
แบบฟอร์มเฉพาะ 
สําหรับผู้ทีต้่องการสมัครเข้าศึกษาในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวชิาอาชญาวทิยา  การบริหารงานยุตธิรรม และสังคม 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

ช่ือผูส้มคัร…………………………. นามสกลุ …………………………………………………. 

เลขท่ีใบสมคัร ………………ตามแบบ บฑ.8    ใบสมคัรเขา้ศึกษาเป็นนกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั 

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

วนัท่ี …….. เดือน …………………… พ.ศ ……………. 

 
ใหต้อบคาํถามเหล่าน้ีโดยละเอียดหากเน้ือท่ีไม่พอใหใ้ชก้ระดาษเพิ่มเติมได ้  และส่งกลบั   
มายงั  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม     
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล   ศาลายาจังหวดั   นครปฐม 73170    
โดยขอให้นําส่งทีคุ่ณพรพมิล  อุปะสัมปะกจิ  ภายในวนัที ่26  กรกฎาคม  2560   
(หากส่งชา้เกินกวา่กาํหนดจะไม่ไดรั้บการพจิารณา)  
พร้อมกบัแนบหนังสือรับรองคุณสมบตัิผู้สมัครเข้าศึกษา จํานวน  3 ฉบับ มาพร้อมกนัด้วย 

 1.   นาํเสนอประเดน็ปัญหา  (Research  Problem)  ท่ีน่าสนใจและตอ้งการพฒันาเป็นวิทยานิพนธ์ระดบั
ปริญญาเอก  โดยกาํหนดหวัขอ้ดงัน้ี 

  -   ช่ือเร่ือง 

  -   หลกัการและเหตุผล 

  -   วตัถุประสงค ์

  -   คาํถามการวิจยั 

  -   สมมุติฐานการวิจยั 

  -   กรอบแนวคิด 

  -   ประโยชน ์

  -   ระเบียบวิธีวิจยั/ออกแบบการวิจยั 

   

 
 
 



หนังสือรับรองคุณสมบตัิผู้สมัครเข้าศึกษาของ 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต    สาขาวชิาอาชญาวทิยา  การบริหารงานยุตธิรรม และสังคม 

 

คาํช้ีแจง  หนงัสือรับรองฉบบัน้ีมีจุดประสงคท่ี์จะไดท้ราบ  การประเมินคุณสมบติัดา้นต่าง ๆ ของผูส้มคัรตาม
วิจารณญาณของท่าน  เพื่อเป็นประโยชนโ์ดยตรงต่อการพิจารณาคดัเลือกนกัศึกษาของหลกัสูตรฯ  การประเมิน
ถือเป็นความลบั  จึงขอใหท่้านผูป้ระเมินนาํใบประเมินใส่ซองปิดผนึกและเซ็นช่ือกาํกบัก่อนใหผู้ส้มคัรเป็นผู ้
นาํมาส่งยงัหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต      สาขาวชิาอาชญาวิทยา การบริหารงานยติุธรรมและสังคม คณะ
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา  จงัหวดันครปฐม  73170 

 
1. ช่ือ -  นามสกลุ  ของผูส้มคัร 

…………………………………………………………………………………... 
2. ช่ือ - นามสกลุ ของผูป้ระเมิน 

…………….………………………………………………..………………….. 
3. ตาํแหน่งผูป้ระเมิน 

…………………………………………………………………………..………………... 
4. ความสมัพนัธ์กบัผูส้มคัร 

(      )  ผูบ้งัคบับญัชา ในหน่วยงานของผูส้มคัรเป็นเวลา …….. ปี ……..… เดือน   
ตั้งแต่ (พ.ศ.-พ.ศ.)…………………………………………. 

(      )  อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยผ์ูส้อน หรืออาจารยผ์ูค้วบคุมวิจยัหรือวิทยานิพนธ์ 
ตั้งแต่ (พ.ศ.-พ.ศ.)…………………………………………. 

 (      )  อ่ืน ๆ  ระบุความสมัพนัธ์และระยะเวลา ……………………..…………………………………….. 
5. สถานท่ีทาํงานของผูป้ระเมิน 

…………………………………………………………………........................……………………………
……………………… โทรศพัท ์…………………………………...................... 

