






















 
 
 

 
 

ใบสมัคร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

                         ---------------------------- 
 
๑. ตำแหน่งท่ีสมัครและเลขที่ตำแหน่งท่ีสมัคร (ผู้สมัครเลือกสมัครตำแหน่งสายวิชาการ หรือสายปฏิบัติการฯ ได้เพียง ๑ สายงาน) 
       ๑.๑ สำหรับสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ ๑ หรือ ๒ เลขท่ีตำแหน่ง) 
   ลำดับที่ ๑ : เลขท่ีตำแหน่งท่ีสมัคร  ................................... ตำแหนง่และสังกดั...................................................................................... 
    คุณวุฒิใช้สมัคร        ปริญญาเอก        ปริญญาโท ช่ือคุณวุฒิ ........................... สาขาวิชา ................................................................ 
   หัวข้อเนื้อหาที่จะใช้สอบสอน .................................................................................................................................................................. 
   ลำดับที่ ๒ : เลขท่ีตำแหน่งท่ีสมัคร  ................................... ตำแหนง่และสังกดั...................................................................................... 
    คุณวุฒิใช้สมัคร        ปริญญาเอก        ปริญญาโท ช่ือคุณวุฒิ ........................... สาขาวิชา ................................................................ 
   หัวข้อเนื้อหาที่จะใช้สอบสอน .................................................................................................................................................................. 

     ๑.๒ สำหรับสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  
    เลขท่ีตำแหน่งท่ีสมัคร  ................................... ช่ือตำแหน่ง ................................................................................................................... 

๒. ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ๒.๑ พระภิกษุ ช่ือสมณศักดิ์ ..........................................................ชือ่..................................ฉายา...........................นามสกุล........................... 

       คฤหัสถ์ คำนำหน้าช่ือ ....................................... ช่ือ ..................................................... นามสกลุ ........................................................... 

       ช่ือภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................................................................................ 

 ๒.๒ ข้อมลูทั่วไป 

วัน / เดือน / ปีเกิด อาย ุ พรรษา  
(สำหรับพระภิกษุ) 

เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา น้ำหนัก ส่วนสูง กรุ๊ปเลือด 

         

 ๒.๓ บตัรประจำตัวประชาชนเลขที่ .......................................................... วันท่ีออกบัตร......../........./......... วันท่ีหมดอายุ......../........./......... 

 ๒.๔ สถานภาพ        โสด        สมรส       หม้าย        หย่า        อื่น ๆ ระบุ ............................................................................................. 

 ๒.๕ สถานภาพทางทหาร        ผ่านการเกณฑ์ทหาร        ปลดเปน็ทหารกองหนุน พ.ศ. ...............        ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก ........... 
          ....................................................................................................................................................................................................................  

 ๒.๖ ที่อยู่ปัจจบุัน (สำหรบัพระภิกษุให้ระบุวัดและใช้ที่อยู่วัด) .......................................................................................................................... 

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

 ๒.๗ อีเมล์ ………………………………………………………………… โทรศัพทม์ือถือ .................................................................................................... 
 

/๓. ประวัติ... 
 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด ๒ นิ้ว 

เลขที่ ................... 



๒ 

 

 
๓. ประวัติการศึกษา  

เปรียญธรรม ....................... ประโยค  บาลีศึกษา ................. ประโยค   นักธรรมชั้น ..................................................................................... 
 (เรียงลำดับจากคุณวุฒิสูงสุด) 

 

๔. ประวัติการทำงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบัน) 
สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือนที่ได้รับ ช่วงปี พ.ศ. 

