
ใบสมัครงานและประวัติย่อผู้สมัคร 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
********************** 

ค าแนะน า: โปรดกรอกใบสมัครด้วยความรอบคอบ เพราะข้อมูลที่ท่านให้จะมีส่วนช่วยให้ได้รับการพิจารณา
ส าหรับการว่าจ้าง 
 
ชื่อ (ภาษาไทย) (นาย,นาง,นางสาว)................................................นามสกุล....................................... ................ 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) (Mr., Mrs., Miss.) ..............................................นามสกุล.................................................... 
สัญชาติ...................ศาสนา................ เกิดวันที่.............เดือน.............................พ.ศ................ อายุ................ป ี
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่/ห้องที่............หมู่บ้าน/อาคารชุด............................................หมู่ที่............... 
ตรอก/ซอย..............................ถนน....................................ต าบล/แขวง.................................. ............................ 
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์. ......................... 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขท่ี/ห้องที่..........หมูบ่้าน/อาคารชุด........................................หมู่ที่........ 
ตรอก/ซอย..............................ถนน....................................ต าบล/แขวง....................................... ....................... 
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์..........................  
อีเมล์..................................................................โทรศัพท์มือถือ...........................โทรศัพท์บ้าน .......................... 
ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ชื่อวุฒิเต็ม..............................................(ตัวย่อวุฒิ..............) สาขาวิชา................................ .. 
ระดับคะแนน................ส าเร็จจากสถานศึกษา............................................ วันที่ส าเร็จการศึกษา...................... 
ระดับปริญญาตรี ชื่อวุฒิเต็ม..............................................(ตวัย่อวุฒิ..............) สาขาวิชา.......................... ......... 
ระดับคะแนน................ส าเร็จจากสถานศึกษา............................................ วันที่ส าเร็จการศึกษา...................... 
ระดับปริญญาโท ชื่อวุฒิเต็ม..............................................(ตวัย่อวุฒิ..............) สาขาวิชา........................... ......... 
ระดับคะแนน................ส าเร็จจากสถานศึกษา............................................ วันที่ส าเร็จการศึกษา...................... 
 
1. ประวัติส่วนตัว 
ผู้สมัครมีบัตรประจ าตัวประชาชน (13 หลัก) เลขท่ี..........................................สถานที่ออกบัตร....................... .. 
วันที่ออกบัตร.........................................................วันบัตรหมดอายุ......................................... ........................... 
สถานภาพทางทหาร (เพศชาย)  
 ผ่านการเกณฑ์ทหาร  ส าเร็จวิชารักษาดินแดน (รด.)  ได้รับการยกเว้น (ระบุ)................................. 
ชื่อ-สกุล (บิดา)..........................................................................สัญชาติ...............ศาสนา............. ..อายุ............ปี 
 อาชีพ................................................................................................ มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม 
ชื่อ-สกุล (มารดา)......................................................................สัญชาติ...............ศาสนา...............อายุ............ปี 
 อาชีพ................................................................................................ มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม 
จ านวนพี่น้อง (รวมผู้สมัคร)................คน ชาย.............คน, หญิง................คน ผู้สมัครเป็นบุตรคนที่................ . 
สถานภาพของผู้สมัคร โสด  สมรส  ไม่จดทะเบียน  หย่า  แยกกันอยู่  หม้าย 
ชื่อ-สกุล (คู่สมรส).....................................................................สัญชาติ...............ศาสนา............... อายุ............ปี 
 อาชีพ...................................................... ..ท างานที่.............................................................................. 

 
 
 
 