6. สถานท่ีท่ีสะดวกแก่การติดต่อของผูป้ระเมิน  เลขท่ี …….. ซอย/ถนน ……………………………………. 
อาํเภอ/เขต …………………….. จงัหวดั …………………… รหสัไปรษณีย…์………………..................... 
โทรศพัท ์…………………..…… 

7. โปรดประเมินผูส้มคัรโดยแยกตามคุณสมบติัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
7.1 ความสามารถเชิงวิชาการ 

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

7.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(ถา้มี กรุณาหยบิยกตวัอยา่ง) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
7.4 ความสามารถในการปฏิบติังานในวิชาชีพ

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

7.5 ความรับผดิชอบ (ถา้มี กรุณาหยบิยกตวัอยา่ง)........................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

7.6 ดา้นอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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8. ท่านคิดวา่ผูส้มคัรมีความเหมาะสมท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบัปริญญาเอก มากนอ้ยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………..……….……………
…………………………………………………………………..…………….……………………………
………………………………………………..……………………….……………………………………
……………………………………………..….……………………………………………………………
……………………………………………………...………………………………………………………
………………………………………………………...…………………………………………………… 
 
 
 
             ลงนามผูรั้บรอง ..………………………………….… 
              วนัท่ี …….. เดือน …………. พ.ศ………. 
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1.  ช่ือ -  นามสกลุ  ของผูส้มคัร ……………………………………………………………………. 
2.  ช่ือ - นามสกลุ ของผูป้ระเมิน …………….………………………………………………..…… 
3.  ตาํแหน่งผูป้ระเมิน …………………………………………………………………………..….. 
4.  ความสมัพนัธ์กบัผูส้มคัร 
   (     )  ผูบ้งัคบับญัชา ในหน่วยงานของผูส้มคัรเป็นเวลา …….. ปี ……..… เดือน  ตั้งแต่ 

       (พ.ศ.-พ.ศ.)…………………………………………. 
   (      )  อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยผ์ูส้อน หรืออาจารยผ์ูค้วบคุมวิจยัหรือวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ 

       (พ.ศ.-พ.ศ.)…………………………………………. 
   (      )  อ่ืน ๆ  ระบุความสมัพนัธ์และระยะเวลา ………………………..………………………. 
5.  สถานท่ีทาํงานของผูป้ระเมิน …………………………………………………………………... 
    …………………………………………………… โทรศพัท ์………………………………….. 
6.  สถานท่ีท่ีสะดวกแก่การติดต่อของผูป้ระเมิน  เลขท่ี …….. ซอย/ถนน ………………………… 
     อาํเภอ/เขต …………………….. จงัหวดั …………………… รหสัไปรษณีย…์……………… 
    โทรศพัท ์…………………..…… 
7.  โปรดประเมินผูส้มคัรโดยแยกตามคุณสมบติัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

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

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

7.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(ถา้มี กรุณาหยบิยกตวัอยา่ง) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.4 ความสามารถในการปฏิบติังานในวิชาชีพ................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
7.5 ความรับผดิชอบ (ถา้มี กรุณาหยบิยกตวัอยา่ง)............................................................................... ……… 

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

7.6 ดา้นอ่ืน ๆ (ถา้มี)…………………………………………………………………………………………. 
.………………………………………………………………………………………............................. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………… 
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              วนัท่ี …….. เดือน …………. พ.ศ………. 
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1.  ช่ือ -  นามสกลุ  ของผูส้มคัร ……………………………………………………………………. 
2.  ช่ือ - นามสกลุ ของผูป้ระเมิน …………….………………………………………………..…… 
3.  ตาํแหน่งผูป้ระเมิน …………………………………………………………………………..….. 
4.  ความสมัพนัธ์กบัผูส้มคัร 
   (     )  ผูบ้งัคบับญัชา ในหน่วยงานของผูส้มคัรเป็นเวลา …….. ปี ……..… เดือน  ตั้งแต่ 
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   (      )  อ่ืน ๆ  ระบุความสมัพนัธ์และระยะเวลา ………………………..………………………. 
5.  สถานท่ีทาํงานของผูป้ระเมิน …………………………………………………………………... 
    …………………………………………………… โทรศพัท ์………………………………….. 
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    โทรศพัท ์…………………..…… 
7.  โปรดประเมินผูส้มคัรโดยแยกตามคุณสมบติัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

7.1 ความสามารถเชิงวิชาการ ……………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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- 2 - 
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……………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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