
หนังสือรับรอง  (Recommendation)  
ส ำหรับผู้สมัครคัดเลือกเข้ำเรียนหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

 
เลขทีผู่้สมัคร ....................... 

หนังสือรับรองคุณสมบัติของผูส้มัคร 
 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ............................................................................................ อายุ ……............ ป ี
วุฒิการศึกษาชัน้สงูสุด ....................................................... จากสถาบนั ................................................................................
อาชีพปัจจบุัน ............................................................................................ต าแหน่ง ................................................................
สถานทีท่ างาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ได้ทราบว่า (นาย /นาง /นางสาว) ......................................................................................มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี   
 จึงใคร่ขอให้ค ารับรองเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครด้วยใจเปน็ธรรมที่สุด  ดังต่อไปนี ้
 1. ความเห็นเก่ียวกับคุณสมบัตดิ้านตา่ง ๆ  
(โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านทุกข้อ)  

คุณสมบัต ิ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
ไม่อาจออก 
ความเห็น 

หมายเหตุ 

1. พื้นความรู้แขนงวิชาที่สมัคร       
2. ความขยันหม่ันเพียร       
3. ความคิดริเริ่ม       
4. ความสามารถในการใช้เหตุผล       
6. ความสามารถในการอธิบายด้วยค าพูด       
7. ความรับผิดชอบ       
8. มนุษยสัมพันธ ์       
9. ความสามารถที่จะเป็นผู้บริหาร       
10. ความสามารถที่จะเปน็นักวจิัย       

  
 2. ความเห็นเก่ียวกับคุณสมบัตขิองผู้สมัครด้านอื่น ๆ ............................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ข้าพเจ้ารู้จักผู้สมัครเป็นเวลา ....................... ป ี ในฐานะ……………………………………………………………………………. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าความเห็นข้างต้นเปน็ความจริงและเปน็ธรรมทุกประการ 
 
           ลงชื่อผู้รับรอง ....................................................................... 
        (……………………………………………………………..) 
                        .............../............................/.............. 
 
 
 
โปรดใส่ซองปิดผนึกและให้ผู้สมัครน ำมำย่ืนต่อบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี ในวันที่สมัคร 
  
 

 
 

ผู้สมัครจะต้องส่งหนงัสือรับรอง 2 ฉบบั : อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่เคยสอน  1 ฉบับ และหัวหน้าหน่วยงาน 1 ฉบับ 
 



ประวัติกำรท ำงำนและผลงำนวิจัยของผู้สมัคร 
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี 

 
 

1. ชื่อ - นามสกุล ......................................................................................... .............................................................. 
2. สถานที่ท างาน ........................................................................................ ................................................................. 
3. ต าแหน่ง .............................................................................. .................................................................................... 
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด ....................................................................................... ........................................................... 
5. ประสบการณ์การอบรม / ดูงาน ............................................................................................................................. . 
 

ปี  พ.ศ. เรื่อง สถำนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
6. ประสบการณ์การท างานบริหาร 
 ปี พ.ศ. ..................... ต าแหน่ง ............................................................................................................................. 
 ปี พ.ศ. ..................... ต าแหน่ง ............................................................................................................................. 
 ปี พ.ศ. ..................... ต าแหน่ง ............................................................................................................................. 
 ปี พ.ศ. ..................... ต าแหน่ง ............................................................................................................................ 
7. ผลงานวิชาการ
............................................................................................................................. ........................................................ 
.......................................................................... .................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
8. ผลงานวิจัย 

ปี  พ.ศ. เรื่อง สถำนที่ 
 
 
 
 
 

  

 
หมำยเหตุ   ผู้สมัครสามารถพิมพ์ตามแบบฟอร์มนี้  โดยไม่จ ากัดจ านวนหน้า 

 
 
 



กำรน ำเสนอโครงกำรวิจัย 
โครงการวิจัยที่เสนอจะประกอบด้วยรายละเอียดในหัวข้อต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

 1. ชื่อเรื่อง 
 2. ผู้เสนอโครงการวิจัย 
 3. สาขาวิชาที่สมัคร 
 4. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 5. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 6. แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญ  
   7. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

 8. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยนี้ 
 
หมำยเหตุ    โครงการวิจัยที่เสนอนี้มีความส าคัญต่อการเข้าศึกษาโดยที่ข้อมูลต่าง ๆ  ในโครงการวิจัย 
 จะถูกน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลพื้นฐานในการสอบสัมภาษณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรแสดงอุดมกำรณ์  
ควำมตั้งใจในกำรศึกษำและกรอบควำมคิดในกำรท ำดุษฎีนิพนธ ์

 
 

ผู้สมัครชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... .... 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ชื่อวุฒิการศึกษา.....................................................................................................
สาขาวิชา……………………...................................................... วิชาเอก (ถ้ามี)………….…………………….................………..  
จากสถาบัน/มหาวิทยาลัย...........................................................................................…………………………………………..  
คะแนนเฉลี่ยสะสม.............................................................ปีการศึกษาที่จบ................................................................ 
ภาระงานในปัจจุบันด้านการสอน........................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. .........................................................
.............................................................................................................................................................. ........................ 
.............................................................................................................................................................. ........................ 
ภาระงานในปัจจุบันด้านการบริหาร............................................................................ ................................................. 
............................................................................................................................. .........................................................
..................................................................................................................................................... ................................. 
.............................................................................................................................................................. ........................ 
เหตุผลที่ท่านเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก........................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
 ในกรณีผู้สมัครได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
เมื่อจบออกไปแล้ว ท่านวางแผนว่าจะใช้ความรู้ความสามารถในด้านใด มากน้อยเพียงใด 
 

 1. ด้าน...................................................... ...............................  
  ระดับ   มากที่สุด      ปานกลาง     น้อย 

    2. ด้าน.....................................................................................  

  ระดับ   มากที่สุด      ปานกลาง     น้อย 

 3. ด้าน.....................................................................................  

  ระดับ   มากที่สุด      ปานกลาง     น้อย 

 4. ด้าน.....................................................................................  

  ระดับ   มากที่สุด      ปานกลาง     น้อย 

 5. ด้าน.....................................................................................  

  ระดับ   มากที่สุด      ปานกลาง     น้อย 

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


