
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ใบสมัครเข้ารับการศึกษา 
 
 
 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา 
 

  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 
 
 

หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

           
 
 
 



๒ 
 

   
 

 
หลักฐานในการสมัคร 

 
  ๑. รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิว้ (หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า) จ านวน  ๒  ใบ  

  ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ พร้อมรับรอง  
ส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ชุด 

  ๓.  ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาเอกสารที่ทบวงมหาวิทยาลัย  หรือ ก.พ. รับรองว่าส าเร็จการศึกษา
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน ๑ ชุด 

 

 
หมายเหตุ :     ๑. ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐     
    ๒. การยื่นใบสมัคร (หลักฐานของผู้สมัครต้องครบตามที่สถาบันก าหนด) 
 
  
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
 โครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา 
 โทรศัพท์ ๐๙๘-๖๕๑-๕๔๑๖, ๐๙๙-๙๒๔-๕๔๐๑, ๐๓๕–๒๔๘–๐๐๐ ต่อ ๘๕๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

   
 

เลขที่สมัคร ………………. 
 

ใบสรุปข้อมลูผู้สมัครหลักสูตร 
 

ค าชี้แจง :  กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
 

วุฒิการศึกษา 

๑. วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา  
    โรงเรียน………………………………………………..……..…................................จังหวัด……………….................………………… 
 
๒. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   
    โรงเรียน………………………………………..................................……..……..…จังหวัด……....................………………………… 
 
๓. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชื่อปริญญา..............................................................……………สาขา/วิชาเอก………………………………………….……………… 
    มหาวิทยาลัย………………………………………………..……..…ประเทศ…………………….......................................…………… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดผู้สมัคร 

 
ชื่อ – นามสกุล (นาย /นาง /นางสาว)…...................................................................................  
อายุ…...........ปี วัน / เดือน/ปี เกิด…...............................................………………………………. 
ต าแหน่งปัจจุบัน…..................................................................................………………….……. 
หน่วยงานต้นสังกัด….............................................................................……………….………… 

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

 

 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 



๔ 
 

   
 

---                เลขที่........................................ 

 
 

หลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาสันติศึกษา 
 

ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวตามคุณสมบัติ          
ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามคุณสมบัติ  

  พระภิกษุ แม่ชี นักบวช หรือนักพรต 
  นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
๒) สมาชิกวุฒิสภา 
๓) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

   ข้าราชการและพนักงานองค์กรภาครัฐ 
๑) ข้าราชการพลเรือน / ข้าราชการพลเรือนสามัญ /ข้าราชการรัฐสภา/ ข้าราชการศาล

ยุติธรรม / ผู้ประนีประนอมประจ าศาล ฯลฯ 
๒)  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้น าชุมชน หรือ ผู้น าท้องถิ่น 
๓)  นักวิชาการ/อาจารย์มหาวิทยาลัย   

   ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และสื่อมวลชน 
๑) ผู้ประกอบกิจการ  หรือ  ผู้บริหารของกิจการภาคเอกชน หรือผู้แทนสหภาพแรงงาน หรือ

แรงงานสัมพันธ์ หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 
๒) ผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน 
๓) ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
๔) สื่อมวลชน 

  อ่ืนๆ ...................................................................................................... 
 

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

 
 
 
 



๕ 
 

   
 

 
 
 

       
(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง) 

 

 
 

๒. ประวัติการศึกษา 

ประเภทการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ. สถาบันการศึกษา วุฒิที่ได้รับ วิชาเอก 

มัธยมศึกษา      

อาชีวศึกษา      

อุดมศึกษา      

อื่นฯ      
 
 
 
 

๑. รายละเอียดส่วนตัว    (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
 

ชื่อ (นาย /นาง /นางสาว)......................................................... นามสกุล................................ ...................................... 
NAME ( Mr./ Mrs./ Miss.)  ตัวพิมพ์ใหญ่........................................................................................................................................ 
SURNAME ตัวพิมพ์ใหญ่................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................. .................................................... 
........................................................................................................................รหัสไปรษณีย์....................................... 
โทรศัพท์....................................………....…........................มอืถือ................................................................................. 
โทรสาร..................................................จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail).................................................................... 
วันเดือนปีเกิด...................................................................อายุ...................................................................................... 
ภูมิล าเนา............................................................สัญชาติ..........................................ศาสนา......................................... 
บัตรประชาชนเลขท่ี......................................…..….................วันออกบัตร.................................................................... 
วันหมดอายุ......................................................................…..สถานที่ออกบัตร............................................................. 
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจเลขที่............................................. วันหมดอายุ........................................ 
สถานที่ออกบัตร...........................................................................................................................................................  
เลขที่หนังสือเดินทาง............................................วันออกบัตร......................................วันหมดอายุ........................... 

   

         
 

รูปถ่าย 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 

๖  เดือน 

ใบสมัครเข้ารับการศึกษา 
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา 

  

 



๖ 
 

   
 

๓. ประวัติการท างาน 

๓.๑ การท างานในปัจจุบัน 

ต าแหน่ง...........................................................….......................................................................................................... 

(ต าแหน่งภาษาอังกฤษ)............................................................................................………........................................... 
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร............................................….............................…..................................................................... 
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร (ภาษาอังกฤษ)………………........…………………………………………………………………………….……….. 
ลักษณะ/ประเภท.........................................................................................................................................................  
ที่อยู่ที่ท างาน 
เลขที่................หมู่ที่...............................ซอย.....................................ถนน......................................แขวง/ต าบล
................................เขต/อ าเภอ.......................................จงัหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.............................. 
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร........................................ ............... 
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของผู้สมัคร 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................ 

