
  

 
ใบสมัครงาน 

Application for Employment 
Applying for position 
      อาจารย์          อาจารย์ต่างชาติ             เจ้าหน้าที่  / พนักงาน        
Full - Time  Lecturer         Foreign   Lecturer                  Supporting Officer                      
 

หนว่ยงาน.................................................................ต าแหนง่ที่ต้องการ  .………….……………….…….…………… 
Faculty / Office                                      Position Applied for  

เงินเดือนขัน้ต า่ที่ต้องการ  ………….………………....  บาท / เดือน     วนัท่ีพร้อมจะเร่ิมงานได้ ..................................................... 
Expected Salary                               Bath / month   starting Date                                                                                          

ประวัตส่ิวนตัว Personal information 
ช่ือผู้สมคัร (นาย /นาง/นางสาว/ดอ็กเตอร์) : ………………….........……….…นามสกลุ ………….…………............……….……. 
First name   Mr./ Mrs./ Miss / Dr.  Family name 

วนั เดือน ปีเกิด ................….……....อาย…ุ…...........ปี เชือ้ชาติ ……………. สญัชาติ……………….....ศาสนา…………………. 
Date of birth             Age                  Yrs. Nationality                     Citizenship            Religion 

บตัรประชาชนเลขท่ี..............…..................................................... วนัท่ีบตัรหมดอาย ุ ...…………….…….................................. 
Identity card no./ Passport no.                            Expiration date 

ที่อยูปั่จจบุนัเลขที ่…………… หมูท่ี ่……..... ซอย...........................ถนน ...........…………........ต าบล/แขวง ......……………..….. 
Present address                    Moo             Soi                           Road                Sub-District 

อ าเภอ/เขต  …………………………………….  จงัหวดั  ...………….................…..........  รหสัไปรษณีย์  …………….…………... 
District                  Province               Postal code   

โทรศพัท์  ………........………...............…...…. มือถือ  ....................................... อีเมล์.…………………………………………… 
Tel.          Mobile phone                              E-mail 
  อาศยักบัครอบครัว บ้านตวัเอง       บ้านเช่า     หอพกั 
  Living with parents Your house       Rented house  Rented flat / Hostel 
 

สว่นสงู ....................... ซม.    น า้หนกั ...................... กก. 
Height                          cm.   Weight                         kgs. 

สถานะทางทหาร  ได้รับการยกเว้น  ปลดเป็นทหารกองหนนุ  ยงัไมไ่ด้รับการเกณฑ์ 
Military status  Exempted  Served    Not yet served 

สถานภาพ  โสด  แตง่งาน   หม้าย   แยกกนัอยู ่  
Marital status  Single  Married   Widowed   Separated 

เพศ   ชาย   หญิง 
Sex   Male   Female 

ประวัตคิรอบครัว Family Information 
บิดา ช่ือ-สกลุ .................................................................…….... อาย ุ........... ปี  อาชีพ ............................................. 
Father’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 
 

มารดา ช่ือ-สกลุ.........................................................................  อาย ุ........... ปี  อาชีพ ............................................ 
Mother’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 
 

ช่ือภรรยา/สามี ….……………………………… สถานท่ีท างาน ……………………………………………………….……… 
Name of Spouse                                            Working Place      
   

ต าแหนง่ ……………….………………………………  โทร  .......................................  มีบตุร ………………. คน 
Position                                                                          Tel.                                    Number of children 
 

มีพี่น้อง (รวมผู้สมคัร) ............. คน         ชาย ............. คน     หญิง ............. คน      เป็นบตุรคนที่ ........................ 
Number of siblings (including you)     Male                  Female                     You’re the child number…... 
   
