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การจัดการเรียนการสอน 
   เรียนเฉพาะ วนัเสาร – อาทิตย เวลา 09.00 – 16.00 น. 
   สถานที่เรียน อาคารจรัด สุนทรสิงห ชั้น 4 ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร 
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ระยะเวลาในการศึกษา 
 ใชระยะเวลาในการศึกษา 1 ปครึ่ง (5 ภาคการศึกษา) 
    ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคปลาย ปการศึกษา 2551   
      เดือนพฤศจิกายน 2551 – กุมภาพันธ 2552 
    ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2552   
      เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2552 
    ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคตน ปการศึกษา 2552  
      เดือนมิถุนายน – กันยายน 2552 
    ภาคการศึกษาที่ 4 ภาคปลาย ปการศึกษา 2552   
      เดือนพฤศจิกายน 2552 – กุมภาพันธ 2553 
    ภาคการศึกษาที่ 5 ภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2553   
      เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 
 
 
จํานวนรับเขาศึกษา  
 รุนละ 40  คน  

คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา  
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทาทางเกษตรศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ        

จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และ  
2. เปนผูปฏิบตัิงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน  มีตําแหนงหรือหนาที่ในฐานะหัวหนางาน/แผนก/ฝาย / 

กอง หรือ เปนขาราชการ ไมต่ํากวาระดบั 5  และตองมีประสบการณทํางานภายหลังสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ไมนอยกวา 5 ป หรือ 

3. เปนผูประกอบการธุรกิจการเกษตร ในฐานะเจาของสถานประกอบการหรือผูบริหารกิจการ มาแลว  
ไมนอยกวา 5 ป  หรือ 

4. เปนบุคคลทีค่ณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรใหเขารบัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
 ผูสมัครสามารถติดตอขอรับเอกสารชุดใบสมัครไดที่สํานักงานโครงการฯ หรือ Download ไดที่ 
http://www.aec.agr.ku.ac.th ซ่ึงเอกสารหลักฐานการสมัคร ประกอบดวย 
 1.   ใบสมัคร (บส.บว.1) (กรอกขอมูลและลงชื่อใหครบถวน) พรอมติดรูปถาย ขนาด 1 น้ิว      
จํานวน   1 รูป (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)  
 2.   รูปถาย ขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป  เปนรูปที่ถายครั้งเดียวกับทีใ่ชติดใบสมัคร สําหรับติดบตัร
ประจําตัวผูสมัครสอบ (บส.บว.2) 
 3.   สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ 
 4.   สําเนาหลกัฐานการเปลีย่นชื่อ-ชื่อสกุล  เชน ทะเบยีนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ   
(สําหรับผูสมัคร ที่มีชื่อ - ชื่อสกุล ไมตรงกับ Transcript) จํานวน 1 ฉบับ  
 5.   สําเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ  
 6.   หนังสือรับรองตามแบบฟอรมของบัณฑิตวทิยาลยั (บส.บว.4) จํานวน 3 ฉบบั  
(จากผูรับรอง 3 คน)  โดยใหอาจารยผูเคยสอนหรือผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง  
 7.  หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (บส.บว.5) จํานวน 1 ฉบับ  
 8.   สําเนาคูฉบับใบนําฝากเงินธนาคารคาสมัครสอบ (pay-in slip) (เฉพาะกรณีสมัครทางไปรษณีย
ลงทะเบียน)  
 ผูสมัครจะตองสงใบสมัคร พรอมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครทุกอยางพรอมลงนามรับรอง
สําเนาดวยตนเองทุกฉบับ มิฉะน้ันจะไมมีสิทธิ์สมัครสอบ  ยกเวนเอกสารลําดบัที่ 6 (บส.บว.4)  ผูสมัครอาจนําสง
ในวันสอบสัมภาษณได (มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไ์มคนืหลักฐานและเอกสารการสมัครทั้งหมดที่รับไวแลว)  
 
 
 