 
 

๓.๒ ประวัติการท างาน ( สามารถแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ ) 
    ระบุประวัติการท างานจากปัจจุบันเรียงล าดับย้อนหลังการท างานที่ผ่านมา 
ชื่อหน่วยงาน ประเภทหน่วยงาน ระยะเวลา ต าแหน่ง ลักษณะงาน 
                                    

     

     

     

 
 
 



๗ 
 

   
 

๓.๓  ต าแหน่งอืน่ๆ ในปัจจบุัน 
 

๑. ต าแหน่ง...............................................................................................................................………………………….. 
    ชื่อหน่วยงาน/องค์กร..........................................................................................................................................  
    ลักษณะ/ประเภท...............................................................................................................................................  
 

๒. ต าแหน่ง..............................................................................................................................………………………….. 
    ชื่อหน่วยงาน/องค์กร........................................................................................................ ..................................  
    ลักษณะ/ประเภท...............................................................................................................................................  
 

๓. ต าแหน่ง.............................................................................................................................…………………….…….. 
    ชื่อหน่วยงาน/องค์กร..........................................................................................................................................  
    ลักษณะ/ประเภท............................................................................................................................................... 
 

(ท่านสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติม หากมีข้อความเกินเนื้อที่ท่ีก าหนดให้) 

 
 

๔. ประวัติการเข้ารับการศึกษาอบรมฝึกอบรม  

     กรณีเคยผ่านการศึกษาหลักสูตรซึ่งจัดโดยหน่วยงานทั่วไป   

หลักสูตรฝึกอบรม สถานบัน/หน่วยงาน ใบรับรองคุณวุฒิ ปี พ.ศ. 

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

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

.............................………… 

.............................……….. 

.............................………… 

......................................... 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

............................

............................

............................

............................

............................ 

............................

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 

............................ 
 

 
 
 
 



๘ 
 

   
 

๕. วัตถุประสงค์การสมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรฯ 
 

............................................................................. .........................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................................................  
 

.................................................................................................................................................................. ................... 
 

.....................................................................................................................................................................................  
 

.....................................................................................................................................................................................  
 

 

๖. ผู้สมัครคิดว่าสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรไปพัฒนาหน่วยงานได้อย่างไร 
 

.....................................................................................................................................................................................  
 

.......................................................................... ............................................................................................................ 
 

........................................................................... .................................................................................................... ...... 
 

............................................................................ .........................................................................................................  
 

................................................................. .....................................................................................................................  
 

............................................................... ....................................................................................................................... 
 

 

๗. ผู้สมัครจะให้ค ายืนยันอย่างไรต่อการเข้าเรียนในชั้นเรยีนและร่วมกิจกรรมทุกประการในหลักสูตรฯ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง
.................................................................. ................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................... ......... 
 

....................................................................................................................................................................................  
 

............................................................... .....................................................................................................................  
 

....................................................................... ............................................................................................................. 
 



๙ 
 

   
 

 
 

          ข้าพเจ้ายอมรับว่าการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก  
และข้าพเจ้ายอมรับการวินิจฉัยของคณะกรรมการการคัดเลือกในทุกกรณี  โดยไม่ติดใจด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย
ทั้งสิ้น 
          ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่าหากได้เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบ  
กฎเกณฑ์  และเงื่อนไขข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย  หลักสูตรการศึกษา และเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาทุกประการ 
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน  ข้าพเจ้าทราบดีว่าหาก
ระบุข้อความท่ีผิดจากความเป็นจริง  จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิจากการเป็นนักศึกษาโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 
 

ลายมือชื่อ.......................................................... 
            (........................................................) 

   วันที่.........../............../............... 
 
 

 

 

 
          เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้าพเจ้า         
แจ้งความประสงค์ไว้ ณ ที่นี้ว่า เอกสารนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งชี้ตัวของข้าพเจ้าที่อยู่ใน
ครอบครองของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีผู้อ่ืนมาขอตรวจสอบ หรือขอคัดส าเนาเอกสารดังกล่าว 
 
ข้าพเจ้า 

 ยินยอม 
 ไม่ยินยอม 

                                                                       ลายมือชื่อ..............................…………………….. 

             (.........................................................) 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

โครงการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๕๒๘ , ๐๙๙-๙๒๔-๕๔๐๑ 
โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ตอ่ ๘๕๒๘ หรือ  
Facebook: www.facebook.com/HansaPeace?fref=ts และ    
www.facebook.com/peace.mcu 
E-mail: peacepsmcu@gmail.com 
Website: www.ps.mcu.ac.th 
 



๑๐ 
 

   
 

หมายเลข ๕  สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
โครงการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ โซน D  (โซนทิศตะวันตก)  
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ ๕๕ 

ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ๑๓๑๗๐  
 โทรศัพท์ ๐๙๘-๖๕๑-๕๔๑๖, ๐๙๙-๙๒๔-๕๔๐๑, ๐๓๕–๒๔๘–๐๐๐ ต่อ ๘๕๒๘  

โทรสาร ๐๓๕–๒๔๘–๐๐๐ ตอ่ ๘๕๒๘ 
Facebook: www.facebook.com/peace.mcu 

E-mail: peacepsmcu@gmail.com 


