
  

 

ใบสมัครงาน 
TEACHING APPLICATION 

      อาจารย    อาจารยพิเศษ 
 

สังกัดคณะ/หนวยงาน.................................................................ตําแหนงท่ีตองการ  .………….……………….…….…………… 
Faculty / Office                Position Applied for  
เงินเดือนขั้นต่าํท่ีตองการ  ………….………………....  บาท / เดือน     วันท่ีพรอมจะเร่ิมงานได ..................................................... 
Salary                                                            Bath / month   starting Date                                                                                          

ประวัติสวนตัว Personal information 

ชื่อผูสมัคร (นาย /นาง/นางสาว) : …………………………….………… นามสกุล ………………………….………………….……. 
Firs name   Mr./ Mrs./ Miss  Family name 
วัน เดือน ปเกดิ ................….……....อายุ……...........ป เชื้อชาต ิ……………. สัญชาต…ิ…………….....ศาสนา…………………. 
Date of birth             Age                  Yrs. Race                      Nationality             Religion 
บัตรประชาชนเลขท่ี..............…..................................................... วันท่ีบัตรหมดอาย ุ ...…………….…….................................. 
Identity card no.                                 Expiration date 
ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี ……………..….. หมูท่ี …….......….ถนน ...........……………....…….....ตําบล/แขวง ………….……………….. 
Present address                            Moo          Road        District 
อําเภอ/เขต  …………………………………….  จังหวดั  ...………….................…..........  รหัสไปรษณีย  …………….…………... 
Amphur                  Province               Post code   
โทรศัพท  ………........………...............…...…. มือถือ  ....................................... อีเมล.…………………………………………… 
Tel.          Mobile                                         E-mail 
  อาศัยกับครอบครัว บานตัวเอง       บานเชา     หอพัก 
  Living with parent Own home       Hired house  Hired flat / Hostel 
 
สวนสูง ....................... ซม.    นํ้าหนัก ...................... กก. 
Height                          cm.   Weight                         kgs. 
สถานะทางทหาร  ไดรับการยกเวน  ปลดเปนทหารกองหนุน  ยังไมไดรับการเกณฑ 
Military status  Exempted  Served    Not yet served 
สถานภาพ  โสด  แตงงาน   หมาย   แยกกันอยู  
Marital status  Single  Married   Widowed   Separated 
เพศ   ชาย   หญิง 
Sex   Male   Female 

ประวัติครอบครัว Family Information 

บิดา ชื่อ-สกุล .................................................................…….... อาย ุ........... ป  อาชีพ ............................................. 
Father’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 
 
มารดา ชื่อ-สกุล.........................................................................  อาย ุ........... ป  อาชีพ ............................................ 
Mother’s name-surname                               Age          Yrs. Occupation 
 
ชื่อภรรยา/สาม ี….……………………………… สถานท่ีทํางาน ……………………………………………………….……… 
Name of wife / Husband                          Working Place      
   
ตําแหนง ……………….………………………………  โทร  .......................................  มีบุตร ………………. คน 
Position                                                                          Tel.                                    Number of children 
 
มีพ่ีนอง (รวมผูสมัคร) ............. คน         ชาย ............. คน     หญิง ............. คน      เปนบุตรคนท่ี ........................ 
Number of Members in the family     Male                  Female                     You’re the child of the familyName of
    

 

 

รูปถาย 

Photo 

FM สบค - 01 



ประวัติการศึกษา Education 

ระดับการศึกษา 

Level 

สถาบันการศึกษา 

Institute / Location 

วุฒิการศึกษา 

Degree / Certificate 

สาขาวชิา 

Major 

เร่ิม (พ.ศ.) 

From Date 

ถึง (พ.ศ.) 

To Date 

เกรด

เฉล่ีย 

GPA. 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

High school 
      

ปวช. 

Vocational 
      

ปวท. / ปวส. 

Diploma 
      

ปริญญาตรี 

Bachelor’s degree 
      

ปริญญาโท 

Master’s degree 
      

ปริญญาเอก 
Doctorate 

      

อ่ืน ๆ 

Other 
      

 

ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน/ฝกงาน Job Training/Inspection/Apprenticeship 

ชื่อหลักสตูร 
Course 

สถาบัน 
Institute 

วุฒิที่ไดรับ 
Degree/Certificate 

ระยะเวลา 
Period 

    

    

    

 

ประสบการณการสอนหนังสือ Experience  

ระยะเวลา Period 

สถาบันทีส่อน 

Institute 

ตําแหนง 

Position 

 

วิชาที่สอน 

Course 

 

เร่ิม  

เดอืน / ป
From 
Date   

ถึง  

เดือน / ป 

To Date    

     

     

     

 

ความสามารถทางภาษา Language Ability 

ภาษา 
Language 

พูด (Speaking) เขียน (Writing) อาน (Reading) 
ด ี

Good 
ปานกลาง

Fair 
พอใช
Poor 

ดี 
Good 

ปานกลาง 
Fair 

พอใช
Poor 

ดี 
Good 

ปานกลาง 
Fair 

พอใช
Poor 

ภาษาอังกฤษ  (English)          

ภาษาญ่ีปุน  (Japan)          

อ่ืนๆ (Other)          

 

 

 



ประวัติการทํางาน  (รายละเอียดของงานท่ีผาน เรียงลําดับกอน-หลัง) Working Experience In Chronological 

สถานทีท่ํางาน 
Company 

เร่ิม 

ว/ด/ป 

From 

ถึง 

ว/ด/ป 

To 

ตําแหนงงาน 
Position 

คาจางสุดทาย 
Salary 

สาเหตุที่ลาออก 
Reasons of 
resignation 

1…………………………….……

...…………………………………

…….…………………….….…… 

……………

……………

…………… 

……………

……………

...……….... 

