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ใบสมคัรโครงการปริญญาโทสําหรับผู้บริหารมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รุนที่  
ปการศึกษา  

ตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับสมัครให้ละเอยีดก่อนยืน่ใบสมัคร และเขียนตวับรรจงให้ครบทุกรายการ 


แผน ก (วิทยานิพนธ) แผน ข (การศึกษาคนควาอิสระ) 

วันท่ียื่นใบสมัคร……….….……………………… เวลา……….….………น. 
วันท่ีสอบสัมภาษณ……….….…..……………… เวลา…….….….….…น. 

(เฉพาะเจาหนาที)่ 

ส่วนที่  1  ประวตัิส่วนตัว ประวตัิการศึกษา ประวตัิการทาํงาน          

ประวตัิส่วนตัว 

 นาย  นาง  นางสาว  อ่ืนๆ ……………………………..…………….….……………………………………………….……….……..….
1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ………………………..…………….…………..………… (ภาษาอังกฤษ) ……….…………...………………………………………….
    ช่ือบิดา ………………………..…………….…………..…………..…………..……ช่ือมารดา ………………………..…………….…………..…………..… 
2. วัน เดอืน ป เกิด ………/………/………..…. สถานท่ีเกิด ……….…………...……………………………..……… อายุ …..……ป …………เดือน
3. คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ภาษาไทย ……………………………..…………….….……………………………………………….…………………(เรยีกยอ).…………….….……………
ภาษาอังกฤษ …….…………………..…………….….……………………………………………….…………………(เรยีกยอ).…………….….……………
สถาบัน ..……………………………..…………….….……………………………………………….…………………………….…………………………….…... 

4. สถานท่ีทํางานปจจุบัน ช่ือบริษัทหรือหนวยงาน
ภาษาไทย……………………………..…………….….……………………………………………….………………………………………….…………………..     
ภาษาองักฤษ…….…………………..…………….….……………………………………………….………………………………………….........….………… 
เลขที่ …….………… ซอย/ตรอก …….……………….…………… ถนน …….………………….………… เขต/อําเภอ …….……………….………..     
จังหวัด …………………………โทรศัพท ………………… โทรสาร …………………… website http:// …….......………………………........... 

5. ท่ีอยูปจจุบัน
   บานเลขที่ …….………… ซอย/ตรอก …….……………….………… ถนน …….………………….……… เขต/อําเภอ …….………...........……….   
   จังหวัด …………..………………รหัสไปรษณีย ………………… โทรศัพท ……………….…. มอืถือ ………..………… โทรสาร ………......…….
   E-mail ………………………………………… website http:// …………………………………………………………………..........................…….. 
6. สถานท่ีติดตอสะดวก ท่ีทํางาน  ท่ีบาน
7. สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส (กรอก ขอ8)  หมาย  หยา  อ่ืนๆระบุ ………………………………………………………
8. รายละเอียดคูสมรส  สามี  ภรรยา

ช่ือ ..…………….….………………………………….……อาชีพ…….….……………………………………ตําแหนง.….………………………………………
สถานท่ีทํางานคูสมรส ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
จาํนวนบุตร – ธิดา (ถามี) ……………………… คน

ช่ือ อายุ สถานท่ีศึกษา / ทํางาน 

ติดรูปถ่าย

ขนาด 1 น้ิว 

เลขที่ผูสมัคร 

 (เฉพาะเจาหนาที่) 
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ประวตัิการศึกษา 

1. การศึกษา

การศึกษา สถาบัน คุณวุฒิ และ 
สาขาวิชาเอก 

คะแนนเฉลีย่สะสม ระยะเวลา 
ปท่ีเขา ปท่ีสําเรจ็ 

มัธยม / ปวช. 

อนุปริญญา / ปวส. 

ปริญญาตรี / เทียบเทา 

ปริญญาโทขึ้นไป 

การอบรมหลังจากจบ
ปริญญาตรี 

2. กิจกรรมท่ีทําระหวางการศึกษาในทุกระดับ
……………………………………………….…………………………..…………….….……………………………………………….………………………………..

…………………..…………….….……………………………………………….…………………………..…………….….………………………………………………. 
………………………..…………….….……………………………………………….…………………………..…………….….…………………………………………. 
3. รางวัลหรือเกียรติบัตรท่ีไดรับระหวางการศึกษาในทุกระดับ

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

ประวตัิการทาํงาน 

ประสบการณในการทํางานตําแหนงบริหาร รวมเปนเวลา .............. ป โดยเรยีงลําดับจากปจจุบันยอนหลังอยางนอย 7 ป 
ปจจุบันทํางานอยูท่ี (ช่ือบริษัท/หนวยงาน) …………………………………………………………………………………..…………………………………. 
ตําแหนง (ไทย) ……………………………………………………………………… (อังกฤษ) ……………………………………………………………………… 
อัตราเงินเดือน …………...….…… บาท รายไดอ่ืน/เดอืน ………..…..……… บาท เริ่มทํางานในตําแหนงปจจุบันตั้งแต พ.ศ. 25........... 