    
    
    
    
    

 

๕. ทักษะคอมพิวเตอร์ (โปรดระบุ) 
    ...........................................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................... 
๖. ทักษะด้านภาษา 

๖.๑ ภาษาอังกฤษ 
พูด อ่าน เขียน 

ดีมาก            ดี              พอใช้ ดีมาก            ดี              พอใช้ ดีมาก            ดี              พอใช้ 
  

๖.๒ ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ โปรดระบุ ........................................... 
พูด อ่าน เขียน 

ดีมาก            ดี              พอใช้ ดีมาก            ดี              พอใช้ ดีมาก            ดี              พอใช้ 
  

            ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ โปรดระบุ ........................................... 
พูด อ่าน เขียน 

ดีมาก            ดี              พอใช้ ดีมาก            ดี              พอใช้ ดีมาก            ดี              พอใช้ 
 

     ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ โปรดระบุ ........................................... 
พูด อ่าน เขียน 

ดีมาก            ดี              พอใช้ ดีมาก            ดี              พอใช้ ดีมาก            ดี              พอใช้ 
 

๗. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ ................................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................................................... 
๘. ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์การสอน (สำหรับสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์) ให้จดัทำเป็นเอกสารแนบท้ายใบสมัครนี ้
 

/๙. เอกสาร... 

คุณวุฒิ (ชื่อย่อ
วุฒิการศึกษา) 

สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
(ที่จบการศึกษา) 

เกรด
เฉลี่ย 
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๓ 

 

๙. เอกสารประกอบ ก. (Statement of Purpose) สำหรับสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ให้จัดทำเป็นเอกสารความยาวไม่เกิน ๕ 
หน้ากระดาษ โดยเขียนความเรียงบรรยายความสนใจทางด้านวิชาการ หัวข้องานวิจัยที่สนใจ ทิศทางการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ตามคุณวุฒิที่สมัคร และข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการให้คณะกรรมการพิจารณาประกอบการสมัคร  ในกรณีประสงค์สมัคร ๒ 
เลขท่ีตำแหน่ง ให้จัดทำเอกสารนี้ เลขท่ีตำแหน่งละ ๑ ชุด โดยระบุเลขท่ีตำแหน่งให้ชัดเจน ยกเว้นในกรณีที่สมัครในคุณวุฒิเดียวกันทั้ง ๒ เลขที่
ตำแหน่ง 
๑๐. เอกสารประกอบ ข. (Personal Statement) สำหรับสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ให้จัดทำเป็นเอกสารความยาวไม่เกิน ๓ 
หน้ากระดาษ โดยเขียนแนะนำตนเอง และอาจแสดงวิสัยทัศน์ในการใช้ความรู้ความสามารถของผู้สมัครในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏ 
ราชวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในยุคสมัยแห่งการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ ๒๑ หรือแสดงแนวคิด 
การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล  
๑๑. ข้อมูลด้านสขุภาพ 
  ๑๑.๑ การดื่มสุรา           ดื่ม            ไม่ดื่ม  
  ๑๑.๒ การสูบบุหรี่         สูบ            ไม่สูบ 
  ๑๑.๓ โรคประจำตัว           ไม่มี           มี  โปรดระบุโรค.....................................................................................................   

๑๒. บุคคลอ้างอิง (ให้ระบุบุคคลที่สามารถอ้างอิงและให้ข้อมลูรับรองได้ จำนวน ๒ คน) 
ชื่อ – สกุล ความสัมพันธ ์ อาชีพ สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ 

    
    

๑๓. คำรับรอง 
  ขอรับรองว่าข้อความและข้อมูลที่ได้ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้ทางมหาวทิยาลัยตรวจสอบข้อมลูที่ได้ให้ไว้
กับมหาวิทยาลยั หากตรวจสอบพบในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมลูใดเป็นเท็จ ให้มหาวิทยาลยัถือเปน็สาเหตุยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้สมัคร 
                   (...............................................................) 
                       ............../...................../.................       
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ 

๑) ตรวจสอบแล้ว 
 (     ) หลักฐานเอกสารการสมัครครบถ้วน จำนวน .......... รายการ 
 (     ) หลักฐานเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน ดังนี้ ................................................................................................................................... 
         ......................................................................................................................................................................................................... 
๒) ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 (     ) มีหลักฐานการชำระเงิน ..................................................................................................... ชำระวันท่ี ............../............/............. 
 (     ) ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน  
๓) ความเห็นของเจ้าหน้าท่ี 
.........................................................................................................................................................................................................................  
 

ลงช่ือ .................................................... เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
            ............./..................../................ 


