพอใหใชกระดาษเพิ่มเติมได   และสงกลับ  มายัง  หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุตธิรรม และสังคม    คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายาจังหวัด   นครปฐม 73170   โดยขอใหนําสงท่ีคณุพรพิมล  อุปะสัมปะกิจ             
ภายใน  3  สัปดาห   นับจากวันปดรับสมัคร  (หากสงชาเกินกวากําหนดจะไมไดรับการพิจารณา) พรอมกับแนบ
หนังสือรับรองคุณสมบตัิผูสมัครเขาศึกษา จํานวน  3 ฉบับ มาพรอมกันดวย 

 1.   นําเสนอประเด็นปญหา  (Research  Problem)  ท่ีนาสนใจและตองการพัฒนาเปนวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอก  โดยกําหนดหวัขอดังนี้ 

  -   ช่ือเร่ือง 

  -   หลักการและเหตุผล 

  -   วัตถุประสงค 

  -   คําถามการวิจัย 

  -   สมมุติฐานการวิจยั 

  -   กรอบแนวคิด 

  -   ประโยชน 

  -   ระเบียบวิธีวิจัย/ออกแบบการวิจยั 

   

 
 



หนังสือรับรองคุณสมบตัิผูสมัครเขาศึกษา 
ของ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    สาขาวิชาอาชญาวิทยา  การบริหารงานยตุธิรรม และสงัคม 
 

คําชี้แจง  หนงัสือรับรองฉบับนี้มีจุดประสงคท่ีจะไดทราบ  การประเมินคุณสมบัติดานตาง ๆ ของผูสมัครตาม
วิจารณญาณของทาน  เพื่อเปนประโยชนโดยตรงตอการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาของหลักสูตรฯ  การประเมิน
ถือเปนความลับ  จึงขอใหทานผูประเมินนําใบประเมินใสซองปดผนึกและเซ็นช่ือกํากับกอนใหผูสมัครเปนผู
นํามาสงยังหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      สาขาวชิาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  จังหวัดนครปฐม  73170 

 
1. ช่ือ -  นามสกลุ  ของผูสมัคร …………………………………………………………………………………... 
2. ช่ือ - นามสกุล ของผูประเมิน …………….………………………………………………..………………….. 
3. ตําแหนงผูประเมิน …………………………………………………………………………..………………... 
4. ความสัมพันธกับผูสมัคร 

(      )  ผูบังคับบัญชา ในหนวยงานของผูสมัครเปนเวลา …….. ป ……..… เดือน   
ต้ังแต (พ.ศ.-พ.ศ.)…………………………………………. 

(      )  อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน หรืออาจารยผูควบคุมวิจัยหรือวิทยานพินธ 
ต้ังแต (พ.ศ.-พ.ศ.)…………………………………………. 

 (      )  อ่ืน ๆ  ระบุความสัมพันธและระยะเวลา ………………………..…………………………………….. 
5. สถานท่ีทํางานของผูประเมิน …………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………… โทรศัพท …………………………………...................... 
6. สถานท่ีท่ีสะดวกแกการตดิตอของผูประเมิน  เลขท่ี …….. ซอย/ถนน ………………………………………. 

อําเภอ/เขต …………………….. จังหวดั …………………… รหัสไปรษณีย…………………..................... 
โทรศัพท …………………..…… 

7. โปรดประเมินผูสมัครโดยแยกตามคุณสมบัติดานตาง ๆ ดงันี้ 
7.1 ความสามารถเชิงวิชาการ ……………………….……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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7.2 บุคลิกภาพ ……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.3 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (ถามี กรุณาหยิบยกตัวอยาง) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
7.4 ความสามารถในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

7.5 ความรับผิดชอบ (ถามี กรุณาหยิบยกตัวอยาง)........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

7.6 ดานอ่ืน ๆ (ถามี) …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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8. ทานคิดวาผูสมัครมีความเหมาะสมท่ีจะเขาศึกษาในระดบัปริญญาเอก มากนอยเพียงใด  เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………..……….………………
………………………………………………………………..…………….…………………………………
…………………………………………..……………………….……………………………………………
……………………………………..….………………………………………………………………………
…………………………………………...……………………………………………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………… 
 
 
             ลงนามผูรับรอง ..………………………………….… 
              วันท่ี …….. เดือน …………. พ.ศ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือรับรองคุณสมบตัิผูสมัครเขาศึกษา 
ของ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    สาขาวิชาอาชญาวิทยา  การบริหารงานยตุธิรรม และสงัคม 
 

คําชี้แจง  หนงัสือรับรองฉบับนี้มีจุดประสงคท่ีจะไดทราบ  การประเมินคุณสมบัติดานตาง ๆ ของผูสมัครตาม
วิจารณญาณของทาน  เพื่อเปนประโยชนโดยตรงตอการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาของหลักสูตรฯ  การประเมิน
ถือเปนความลับ  จึงขอใหทานผูประเมินนําใบประเมินใสซองปดผนึกและเซ็นช่ือกํากับกอนใหผูสมัครเปนผู
นํามาสงยังหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      สาขาวชิาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  จังหวัดนครปฐม  73170 

