
 
ใบสมคัรเลขท่ี____________ 

หลกัสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL DEVELOPMENT 

 
หนังสือให้ค ารับรองเก่ียวกับผู้สมคัรเข้าศึกษา 

LETTER OF RECOMMENDATION 
 
ช่ือผู้สมคัรเข้าศึกษา (โปรดพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง) 
Name of Applicant (Please print or type) 

 
หลกัสูตรท่ีสมคัร :  หลกัสูตรพทุธศาสตรดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
Degree Program  : Doctor of Philosophy Program in Social Development  
 

คณะกรรมการคัดเลือกเข้า ใคร่ขอขอบคุณท่ีท่านได้กรุณาให้ความเห็นตามความจริง ในการประเมินผูส้มคัรเขา้ศึกษา 
หลกัสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม อนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ โปรดส่งแบบฟอร์มน้ีพร้อมลงนามผนึกหลงัซอง ท่ีแนบมาคืนยงับณัฑิตวิทยาลยัโดยตรง 
The Admission Committee would appreciate your candid assessment as to the applicant’s ability to pursue our Doctor of 
Philosophy Program in Social Development.  The information you provide will have a significant influence on the final 
outcome of the Committee’s decision about the applicant.  Please return this form in the envelope provided as soon as you 
can.  Please kindly affix your signature across the back of the sealed envelope and mail the form directly to us. 

 
นามผู้ให้การรับรอง 
Recommender’s Name______________________________________________________________________ 
 
ต าแหน่งงาน 
Position/Title _____________________________________________________________________________ 
 
ท่ีท างาน 
Organization _____________________________________________________________________________ 
 
ท่ีตั้ง 
Address _________________________________________________________________________________ 
 
โทรศัพท์     จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
Telephone _______________________________ E-mail__________________________________________ 
 
1. ท่านรู้จักกับผู้สมคัรเข้าศึกษามาเป็นเวลานานเท่าใด? 

How long have you known the applicant?  ________ปี/Years ________เดือน/Months 
2. ท่านรู้จักกับผู้สมคัรเข้าศึกษาในฐานะใด? 

In what capacity have you known the applicant? _____________________________________________ 
 
 

 
(โปรดพลิก) 

(P.T.O.) 
 
 
 

เป็นความลบั (CONFIDENTIAL) 



 
3. กรุณาเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านต่างๆ ของผู้สมคัรกับบุคคลอ่ืนๆ ในสาขาเดียวกัน โดยขีด  ในช่องท่ีเหมาะสม 

Please rate the applicant relative to others in the same field on various dimensions.  Make  in the appropriate box. 
 
 
 
 
 
 
 

       

ศกัยภาพในการศกึษา (โอกาสส าเรจ็และเวลาทีจ่ะใหก้บัการเรยีน) 
(Potential for successful completion of degree program) 

       

ความคดิรเิริม่ และความสามารถทางสตปิญัญา  
(Originality & Intellectual Capacity) 

       

บุคลกิภาพ และความกระตอืรอืรน้ 
(Personality & Enthusiasm) 

       

ความสามารถในการตดิต่อสือ่สาร 
(Ability to Communicate) 

       

อารมณ์ วุฒภิาวะ ความรบัผดิชอบ 
(Emotion, Maturity, Responsibility) 

       

ความสามารถในการตดัสนิใจ วเิคราะหเ์หตุผล 
(Decision Making & Analytical Capability) 

       

การท างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได ้
(Ability to work with others) 

       

ความส าเรจ็ในงานทีผ่่านมา 
(Past records of accomplishments) 

       

ความเป็นผูน้ า 
(Leadership) 

       

 
4. โปรดให้ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผู้สมคัร ท่ีท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเข้าศึกษาของคณะกรรมการฯ 

Please provide additional comments concerning the applicant to facilitate the Committee’s decision. 
 
 
 
 

 
5. กล่าวโดยสรุป ท่านมีความเห็นว่า ท่าน 

In Summary, you would 
 สามารถรับรองได้อย่างมัน่ใจว่าผู้สมคัรสมควรอย่างย่ิงท่ีจะได้เข้าศึกษา 

Recommend enthusiastically that the applicant should be admitted without reservation. 
 สามารถรับรองได้ว่าผู้สมคัรสมควรท่ีจะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา 

Recommend that the applicant should be admitted. 
 แม้ว่าคุณสมบัติของผู้สมคัรอาจยงัไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร แต่เห็นว่าผู้สมคัรควรได้รับโอกาสเข้าศึกษา 

Recommend with reservation. 
 ไม่สามารถรับรองว่าผู้สมคัรจะสามารถเรียนได้อย่างไม่มีปัญหา 

Unable to recommend. 
 
 
ลายเซ็นผู้ให้ค ารับรอง      วนัท่ี 
RECOMMENDER’S SIGNATURE ________________________________ Date _________________________________ 

ระดับการประเมิน 

     Rating Level 
คุณสมบัติของผู้สมคัร 

Applicant’s Dimension 