วิธีการสมัคร 

ผูสนใจเขาศึกษาสามารถเลอืกสมัครได 2 วิธีดังน้ี 

 1. สมัครดวยตนเอง  ที่สาํนักงานโครงการปริญญาโทสงเสริมการเกษตรสําหรับผูบริหาร บดัน้ี  ถึงวันที่ 
8 สิงหาคม 2551  ทุกวัน (วันจันทร – วันอาทิตย) ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 

 โดยใชชุดใบสมัครที่ขอรับจากโครงการ หรือ Download ใบสมัครจากเว็บไซต 
http://www.aec.agr.ku.ac.th  พรอมชําระเงินคาสมัครสอบเปนเงินสด จํานวน 500 บาท (หารอยบาทถวน)   
 

 

 
 
 
 
 
 



2. สมัครทางไปรษณียลงทะเบียน และชําระเงินทางธนาคาร 
ใหผูสมัครดําเนินการตามขัน้ตอนดังน้ี 
 2.1 กรอกใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ที่ไดรับจากโครงการฯ หรือ Download  

จาก http://www.aec.agr.ku.ac.th 
  2.2 ผูสมัครชําระเงินคาสมัครสอบ จํานวน 500 บาท (หารอยบาทถวน) กับธนาคารดวยการ 
นําฝากทางเคานเตอรปกติ หรือ เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ไมรับการโอนหรือนําฝากเงินทางเครื่อง ATM) 
ตั้งแตบัดน้ี ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2551   

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  
 ชื่อบัญชี  “มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร”  
 เลขทีบ่ัญชี  374-1-00001-7  
 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 ประเภทออมทรัพย 

2.3 สงโทรสาร (Fax) สําเนาใบสมัคร เฉพาะหนาแรกของ บส.บว.1 ที่ปรากฏรูปถาย  และสําเนา
หลักฐานการชําระเงินคาสมัครสอบกับธนาคาร (pay-in slip)  ใหกับโครงการฯ ทางโทรสารหมายเลข               
0-2561-3477  

2.4 สงหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครและหลักฐานการชําระเงินคาสมัครสอบ (pay-in slip) 
ที่ชําระกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด โดยสงไปรษณียลงทะเบียน ไปที่ “โครงการปริญญาโทสงเสริม-
การเกษตรสาํหรับผูบริหาร ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900”  และวงเล็บมุมซองวา “สมัครสอบ” ภายในวันที่ 
8 สิงหาคม 2551 (วันสุดทายของการรับสมัคร) โดยถือวันประทบัตราไปรษณีย          เปนสําคัญ  
 โครงการฯ จะพิจารณารับสมัคร เฉพาะผูที่สงหลักฐานการสมัคร และชําระเงินคาสมัครสอบครบถวน ทาน
สามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบไดจากเว็บไซต http://www.aec.agr.ku.ac.th 
 
 
วิธีการสอบคัดเลือกเขาศึกษา 
 ใชวธิีการสอบสัมภาษณ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณของโครงการฯ 
 
 
คาธรรมเนียมในการรับสมัคร 
   คาชุดใบสมัคร และคาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา 500 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสรางหลักสูตร  
  หนวยกิตรวม ไมนอยกวา 39 หนวยกิต  ประกอบดวย  
  ก.  วิชาเอก        33 หนวยกิต  
    -  วิชาเอกบังคับ 14  หนวยกิต 
    -  วิชาเอกเลือก 19  หนวยกิต  
  ข. การศึกษาคนควาอิสระ    6 หนวยกิต   
 
  รายวิชา  

  วิชาเอกบังคบั     14   หนวยกิต    
001512   การบริหารจัดการงานสงเสริม 3 (3-0) 
  (Extension Administration and Management) 
001531  การพัฒนาการเกษตรและสงัคมเกษตร    3 (3-0) 
  (Development of Agriculture and Agricultural Society) 
001551  การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศการเกษตร   3 (3-0) 
  (Agricultural Communication and Information Technology) 
001591   ระเบียบวธิีวิจัยทางสงเสริมการเกษตร    3 (3-0) 
  (Research Methods in Agricultural Extension) 

