เฉพาะเจาหนาที่
 สมัครดวยตนเอง วดป........................
 สงทางไปรษณีย รับ วดป.....................

ติดรูปถายขนาด
2.5 x 3.0 ซม.
โดยใชกาวเทานั้น

ใบสมัครเขารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………….

คําชี้แจงในการกรอกใบสมัคร
ใหผูประสงคที่จะสมัครรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรอกรายละเอียด
ขอมูลตาง ๆ ดว ยลายมือบรรจงหรือพิมพ ตามรายการที่ระบุใหครบถวน สมบูรณ ถูกตอง และเปนขอมูลที่เปนความจริง
ขอใดที่ไมมีขอความที่จ ะเติ มให ทําเครื่องหมาย ( – ) ในช องว างดั งกล าว ถาชองวางที่เ ว นให ไมพอสํ าหรั บ เขีย น
ใหใชกระดาษอื่นเขียนเพิ่มเติมได ตอทายในใบสมัคร เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาอยางชัดเจนและเปนประโยชนตอ
ผูสมัครเอง โดยไมอนุญาตใหใชแบบฟอรมอื่น ในการสมัครและมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาตัดสิทธิ์การสมัครหากไมปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้
สมัครเพื่อเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิช าการ
รหัสตําแหนง
ตําแหนง..................................................................................................................................................
ทานรับทราบการประชาสัมพันธรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยจากแหลงขอมูลใด (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ)
 เว็บไซตของมหาวิทยาลัย
 เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.  เว็บไซตอื่น ระบุ.......................................
 ปายประกาศของมหาวิทยาลัย
 การบอกเลาของบุคลากรหรือญาติ พี่ นอง ภายในมหาวิทยาลัย
 แหลงอื่น ระบุ......................................  การบอกเลาของญาติ พี่ นอง ที่ไมมีสวนเกี่ยวของในมหาวิทยาลัย
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1. ประวัติสว นตัว
1.1 ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................
1.2 วัน – เดือน - ปเกิด....................................................ปจจุบันอายุ.................ป..............เดือน (นับถึงวันยืน่ ใบสมัคร)
1.3 สถานภาพ  โสด  สมรส  หยา  อื่น ๆ ระบุ................................................................................
1.4 ที่อยูปจจุบัน เลขที่...............หมูที่...........ถนน...........................................ตําบล.........................................................
อําเภอ.........................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย......................................
1.5 สถานที่ติดตอไดสะดวก รวดเร็ว เลขที่.............หมูที่.........ถนน...................................ตําบล.......................................
อําเภอ.....................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย...................................
1.6 หมายเลขโทรศัพท (บาน)..................................................... (สถานที่ทํางาน)..............................................................
(มือถือ 1)....................................................................E-mail.......................................................................................
(มือถือ 2)....................................................................E-mail.......................................................................................
2. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

ชื่อวุฒิการศึกษา สาขา วิช าเอกที่จบ

สถาบันการศึกษาที่จบ

จบเมื่อ พ.ศ.

เกรดเฉลี่ย

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปวส./ปวท.
ปวช./ม.ปลาย
ม.ตน
ประถมศึกษา
3. ประวัติการทํางาน
3.1 งานในปจจุบัน (ถาปจจุบันไมไดทํางานไมตองกรอกในขอ 3.1)
เริ่มทํางานตัง้ แตวันที่...............เดือน....................................พ.ศ.................(นับถึงวันยื่นใบสมัคร) รวม..........ป.........เดือน
หนาที่โดยสังเขป..................................................................................................................................................................
ชื่อและที่อยูสถานที่ทาํ งาน...................................................................................................................................................
สาเหตุที่ออก........................................................................................................................................................................
3.2 ประสบการณการทํางาน (ใหเรียงลําดับทํางานจากครั้งสุดทายลงไป)
1 ประสบการณทํางาน
ปฏิบัติงานในตําแหนง
หนาที่โดยสังเขป
ชื่อและที่อยูของหนวยงาน
สาเหตุที่ออก

ตั้งแตเดือน

พ.ศ.