ระบุเฉพาะตาํแหน่งงานบริหารเท่านั้น (นับจากปัจจุบนัย้อนไปสู่อดตี) 

1. ระยะเวลาการทํางานตั้งแต พ.ศ. 25.............. ถึง พ.ศ. 25..................
บริษัท/หนวยงาน ………………………………………………………….…..........................ตําแหนง ……………………………………………………… 
อัตราเงินเดือน ………………....….…… บาท รายไดอ่ืน/เดอืน …………………..……… บาท 
2. ระยะเวลาการทํางานตั้งแต พ.ศ. 25.............. ถึง พ.ศ. 25..................
บริษัท/หนวยงาน ………………………………………………………….…..........................ตําแหนง ……………………………………………………… 
อัตราเงินเดือน ………………....….…… บาท รายไดอ่ืน/เดอืน …………………..……… บาท 
3. ระยะเวลาการทํางานตั้งแต พ.ศ. 25.............. ถึง พ.ศ. 25..................
บริษัท/หนวยงาน ………………………………………………………….…..........................ตําแหนง ……………………………………………………… 
อัตราเงินเดือน ………………....….…… บาท รายไดอ่ืน/เดอืน …………………..……… บาท 
(ในการกรอกขอมูล กรณีเนื้อที่ในแบบฟอรมไมเพียงพอ โปรดใชใบแทรก)  
 กิจกรรมทางสังคมตั้งแตอดตีถึงปจจุบัน (ระบุตําแหนง / หนาท่ี) …………………………………………………………………………..………… 
………………………….…………………………………………………………………………………..………………………………….……………………………………
…………………………………………..………………………………….…………………………………………………………………………………..……………..……
………………….…………………………………………………………………………………..…………………………………................................................... 
…………………………………………..………………………………….…………………………………………………………………………………..……………..……
………………….…………………………………………………………………………………..…………………………………...................................................
…………………………………………..………………………………….…………………………………………………………………………………..……………..…… 
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ส่วนที่  2  ข้อมูลเกีย่วกบับริษทั หรือหน่วยงานทีท่าํงานอยู่ในปัจจุบัน

ประเภทของธุรกิจของบรษิทั/หนวยงาน  (ระบุตามกลุมธุรกิจแตละประเภทตามแผนผังหนาหลัง เชน 02 ธนาคาร (BANK)) 
ระบุรายละเอียดของธุรกิจ ……………….…………………………………………………………………………………..…………………………………............ 
ลกัษณะของบรษิทั/หนวยงาน 
1.)  บรษิทัเอกชน  บริษัทมหาชน  ราชการ  รัฐวิสาหกิจ 

2.)  บริษัทสัญชาติไทย  บริษัทรวมทุนตางประเทศ (ระบุ …….………..……)  บริษัทตางประเทศ (ระบุ ……..……………) 
3.)  บริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เมื่อ พ.ศ. 25............ ช่ือยอบริษัทในตลาดหลกัทรัพย............................ 
4.)  บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุน เมื่อ พ.ศ. 25............ 
5.)  อ่ืนๆ ระบุ……………….…………………………………………………………………………………..………………………………….................... 

หนวยงานของทานเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน 
 ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ (เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน) 

ทุนจดทะเบียน............................................................... บาท สินทรัพยรวม............................................................... บาท 
ยอดขาย/ป..................................................................... บาท กําไร/ป........................................................................ บาท 
จาํนวนพนักงาน.............................................................. คน 

จุดเดน หรือซื่อเสยีงของบริษัท/หนวยงานของทาน 
....................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

โปรดแสดง ตําแหนงของทานในบริษัทโดยเขียนโครงสรางบริษัท/หนวยงาน (Organization Chart) และโปรดระบุขอบเขตหนาท่ี
ความรับผิดชอบตามตําแหนง 

................................................................................................................................................................................ ....................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
ผลงานท่ีทานภาคภูมิใจวาประสบความสําเร็จหรือสรางช่ือเสียงใหทานในการทํางาน 

....................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
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ส่วนที่  3  บุคคลอ้างองิ การมีส่วนร่วม และความคาดหวงั 

ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลท่ีอางอิงไดจํานวน 2 ทาน พรอมระบุความสัมพันธ 
1. ช่ือ-นามสกุล………………..……………………….…..…….……….……………...…..……… ความสัมพันธ……….………….....…………………………

ท่ีอยู………………………………………………………………………………………….………..… ซอย…..………….…………………………….…..…….....…
ถนน…..………………..………..……….…… ตําบล/แขวง …….…….………….…………… อําเภอ/เขต………...…..………………..……………..…… 
จังหวัด................................................ รหสัไปรษณีย …..………………..……….….. หมายเลขโทรศัพท ........……………..…………..…..… 

2. ช่ือ-นามสกุล………………..……………………….…..…….……….……………...…..……… ความสัมพันธ……….………….....…………………………
ท่ีอยู………………………………………………………………………………………….………..… ซอย…..………….…………………………….…..…….....…
ถนน…..………………..………..……….…… ตําบล/แขวง …….…….………….…………… อําเภอ/เขต………...…..………………..……………..…… 
จังหวัด................................................ รหสัไปรษณีย …..………………..……….…… หมายเลขโทรศัพท ........……………..…………..…..… 

โปรดกรอกขอมูลในสวนนี้ดวย (อาจเขียนใบแทรกได ถาขอมูลมีมาก) 

1. มูลเหตุจูงใจและความคาดหวังในการเขามาศึกษา ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... ... 
.......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... ...
....................................................................................................................................................................................................... 