 
1.  ช่ือ -  นามสกุล  ของผูสมัคร ……………………………………………………………………. 
2.  ช่ือ - นามสกุล ของผูประเมิน …………….………………………………………………..…… 
3.  ตําแหนงผูประเมิน …………………………………………………………………………..….. 
4.  ความสัมพันธกับผูสมัคร 
   (     )  ผูบังคับบัญชา ในหนวยงานของผูสมัครเปนเวลา …….. ป ……..… เดือน  ต้ังแต 

       (พ.ศ.-พ.ศ.)…………………………………………. 
   (      )  อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน หรืออาจารยผูควบคุมวิจยัหรือวิทยานพินธ ต้ังแต 

       (พ.ศ.-พ.ศ.)…………………………………………. 
   (      )  อ่ืน ๆ  ระบุความสัมพันธและระยะเวลา ………………………..………………………. 
5.  สถานท่ีทํางานของผูประเมิน …………………………………………………………………... 
    …………………………………………………… โทรศัพท ………………………………….. 
6.  สถานท่ีท่ีสะดวกแกการตดิตอของผูประเมิน  เลขท่ี …….. ซอย/ถนน ………………………… 
     อําเภอ/เขต …………………….. จังหวัด …………………… รหัสไปรษณีย………………… 
    โทรศัพท …………………..…… 
7.  โปรดประเมินผูสมัครโดยแยกตามคุณสมบัติดานตาง ๆ ดังนี้ 

7.1 ความสามารถเชิงวิชาการ ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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7.2 บุคลิกภาพ ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.3 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (ถามี กรุณาหยิบยกตัวอยาง) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.4 ความสามารถในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
7.5 ความรับผิดชอบ (ถามี กรุณาหยิบยกตัวอยาง)............................................................................... ……… 

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

7.6 ดานอ่ืน ๆ (ถามี)…………………………………………………………………………………………. 
.………………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………… 
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8.  ทานคิดวาผูสมัครมีความเหมาะสมท่ีจะเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก มากนอยเพียงใด  เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………..……….……………
…………………………………………………………………..…………….……………………………
………………………………………………..……………………….……………………………………
……………………………………………..….……………………………………………………………
……………………………………………………...……………………………………………………… 
 
 
             ลงนามผูรับรอง ..………………………………….… 
              วันท่ี …….. เดือน …………. พ.ศ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือรับรองคุณสมบตัิผูสมัครเขาศึกษา 
ของ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    สาขาวิชาอาชญาวิทยา  การบริหารงานยตุธิรรม และสงัคม 
 

คําชี้แจง  หนงัสือรับรองฉบับนี้มีจุดประสงคท่ีจะไดทราบ  การประเมินคุณสมบัติดานตาง ๆ ของผูสมัครตาม
วิจารณญาณของทาน  เพื่อเปนประโยชนโดยตรงตอการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาของหลักสูตรฯ  การประเมิน
ถือเปนความลับ  จึงขอใหทานผูประเมินนําใบประเมินใสซองปดผนึกและเซ็นช่ือกํากับกอนใหผูสมัครเปนผู
นํามาสงยังหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      สาขาวชิาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  จังหวัดนครปฐม  73170 

 
1.  ช่ือ -  นามสกุล  ของผูสมัคร ……………………………………………………………………. 
2.  ช่ือ - นามสกุล ของผูประเมิน …………….………………………………………………..…… 
3.  ตําแหนงผูประเมิน …………………………………………………………………………..….. 
4.  ความสัมพันธกับผูสมัคร 
   (     )  ผูบังคับบัญชา ในหนวยงานของผูสมัครเปนเวลา …….. ป ……..… เดือน  ต้ังแต 

       (พ.ศ.-พ.ศ.)…………………………………………. 
   (      )  อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน หรืออาจารยผูควบคุมวิจยัหรือวิทยานพินธ ต้ังแต 

       (พ.ศ.-พ.ศ.)…………………………………………. 
   (      )  อ่ืน ๆ  ระบุความสัมพันธและระยะเวลา ………………………..………………………. 
5.  สถานท่ีทํางานของผูประเมิน …………………………………………………………………... 
    …………………………………………………… โทรศัพท ………………………………….. 
6.  สถานท่ีท่ีสะดวกแกการตดิตอของผูประเมิน  เลขท่ี …….. ซอย/ถนน ………………………… 
     อําเภอ/เขต …………………….. จังหวัด …………………… รหัสไปรษณีย………………… 
    โทรศัพท …………………..…… 
7.  โปรดประเมินผูสมัครโดยแยกตามคุณสมบัติดานตาง ๆ ดังนี้ 

7.7 ความสามารถเชิงวิชาการ ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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7.8 บุคลิกภาพ ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.9 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค (ถามี กรุณาหยิบยกตัวอยาง) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.10 ความสามารถในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
7.11 ความรับผิดชอบ (ถามี กรุณาหยิบยกตัวอยาง)............................................................................... 

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

7.12 ดานอ่ืน ๆ (ถามี)…………………………………………………………………………………………. 
.………………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………… 
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8.  ทานคิดวาผูสมัครมีความเหมาะสมท่ีจะเขาศึกษาในระดับปริญญาเอก มากนอยเพียงใด  เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………..……….……………
…………………………………………………………………..…………….……………………………
………………………………………………..……………………….……………………………………
……………………………………………..….……………………………………………………………
……………………………………………………...……………………………………………………… 
 
 
             ลงนามผูรับรอง ..………………………………….… 
              วันท่ี …….. เดือน …………. พ.ศ………. 
 
 
 
 
 
 