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

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

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

…...................

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

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

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

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

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

......... 

2.…………………………………

…...………………………………

……….………………….….…… 

……………

……………

…………… 

……………

………….

…………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......... 

3.…………………………………

.…………………..………………

………….……………………..… 

……………

……………

…………… 

……………

……………

...……….... 

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

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

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

………………

………………

……………… 

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

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

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

......... 

 

ความสามารถพิเศษSpecial Ability  

คอมพิวเตอร :    ไมได  ได  ระบุ  
Computer  No  Yes (Please Mention) ………………………………………………………………………….. 
ขับรถยนต     :  ไมได  ได  ใบขับขี่เลขท่ี  
Driving  No  Yes  Driving License No. ……………………………………………………….. 

ความสามารถในการใชเคร่ืองใชสํานักงาน   
Office Machine …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
งานอดเิรก    : ระบุ   
Hobbies Please Mention ……………………………………………………………………………………….......................... 
กีฬาท่ีชอบ    : ระบุ   
Favourite Sport Please Mention ……………………………………………………………………………………….……..………….. 

ความรูพิเศษ  : ระบุ   
Special knowledge Please Mention ………………………………………………………………………………..…………………… 

อ่ืนๆ              : ระบุ  
Others Please Mention …………………………………………………………………………….…………………………... 

 

ขอมูลอื่น ๆ  Others 

ทานมีบุคคลท่ีรูจกัในมหาวิทยาลัยศรีปทุมหรือไม                ไมมี            มี     ระบุ .........................................................................          
 Have you any friends or relative employed here?          No            Yes  Specify                                                                           
 
ทานมีความบกพรองของรางกาย หรือเปนโรคติดตอเร้ือรังท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางานหรือไม        ไมมี        มี   ระบุ .....................           
Do you have any physical handicaps, chronic diseases or accident?                                       No      Yes  Specify      
                       
ทานเคยถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือเคยทําผิดทางอาญาหรือไม       ไมเคย      เคย   ระบุ ..................................         
Have you ever been any legal action taken against you?                                       No         Yes    Specify  

                                       
ทานเคยถูกใหออกจากงานดวยกรณีใด ๆ หรือไม            ไมเคย         เคย   ระบุ .................................................         
Have you ever been terminated for any reason?          No            Yes   Specify 
 
 



กรณีฉุกเฉินบุคคลท่ีตดิตอได แจงชื่อ-นามสกุล ……............................................. เกี่ยวของกับผูสมัคร ........................................ 
Person to be notified in case of emergency                         Related to the applicant as 
ท่ีอยู ....................................................................................................................................... โทร. ..................................…... 
Address             Tel. 
           
ทราบขาวการรับสมัครจาก             บุคลากรภายใน           โทรสอบถาม              อินเตอรเน็ต              อ่ืนๆ ระบุ............................ 
Sources of job information 
 
เขียนชื่อ ท่ีอยู โทรศัพท และอาชพีของผูท่ีอางถึง 2 คน (ซึ่งไมใชญาติ หรือนางจางเดิม) ท่ีรูจักคุนเคยตวัทานด ี
List name, address, telephone and occupation of 2 references (Other than relatives or former employers) who know you 
...................................................................................................................................................................................................

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

กรุณาแนะนําตัวทานเอง เพ่ือใหมหาวิทยาลัยรูจักตวัทานดขีึ้น 
Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better 
...................................................................................................................................................................................................

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดงักลาวท้ังหมดในใบสมคัรน้ีเปนความจริงทุกประการ หลังจากมหาวิทยาลัยพิจารณารับ

ขาพเจาเขามาทํางานแลวปรากฏวา ขอความในใบสมัครงานเอกสารท่ีนํามาแสดง หรือรายละเอียดท่ีใหไวไมเปนความจริง 

มหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ท่ีจะเลิกจางขาพเจาไดโดยไมตองจายเงินชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ ท้ังส้ิน 
I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. The 

Company has right to terminate my employment without any compensation or severance pay what so ever.  
 

 
 

 

                      

 ลงชื่อ ___________________________________ ผูสมัคร 

                                                                                                                                   (__________________________________) 

                                                                                                                   ______/______/_____ 

 

บันทกึผูชวยอธกิารบดดีานบริหารทรัพยากรมนุษย 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

ลงชื่อ __________________________ 

         (_________________________) 

    ____/____/____ 

คําสั่งอธกิารบด ี

อนุมัติเขาทํางานในตาํแหนง 

_________________________________________________ 

เร่ิมปฎิบัติงานตั้งแตวันท่ี ____________________________ 
 

 

ลงชื่อ ________________________ 

(ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ  พุกกะมาน) 

___/___/___ 

เอกสารประกอบในสมัคร 

� รูปถายขนาด 1 น้ิว            �  สําเนาบัตรประชน 

�  สําเนาใบรับรองผลการศึกษา        � สําเนาทะเบียนบาน 

�  สําเนาใบผานการเกณฑทหาร       �  ประวัติสวนตัว 

� หนังสือรับรองการทํางาน(ถาม)ี      �  อ่ืน ๆ 
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