 

 
รูปถ่าย 
Photo 

FM สบค – 01ปรับ 2.2.59 



ประวัตกิารศึกษา Education 
ระดับการศึกษา 

Level 
สถาบันการศึกษา 
Institute / Location 

วุฒกิารศึกษา 
Degree / Certificate 

สาขาวชิา 
Major 

เร่ิม (พ.ศ.) 
From Date 

ถึง (พ.ศ.) 
To Date 

เกรดเฉล่ีย 
GPA. 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 
High school 

      

ปวช./ ปวท. 
Vocational 

      

ปวส. 
Diploma 

      

ปริญญาตรี 
Bachelor’s degree 

      

ป.บณัฑิต 
Graduate Diploma 

      

ปริญญาโท 
Master’s degree 

      

ปริญญาเอก 

Doctorate degree 
      

อ่ืน ๆ 
Others 

      

 

ประวัตกิารฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน Job Training/Inspection/Apprenticeship 
ชื่อหลักสตูร 

Course 

สถาบัน 
Institute 

วุฒทิี่ได้รับ 
Degree/Certificate 

ระยะเวลา 
Period 

    
    
    

 

ประสบการณ์การสอนหนังสือ Teaching Experience  

ระยะเวลา Period 
สถาบันที่สอน 

Institute 
ต าแหน่ง 
Position 

 
วิชาที่สอน 

Course 
 

เร่ิม เดือน / ปี 
From  
Date 

ถึง เดือน / ปี 
To  

Date 

  
 

     
     
     

ความสามารถทางภาษา Language Ability 

 

ภาษา 
Language 

พูด (Speaking) เขียน (Writing) อ่าน (Reading) 
ดี 

Good 

ปานกลาง
Fair 

พอใช้
Poor 

ดี 
Good 

ปานกลาง 
Fair 

พอใช้
Poor 

ดี 
Good 

ปานกลาง 
Fair 

พอใช้P

oor 

ภาษาองักฤษ  (English)          
ภาษาญ่ีปุ่ น  (Japan)          
อื่นๆ (Others)          



ประวัตกิารท างาน  (รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงล าดับก่อน-หลัง) Working Experience in Chronological order 

สถานที่ท างาน 
Company 

เร่ิม 
ว/ด/ป 
From 

ถึง 
ว/ด/ป 

To 

ต าแหน่งงาน 
Position 

ค่าจ้างสุดท้าย 
Salary 

สาเหตุที่
ลาออก 

Reasons of 
leaving 

1…………………………….……
...…………………………………
…….…………………….….…… 

…………
…………
…………
……… 

……………
……………...

……….... 

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

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

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

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

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

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

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

2.…………………………………
…...………………………………
……….………………….….…… 

…………
…………
…………
……… 

……………
………….…

………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.…………………………………
.…………………..………………
………….……………………..… 

…………
…………
…………
……… 

……………
……………...

……….... 

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

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

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

…………………
…………………

………… 

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

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

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

 

ความสามารถพเิศษSpecial Ability  
คอมพิวเตอร์ :    ไมไ่ด้  ได้  ระบ ุ 
Computer  No  Yes (Please specify) ………………………………………………………………………….. 

ขบัรถยนต์     :  ไมไ่ด้  ได้  ใบขบัขี่เลขท่ี  
Driving  No  Yes  Driving License No. 
……………………………………………………….. 

ความสามารถในการใช้เคร่ืองใช้ส านกังาน   
Office Machine………………………………………………………………………………………………………………………….. 

งานอดเิรก    : ระบ ุ  
Hobbies Please specify ……………………………………………………………………………………….......................... 

กีฬาที่ชอบ    : ระบ ุ  
Favourite Sport Please specify ……………………………………………………………………………………….……..………….. 

ความรู้พิเศษ  : ระบ ุ  
Special knowledge Please specify ………………………………………………………………………………..…………………… 

อื่นๆ              : ระบ ุ 
Others Please specify …………………………………………………………………………….…………………………... 