ถึงเดือน
รวมอายุการทํางาน

พ.ศ.
ป เดือน วัน

2 ประสบการณทํางาน
ปฏิบัติงานในตําแหนง
หนาที่โดยสังเขป
ชื่อและที่อยูของหนวยงาน
สาเหตุที่ออก

ตั้งแตเดือน

พ.ศ.

ถึงเดือน
รวมอายุการทํางาน

พ.ศ.
ป เดือน วัน
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3 ประสบการณทํางาน
ปฏิบัติงานในตําแหนง
หนาที่โดยสังเขป
ชื่อและที่อยูของหนวยงาน
สาเหตุที่ออก

ตั้งแตเดือน

พ.ศ.

ถึงเดือน
รวมอายุการทํางาน

พ.ศ.
ป เดือน วัน

3.3 งานวิจัย /ตํารา /วารสาร
ชื่อเรื่อง

4. การฝกอบรมพิเศษ ดูงาน ฝกงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ (เฉพาะทีส่ ําคัญ)
ป พ.ศ.
ชื่อหลักสูตรวิช า
สถานที่ฝ กอบรม

ปที่ตีพ ิมพ/เผยแพร

ชว งเวลาฝกอบรม

5. กิจกรรมพิเศษทั้งในอดีตและปจจุบัน อาทิ เปนสมาชิกหรือกรรมการ สมาคม สโมสร ชมรม ของมหาวิทยาลัย
ป พ.ศ.
สถาบัน
กิจกรรมที่ทํา

6. ผลงานดีเดน
ป พ.ศ.

รางวัล / ความดีความชอบพิเศษ / ผลงานดีเดน

หนว ยงาน / สถาบันที่ใ ห

๔

7. ตําแหนงหรืองานที่เคยปฏิบัติใ นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนไมต่ํากวาระดับปริญ ญาตรี
7.1 งานดานวิช าการ
ตําแหนงทางวิช าการ/วิช าที่สอน/งานวิจัย/งานวิช าการอื่น
ป พ.ศ.
สังกัด

7.2 ตําแหนงบริหารหรือตําแหนงสําคัญ อื่น
ป พ.ศ.
ตําแหนง

สังกัด

8. ความรูความสามารถและความชํานาญพิเศษ
8.1................................................................................................................................................................................................
8.2................................................................................................................................................................................................
8.3................................................................................................................................................................................................
9. งานอดิเรก
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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10. พรอมใบสมัครนี้ ไดสง หลักฐานตอไปนี้มาดว ย ( ใหทําเครื่องหมาย ✓ลงใน  หนาขอความ พรอมทั้งจัดเรียงเอกสาร
ตามลําดับรายการ ดังนี้)

 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ ในกรณีที่ยังไมไดรับ
ปริญญาบัตร ซึ่งสถานศึกษาออกใหจากผูมีอํานาจกอนวันปดรับสมัคร
 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
 สําเนาเอกสารหลักฐานผานการเกณฑทหาร (กรณีเปนชาย)
 เอกสารแสดงประสบการณการปฏิบัติการพยาบาล
 เอกสารแสดงประสบการณดานการสอน หรือผานการอบรม
หลักสูตรศาสตรและศิลปฯ หรือดานการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ
ชั้นหนึ่ง (ที่ยังไมหมดอายุ)
 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
 ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
 สําเนาเอกสารการผานงานตามที่กรอกไวในใบสมัคร (ถามี)
 สําเนาหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถามี)
 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 สําเนาหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวา ขาพเจาไดปดบังความ
เป น จริ ง ในเรื่ อ งใดเรื่ องหนึ่ ง แล ว ข า พเจ า ยิ น ยอมใหย กเลิ ก การสมั ค รงานของข า พเจ า หรื อหากข า พเจ า ได เ ข า มาทํ า งานกั บ
มหาวิทยาลัยแลว ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหขาพเจาพนสภาพการเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไดทันที
(ลงชื่อ).......................................................ผูสมัคร
(.......................................................)
วันที่ยื่น/สงใบสมัคร..............................................................
............................................................................................................................................................................................
เฉพาะเจาหนาที่
 ไดตรวจสอบหลักฐานการสมัครครบถวนถูกตองแลว
 เอกสารไมครบ คือ.............................................................................................................................................................
 อื่น ๆ.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................................ผูรับสมัคร
(...................................................)
................/..................................../..............