2. ความคาดหวังท่ีจะไดรับเมื่อสําเร็จการศึกษา …………………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... ... 
.......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... ...
....................................................................................................................................................................................................... 

3. ทานจะมีสวนรวมชวยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในระหวางศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาไปแลวไดอยางไร
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... ...
.................................................................................................................................................................................................... ... 

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีประกาศและขอความท่ีไดระบุในใบสมคัรเปนความจรงิทุกประการ
อีกท้ังขาพเจาขอยืนยันวามีเวลาใหกับการเรยีนอยางเตม็ท่ี และยินดีปฏิบัตติามระเบียบของมหาวิทยาลัยและโครงการฯ อยาง
เครงครดัทุกประการ 

ลงช่ือ .......................................................................... 
(.........................................................................) 
......................../........................./...................... 
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หมายเหตุ  .. 

1. แนบรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืน ขนาด 1 น้ิว จ านวน 6 รูป (รวมที่ติดใบสมัคร)
2. กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ใหส้มบูรณ์และครบถ้วนทุกส่วน (ส่วนที่ 1  ส่วนที ่2  สว่นที่ 3 )

พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ในกรณีที่โครงการฯ พบว่าข้อมลูและหลักฐานไม่ตรงกับความเป็นจริงโครงการสงวนสิทธ์ิที่จะ
ด าเนินการตามความเหมาะสม

3. รายละเอียดและหลักฐานข้างต้น มีความส าคัญในการพิจารณาคัดเลือก

เอกสารและหลกัฐานประกอบการสมคัร 

 หากหลักฐานไม่ครบจะไม่รับสมัคร 

.กลุ่มธุรกจิ 
01 ธุรกิจการเกษตร (AGRIBUSINESS) 
02 ธนาคาร (BANK) 
03 วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง (BULDING & FURNISHING MATERIALS) 
04 เคมภีัณฑ์และพลาสติก (CHEMICALS & PLASTICS) 
05 พาณิชย ์(COMMERCE) 
06 สื่อสาร (COMMUNICATION) 
07 เครื่องใช้ไฟฟ้า (ELECTRICAL PRODUCTS & COMPUTER) 
08 ช้ินส่วนอิเลคโทรนิกส์ (ELECTRONIC COMPONENTS) 
09 พลังงาน (ENERGY) 
10 บันเทิงและสันทนาการ (ENTERTAINMENT & RECREATION) 
11 เงินทุนหลักทรัพย์ (FINANCE & SECURITIES) 
12 อาหารและเครื่องดื่ม (FOODS & BEVERAGES) 
13 การแพทย์ (HEALTH CARE SERVICES) 
14 โรงแรมและบริการท่องเที่ยว (HOTELS & TRAVEL SERVICES) 
15 ของใช้ในครัวเรือน (HOUSEHOLD GOODS) 
16 ประกันชีวิตและประกันภัย (INSURANCE) 

17 อัญมณีและเครื่องประดับ (JEWELRY & ORNAMENTS) 
18 เครื่องมือและเครื่องจักร (MACHINERY & EQUIPMENT) 
19 เหมืองแร่ (MINING) 
20 บรรจภุัณฑ์ (PACKAGING) 
21 เวชภัณฑ์และเครื่องส าอาง (PHARMACEUTICAL PRODUCTS & COSMETICS) 
22 การพิมพ์และสิ่งพิมพ์ (PRINTING & PUBLISHING) 
23 บริการเฉพาะกิจ (PROFESSIONAL SERVICES) 
24 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROPERTY DEVELOPMENT) 
25 เยื่อกระดาษและกระดาษ (PULP & PAPER) 
26 สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม (TETILES CLOTHING & FOOTWARE) 
27 ขนส่ง (TRANSPORTATION) 
28 ยานพาหนะและอุปกรณ์ (VEHICLES & PARTS) 
29 คลังสินคา้และไซโล (WAREHOUSE & SILO) 
30 ส่วนราชการ 
31 รัฐวิสาหกิจ 
32 อื่นๆ (OTHERS) 

Admin
Typewriter
1.  ใบสมัครของโครงการฯ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
2.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว วางบนมุมขวาด้านบนของใบสมัครหน้าที่ 1
3.  สำเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 
4.  สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
5.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
7.  สำเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
8.  หนังสือยินยอมให้สมัคร/ศึกษาต่อจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
9.  หนังสือรับรองการทำงานในระดับบริหาร (แสดงเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี)
10. สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า (ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ)
11. หลักฐานแสดงการชำระค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 1,000 บาท 
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