
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

Graduate Program in Engineering Management  

Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkhen Campus 
     

  หนังสือรับรอง 

  Letter of Recommendation                   (โปรดพิมพหรือเขียนตัวบรรจง: Please type or print) 
 

ชื่อ-นามสกุลผูสมัคร _______________________________________________________________________________ 

First and Last Name of Applicant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ-นามสกุล ผูใหคํารับรอง ________________________________________ ตําแหนง ______________________ 
Recommender’s Name       Position 
 

 ท่ีทาํงาน (Organization) ________________________________________________________________________ 
 

 ท่ีอยู (Address) _______________________________________________________________________________ 
 

 โทรศัพท (Telephone number) __________________________________________________________________ 
 

 ทานรูจกัผูสมคัรเขาศึกษามาเปนเวลานาน ________________ ป _______________ เดือน 
How long have you known the applicant?        Years             Months 

 

 ทานรูจักผูสมัครเขาศึกษาในฐานะท่ีทานเปน____________________________________ของผูสมัคร 
Under what circumstances have you known the applicant? 

 

 โปรดประเมนิความสามารถของผูสมคัรในดานตางๆ ดังนี้ 
Please rate the applicant on the following qualities: 

 

 ดีเลศิ 
(Outstanding) 

ดี  
(Good) 

ปานกลาง 
(Moderate) 

พอใช 
(Fair) 

ความสามารถทางสติปญญา (Intellectual ability)     

วุฒิภาวะ (Maturity)     

การเปนผูนํา (Leadership)     

บุคลกิภาพ (Personality)     

ความมคีณุธรรมและจริยธรรม (Moral and ethics)     

ความสามารถในการวิเคราะหเหตุผล (Analytical skills)     

ความคิดริเร่ิม (Initiative)     

ทักษะในการสื่อสาร (Communication skills)     

ทักษะดานภาษาอังกฤษ (English skills)     

เปนความลับ 

Confidential 

เรียนผูใหคํารับรอง 

ผูสมัครที่มีชื่อขางบนนี้ไดสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ กรุณาใหความ

รวมมือแกคณะกรรมการคัดเลือก โดยตอบคําถามขางลางนี้ตามความ

เปนจริงและชัดเจน คณะกรรมการฯ จะถือคํารับรองนี้เปนขอมูลลับ

เฉพาะสําหรับการพิจารณารับเขาเทานั้น 

Note to Referee: 

The above named applicant is applying for admission to the 

Graduate Program in Engineering Management. Please assist the 

admission committee by answering the questions below as clearly 

as possible. Your comments will be a significant factor in admission 

decision. All information you provide will be strictly confidential. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Logo_Thai.jpg�


 โปรดใหความเห็นเกีย่วกบัผูสมคัรตามคําถามขางลางนี ้หากไมพอ โปรดแนบเอกสารเพ่ิมเติม 

Please comment the applicant according to the following questions and attach the additional sheet if necessary. 

1. จุดแข็งหรือลักษณะเดนของผูสมัคร (Strength or most outstanding talents of the applicant) 
 

 

 

 
 

2. จุดออนหรือขอดอยของผูสมัครท่ีจะมีผลตอการศึกษาของผูสมัคร 

(Weakness or liability of the applicant that may affect the performance in study) 
 

 

 

 
 

3. มนุษยสัมพันธและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน (Interpersonal skill and ability to work with others) 
 

 

 

 
 

4. ศักยภาพในการเปนพนกังานท่ีประสบความสาํเร็จ (Potential to be the successful employee) 
 

 

 

 
 

5. สรุปการประเมนิผล (Evaluation Summary) 

 สมควรรับเขาศึกษาเปนอยางย่ิง (Highly Recommended) 

 สมควรรับเขาศึกษา (Recommended) 

 สมควรรับเขาศึกษาอยางมีเง่ือนไข (Recommended with Reservation) ___________________________ 

 ไมสมควรรับเขาศึกษา (Not Recommended) 

 

ลายเซ็นผูใหคํารอง _______________________________________________ วันท่ี ________________________ 
Signature of Recommender                      Date 

  

 กรุณาสงจดหมายรับรองนี้ใหกับผูสมัครในซองปดผนึก พรอมลายเซ็นบริเวณปดผนึก 

Please return this letter to the applicant in a sealed envelope, with your signature across the seal. 