 001597   สัมมนา        1,1 
    (Seminar)  
   วิชาเอกเลือก               19         หนวยกิต  

001513  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางการเกษตร 3 (3-0) 
  (Human Resource Development in Agriculture)  
001514  การพัฒนาแบบมีสวนรวมในงานสงเสริม 3 (3-0) 
  (Participatory Development in Extension)  
001532  เศรษฐศาสตรเกษตรเพื่อการสงเสริม    3 (3-0) 
  (Agricultural Economics for Extension) 
001533  การบริหารจัดการธุรกิจเกษตรในงานสงเสริม           3 (3-0) 
  (Agribusiness Management in Extension)  
001552  ยุทธศาสตรสือ่เพ่ือถายทอดเทคโนโลย ี    3 (3-0) 
  (Media Strategies for Technology Transfer) 
001596   เรื่องเฉพาะทางสงเสริมการเกษตร    3  
  (Selected Topics in Agricultural Extension)  

  การศึกษาคนควาอิสระ    6 หนวยกิต  
 001595  การศึกษาคนควาอิสระ         3,3   
    (Independent Study)  
 
 



 
 

คาใชจายในการศึกษา 
 คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตโครงการปริญญาโทสงเสริมการเกษตรสําหรับผูบริหาร ไดแก
คาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษา และคาหนวยกิต เปนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร (1 ปครึ่ง) คนละ 
170,000 บาท แบงจาย 5 ครั้ง ดังน้ี 
 ภาคการศึกษาที่ 1 (ภาคปลาย ปการศึกษา 2551)  

เวลาเรียน เดือน ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552 
กําหนดชําระคาธรรมเนียม เดือนสิงหาคม 2551     จํานวน 40,000 บาท 

 ภาคการศึกษาที่ 2 (ภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2552)  
เวลาเรียน เดือน มีนาคม 2552 – พฤษภาคม 2552 
กําหนดชําระคาธรรมเนียม เดือนกุมภาพันธ 2552 จํานวน 35,000 บาท 

 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคตน ปการศึกษา 2552)  
เวลาเรียน เดือน มิถุนายน 2552 – ตุลาคม 2552 
กําหนดชําระคาธรรมเนียม เดือนพฤษภาคม 2552 จํานวน 35,000 บาท 

 ภาคการศึกษาที่ 4 (ภาคปลาย ปการศึกษา 2552)  
เวลาเรียน เดือน ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553 
กําหนดชําระคาธรรมเนียม เดือนกันยายน 2552  จํานวน 35,000 บาท 

 ภาคการศึกษาที่ 5 (ภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2553)  
เวลาเรียน เดือน มีนาคม 2553 – พฤษภาคม 2553 
กําหนดชําระคาธรรมเนียม เดือนกุมภาพันธ 2553 จํานวน 25,000 บาท 

หมายเหต ุ:  
คาธรรมเนียมการศึกษานี้ไมรวม 

- คาทดสอบภาษาตางประเทศ ตามความตองการของบัณฑิตวทิยาลยั จํานวน 500 บาท 
- คาลงทะเบียนเรียนวิชา 355501 English Required by Graduate School จํานวน 3 หนวยกิต 

(หนวยกิตละ 1,200 บาท) กรณีที่ไมผานการทดสอบภาษาตางประเทศ ตามความตองการ
ของบัณฑิตวทิยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการรับสมัคร 
 กําหนดการรับสมัคร ปการศึกษา 2551 ดังน้ี 

รายการ กําหนดเวลาการรับสมัคร 
- จําหนายใบสมัคร และรับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2551 
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพุธที่ 13 สงิหาคม 2551 
- สอบสัมภาษณ วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2551  
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551 
- รายงานตัวเขาศึกษา และชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2551 
- ทดสอบภาษาตางประเทศตามความตองการของบัณฑิตวิทยาลัย วันอาทิตยที่ 14 กันยายน 2551 
- ปฐมนิเทศ วันเสารที่ 27 กันยายน 2551 
- เรียนปรับพ้ืนฐาน วันที่ 4,5,11,12 ตุลาคม 2551 
- เปดเรียน วันเสารที่ 1 พฤศจิกายน 2551 