 

ข้อมูลอ่ืน ๆ  Others 
ทา่นมีบคุคลที่รู้จกัในมหาวิทยาลยัศรีปทมุหรือไม ่               ไมม่ี            มี     ระบ ุ.........................................................................          
 Have you any friends or relatives employed here?          No            Yes  Specify                                                                           
 

ทา่นมีความบกพร่องของร่างกาย หรือเป็นโรคติดตอ่เรือ้รังที่เป็นอปุสรรคตอ่การท างานหรือไม ่               ไมม่ี        มี   ระบ ุ……....  
Do you have any physical handicaps, chronic diseases or accident, which affect your work?         No      Yes  Specify      
                   

ทา่นเคยถกูศาลพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือเคยท าผิดทางอาญาหรือไม่                           ไมเ่คย       เคย   ระบ ุ............    
Have you ever been charged with bankruptcy or any criminal offence/issues?                         No               Yes    Specify  
                                     

 
 
 
ทา่นเคยถกูให้ออกจากงานด้วยกรณีใด ๆ หรือไม ่                                    ไมเ่คย         เคย   ระบ ุ...................  
Have you ever been discharged from employment for any reason?                 No         Yes    Specify 
 

กรณีฉกุเฉินบคุคลที่ตดิตอ่ได้ แจ้งช่ือ-นามสกลุ ……............................................. เก่ียวข้องกบัผู้สมคัร ........................................ 



Person to be notified in case of emergency                         Related to the applicant as 

ที่อยู ่....................................................................................................................................... โทร. ..................................…... 
Address             Tel. 
           

ทราบขา่วการรับสมคัรจาก             บคุลากรภายใน               Walk - in                อินเตอร์เน็ต              อื่นๆ ระบ.ุ........................... 
Sources of job information SPU Staff                                                                       Internet Others ( Please specify) 
 

เขียนช่ือ ที่อยู ่โทรศพัท์ และอาชีพของผู้ที่อ้างถึง 2 คน (ซึง่ไมใ่ชญ่าติ หรือนางจ้างเดิม) ที่รู้จกัคุ้นเคยตวัท่านด ี
List name, address, telephone and occupation of 2 references (Other than relatives or former employers) who know you . 

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

........................................................................................................................................................................................... 
กรุณาแนะน าตวัทา่นเอง เพื่อให้มหาวิทยาลยัรู้จกัตวัทา่นดขีึน้ 
Please provide further information about yourself which will allow SPU to know you better. 

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

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

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

............................................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความดงักลา่วทัง้หมดในใบสมคัรนีเ้ป็นความจริงทกุประการ หลงัจากมหาวิทยาลยัพิจารณารับ

ข้าพเจ้าเข้ามาท างานแล้วปรากฏวา่ ข้อความในใบสมคัรงานเอกสารท่ีน ามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไมเ่ป็นความจริง 
มหาวิทยาลยั มีสทิธ์ิท่ีจะเลกิจ้างข้าพเจ้าได้โดยไมต้่องจ่ายเงินชดเชยหรือคา่เสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ 
I certify all statements given in this application form are true. If any is found to be untrue after employment, the University has 
right to terminate my employment without any compensation or severance pay what so ever.  
 

 
                      

                                                                                    ลงช่ือ ___________________________________ ผู้สมคัร 
                                                                                                                    (__________________________________) Applicant 

                                                                                                ______/______/_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทกึผู้ช่วยอธิการบดด้ีานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 

ลงช่ือ __________________________ 
         (_________________________) 

    ____/____/____ 

ค าสั่งอธิการบด ี
อนมุตัิเข้าท างานในต าแหนง่ 
_________________________________________________ 
เร่ิมปฎิบตัิงานตัง้แตว่นัท่ี ____________________________ 

 
 

ลงช่ือ ________________________ 
(ดร.รัชนีพร  พคุยาภรณ์  พกุกะมาน) 

___/___/___ 

เอกสารประกอบในสมคัร 
Documents required 

รูปถ่ายขนาด 1 นิว้             ส าเนาบตัรประชาชน 

  ส าเนาใบรับรองผลการศกึษา        ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  ส าเนาใบผา่นการเกณฑ์ทหาร        ประวตัิสว่นตวั 

 หนงัสอืรับรองการท างาน(ถ้าม)ี       อื่น ๆ 
  
 