 
 
 
ติดตอสอบถาม 
 ผูสนใจติดตอสอบถามและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิ ไดที่:   
  สํานักงานโครงการปริญญาโทสงเสริมการเกษตรสําหรับผูบริหาร (ExAE Program) 

เลขที่ 50 ชั้น 4  อาคารจรัด สุนทรสิงห  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                
วิทยาเขตบางเขน  แขวงลาดยาว  เขตจตจัุกร  กรุงเทพมหานคร  10900   

  โทรศัพท 0-2579-1025, 0-2942-8456  โทรสาร 0-2561-3477  
  e-mail :  exae_ku@hotmail.com   website :  http://www.aec.agr.ku.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

ชุดใบสมัครเขาศึกษา 
โครงการปริญญาโทสงเสริมการเกษตรสําหรับผูบริหาร 

(Executive Agricultural Extension Program – ExAE Program) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา 2551 
(รุนท่ี 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร 
และ 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
 
 



บส.บว.1 
เลขท่ีผูสมัคร                                        รหัสสาขา XA 62             
   (เฉพาะเจาหนาที่)                 

ใบสมัครบัณฑิตศึกษา ประจําปการศกึษา 2551 
                                    โครงการปริญญาโทสงเสริมการเกษตรสาํหรับผูบริหาร    ติดรูปถาย 

       บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร    ขนาด 1 นิ้ว 
 
 

สําหรับเจาหนาที่ : 1) เอกสารหลักฐาน  ครบ   ไมครบ   2)  คาสมัครสอบ   ชําระแลว   ยังไมชําระ  .......... 

กรุณากรอกขอความใหครบทุกรายการ มิฉะนั้นจะถือวาใบสมัครน้ีไมสมบูรณ 
ขอมูลสวนตัว 
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) (นาย/นาง/นางสาว)          
ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ) (Mr./Mrs./Miss)          
วัน/เดือน/ปเกิด      อายุ  ป  สัญชาติ  ศาสนา    
สถานภาพ          โสด            สมรส                หมาย/หยาราง            
สถานที่เกิด (จังหวัด)     ประเทศ       

เลขท่ีบัตรประชาชน - - - -    

ท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก 
บานเลขท่ี          หมู      ซอย/ตรอก           ถนน    
แขวง/ตําบล       เขต/อําเภอ       
จังหวัด       รหัสไปรษณีย     โทรศัพท   

การศึกษา 
ปริญญาตรี (ไทย-ยอ)    (ไทย-เต็ม)                  
มหาวิทยาลัย (ไทย)       ประเทศ     
ปริญญาตรี (อังกฤษ-ยอ)    (อังกฤษ-เต็ม)                  
มหาวิทยาลัย (อังกฤษ)       ประเทศ     
วัน/เดือน/ปที่จบ       เกรดเฉลี่ย     
การฝกอบรม 
1. หลักสูตร               หนวยงาน/ประเทศ      
    ระยะเวลา               แหลงทุน       
2. หลักสูตร               หนวยงาน/ประเทศ      
    ระยะเวลา               แหลงทุน       

ประวัติทํางานและการทํางานปจจุบัน     ราชการ   รัฐวิสาหกิจ    เอกชน    ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 
ตําแหนง              
ชื่อหนวยงาน             
เลขท่ี   หมูที่  ซอย    ถนน     
ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต      
จังหวัด       รหัสไปรษณีย      
โทรศัพท       โทรสาร       
รายได     บาท/เดือน    รายไดพิเศษอื่นๆ    บาท/เดือน 



ประสบการณการทํางาน  หลังจากจบปริญญาตรีจนถึงวันสมัคร         ป              เดือน 
(โปรดระบุลักษณะงาน,ตําแหนง,สังกัด และระยะเวลาปฏิบัติงานตามลําดับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชน) 
1) ชื่อหนวยงาน      ตําแหนง       
    หนาที่รับผิดชอบ            
    ระยะเวลาที่ทํางาน     ป         เดือน ต้ังแต       ถึง    
2) ชื่อหนวยงาน      ตําแหนง       
    หนาที่รับผิดชอบ            
    ระยะเวลาที่ทํางาน     ป         เดือน ต้ังแต       ถึง    
3) ชื่อหนวยงาน      ตําแหนง       
    หนาที่รับผิดชอบ            
    ระยะเวลาที่ทํางาน     ป         เดือน ต้ังแต       ถึง    

ความรู/ทักษะภาษาอังกฤษที่ใชงานไดในระดับใด 
1.  ฟง    ดีมาก         ดี         พอใช 
2.  พูด      ดีมาก         ดี         พอใช 
3.  อาน     ดีมาก         ดี         พอใช 
4.  เขียน    ดีมาก         ดี         พอใช 

ความรู/ทักษะดานคอมพิวเตอรดานใด (ระบุโปรแกรม หรืออ่ืนๆ) 
              
              
              
              

ความรู/ทักษะ/ความสามารถดานอื่นๆ (ถามี โปรดระบุ) 
1              
2              
3              

ผลงานที่เปนเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร และไดรับการเผยแพรแลว (ถามีใหใสรายชื่อและเลือกสง 
ไมเกิน 2 ชิ้น โดยแนบพรอมใบสมัคร) 
1              
2              
3              
กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาท่ีประจํา 

ประเภทของกิจกรรม ตําแหนงหรือหนาที่ 
(กรรมการ,ผูแทน,หัวหนา,ประธาน ฯลฯ) 

ระยะเวลา 
(เดือน,ป) 

   
   
   
 
 
 
 



เหตุผลสําคัญท่ีสมัครเขาศึกษา 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

ประเด็นหรือหัวขอเร่ืองท่ีทานสนใจจะทําการศึกษาวิจัย หากไดรับคัดเลือกเขาศึกษา 
1              
2              
3              

หลังจากสําเร็จการศึกษา มีแนวทางในการนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาไปใชประโยชนอยางไร 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

ทราบขาวการรับสมัครคร้ังน้ีจากสื่อใด 
      website ของสถาบัน     ปายประชาสัมพันธ     หนังสือพิมพ     แผนพับประชาสัมพันธ     เพ่ือน 
      อ่ืนๆ...................................................  

การโอนเงิน (สําหรับผูสมัครทางไปรษณีย) 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารทหารไทย จากสาขา      เมื่อวันที่    

เลขท่ีใบโอน     
 
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบวา 

ขาดคุณสมบัติ ขาพเจายินดีใหตัดสิทธิ์ในการศึกษา โดยไมมีขออุทธรณใดๆ ทั้งส้ิน 
      ลงชื่อ................................................................ผูสมัคร 
            (...............................................................) 
                 ................/..................../................ 



บส.บว.4 
 
 
 

หนังสือรับรอง 
โครงการปรญิญาโทสงเสริมการเกษตรสําหรับผูบริหาร (ExAE) 

บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
              

ขาพเจา   นาย    นาง    นางสาว    อ่ืนๆ        
ตําแหนง     สถานที่ทํางาน       
        โทรศัพท     
เกี่ยวของกับผูสมัคร โดยเปน   ผูบังคับบัญชาในหนวยงาน   อาจารยหรือหัวหนาสถาบัน  ขอรับรอง 

 นาย    นาง    นางสาว    อ่ืนๆ         
ซ่ึงประสงคจะสมัครเขาศึกษาในระดับปรญิญาโท สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยั  
เกษตรศาสตร ในดานตางๆ ดังน้ี 
(โปรดประเมินผูสมัครในดานตาง ๆ เชน บุคลิกภาพ ความสามารถในการปฏิบตัิงานในหนาที่ และ 
ความรับผิดชอบ ความประพฤติ ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มนุษยสัมพันธ และอื่น ๆ) 
              
             
             
             
             
             
             
             
             
 เอกสารแบบประเมินน้ี โปรดถือเปนเอกสารลับ เม่ือประเมินผูสมัครแลว ขอใหผูประเมินพับ 
และปดผนึก แลวสงคืนใหผูสมัครยื่นพรอมใบสมัคร 
 
      ลงนาม      
              (     ) 
                 /  /  

     

หมายเหตุ:   - อาจกรอกขอมูลในแบบฟอรมน้ีหรือใชเอกสารแยกตางหากก็ได 
        - สามารถถายเอกสารเพิ่มเติมได 

 



   บส.บว.5 
 
 
 

หนังสือรับรองประสบการณในการทํางาน 
โครงการปรญิญาโทสงเสริมการเกษตรสําหรับผูบริหาร (ExAE Program) 

บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
              

ขาพเจา   นาย    นาง    นางสาว    อ่ืนๆ        
ตําแหนง     สถานที่ทํางาน       
              
ขอรับรองวา  นาย    นาง    นางสาว    อ่ืนๆ        
ผูสมัครเขาศึกษาสาขาวิชาสงเสริมการเกษตร สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
เม่ือวันที ่   เดือน      พ.ศ.      
บรรจุเขาทํางาน เม่ือวันที่     เดือน     พ.ศ.    
ปจจุบัน      ยังคงทํางานในตําแหนง          

     ไดลาออกแลวตั้งแตวันที ่     เดือน       พ.ศ.    

โดยมีประสบการณทํางาน ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนเวลา      ป     เดือน 
 
 
      ลงนาม      
              (     ) 
                 /  /  
 
 
 
หมายเหต ุ   -  หนังสือรับรองตองออกโดยหนวยงานหรือผูบังคับบญัชา 
        -  สามารถถายเอกสารเพิ่มเติมได   
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ใบตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร (สําหรับผูสมัคร) 

 
คําแนะนํา:   โปรดตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการสมัครใหครบถวน มิฉะนั้นทานจะไมมีสิทธิ์เขาสอบ 
 (ใชเพ่ือการตรวจสอบหลักฐานของทาน และสงพรอมกับใบสมัครสอบ)  
 
  1.   ใบสมัคร (บส.บว.1) (กรอกขอมูลและลงชื่อใหครบถวน) พรอมตดิรูปถาย ขนาด 1 น้ิว 
จํานวน 1 รูป (ถายไวไมเกนิ 6 เดือน)  
  2.   รูปถาย ขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป  เปนรูปที่ถายครั้งเดียวกบัที่ใชติดบตัรประจําตัวผูสมัคร  
  3.   สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ 
  4.   สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล  เชน ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ  (สําหรับ
ผูสมัครที่มีชื่อ-ชื่อสกุล ไมตรงกับ Transcript) จํานวน 1 ฉบับ  
  5.   สําเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ  
     6.   หนังสือรับรองตามแบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัย (บส.บว.4) จํานวน 3 ฉบับ                
(จากผูรับรอง 3 คน)  โดยใหอาจารยผูเคยสอนหรือผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง   
    สงมา จํานวน .................ฉบับ   
    ขอนําสงที่สํานักงานโครงการฯ ในวันสอบสัมภาษณ  
  7.   หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (บส.บว.5) จํานวน 1 ฉบับ  
  8.   สําเนาคูฉบับใบนําฝากเงินธนาคารคาสมัครสอบ (pay-in slip) (เฉพาะกรณีสมัคร              
ทางไปรษณีย)  
 
 
 
      ลงชื่อ......................................................ผูสมัคร 
       ............/..................../.............  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สํานักงานโครงการปริญญาโทสงเสรมิการเกษตรสําหรับผูบริหาร (ExAE Program) 
เลขที่ 50 ชั้น 4  อาคารจรัด สุนทรสิงห  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท 0-2579-1025, 0-2942-8456   โทรสาร 0-2561-3477 

e-mail: exae_ku@hotmail.com 
homepage:  http://www.aec.agr.ku.ac.th 