 
ติด 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 
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2. ประสบการณ์การท างาน 
ปัจจุบัน “ว่างงาน” 
ปัจจุบัน ท างานที่............................................................................................จังหวัด.................. .................. 
     ต าแหน่ง................................................................................ระยะเวลาถึงปัจจุบัน. ..............ป.ี...........เดือน 
ประสบการณ์การท างาน(ที่ผ่านมาแล้ว) ดังนี้ 
 1. ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................จังหวัด..................... ......... 
     ต าแหน่ง................................................................................ระยะเวลาถึงปัจจุบัน...............ป.ี...........เดือน  
 2. ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................จังหวัด..................... ......... 
     ต าแหน่ง................................................................................ระยะเวลาถึงปัจจุบัน...............ป.ี. ..........เดือน 
ประสบการณ์การท างาน (ฝึกงาน) ในช่วงระหว่างที่ศึกษาอยู่ 
     ชื่อสถานประกอบการ.........................................................................................จังหวัด..............................  
     ต าแหน่ง................................................................................ตั้งแต่ เดือน......................... .......พ.ศ.............. 
     ถึง เดือน...................................... พ.ศ..................... ระยะเวลารวม ........................... เดือน  
     ลักษณะงานที่รับผิดชอบ........................................................................................................ ...................... 
3. การฝึกอบรม/ดูงาน/เกียรติประวัติ/ผลงาน/การเข้าร่วมกิจกรรม 
1. เกียรติประวัติ ผลงาน เข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง.................................................................................  
    หน่วยงานที่จัด..................................................................................................เมื่อวันที่................................  
2. เกียรติประวัติ ผลงาน เข้าร่วมกิจกรรม เรื่อง.................................................................................  
    หน่วยงานที่จัด..................................................................................................เมื่อวันที่............... ................. 
การฝึกอบรม/ดูงาน 
1. ชื่อหลักสูตร/เรื่อง......................................................................... ................................................................... 
    หน่วยงานที่จัด..................................................................เมื่อวันที่.......................ระยะเวลาที่ เข้าร่วม.......... 
2. ชื่อหลักสูตร/เรื่อง............................................................................................................................................  
    หน่วยงานที่จัด............................................................ ......เมื่อวันที่................ระยะเวลาที่เข้าร่วม.................. 
4. ทักษะความสามารถ 

ทักษะภาษา 
ระบุ(ดีมาก/ดี/พอใช้) ทักษะคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
พูด อ่าน เขียน ระบุ (ดีมาก/ดี/พอใช้) โปรดระบุ 

ภาษาอังกฤษ    Word =  
อ่ืนๆ
(ระบุ).............. 

   Excel =  

ทักษะการพิมพ์ = ภาษาไทย นาทีละ
............ค า 

Power Point =  

                   ภาษาอังกฤษ นาทีละ
...........ค า 

อ่ืนๆ(ระบุ) =  

 
กีฬาที่เล่นได้..................................................... งานอดิเรก....................................................................... 
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5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการท างานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้างาน 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา (ขณะศึกษา/ฝึกงาน) โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพ่ือน 
*ชื่อ–สกุล........................................................ ..............................ระบุความสัมพันธ์กับท่าน.............................. 
ต าแหน่งปัจจุบัน.....................................................สถานที่ท างาน............................................. ......................... 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)............................................................เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน.........................................  
ผู้ใกล้ชิดที่ติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน (เช่น บิดา มารดา ญาติ พี่น้อง หรือเพ่ือนสนิท ฯลฯ) 
ชื่อ-สกุล...........................................................................................เกี่ยวข้องเป็น...............................................  
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)...................................................................เบอร์โทรศัพท์ (บ้าน)..................................... 
 
6. หลักฐานที่ใช้แนบใบสมัครครั้งนี้ (ตามคุณสมบัติประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย) 
ส าเนาวุฒิการศึกษา (กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง ) 
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (ระบุ)........................... ได้แก่ส าเนาประกาศนียบัตรใบรายงานผลการเรียน 
ระดับปริญญาตรี ได้แก่ส าเนา ปริญญาบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการเรียน 
ระดับปริญญาโท ได้แก่ส าเนา ปริญญาบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการเรียน 
 หนังสือรับรองการรออนุมัติผลการให้ปริญญาจากสภาของสถาบันฯ ระดับ ป.โท  ป.ตร ี
 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายติดใบสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 ส าเนาการผ่านหรือยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี................................................. 
 
ข้อความต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัคร โปรดอ่านให้ละเอียดก่อนลงลายมือชื่อผู้สมัคร 
(กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง ) 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าให้ไว้ข้างต้น ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้มอบไว้
ต่อมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความ
หรือเอกสารหลักฐานส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยบอกเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดย
ข้าพเจ้าไม่ติดใจร้องเรียกค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
  ข้าพเจ้ารับทราบว่า มหาวิทยาลัยมีการตรวจประวัติอาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ซึ่งหากพบว่าข้าพเจ้ามีประวัติการกระท าความผิดอาชญากรรมใดๆ ก็ตาม จะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
 
      ลงลายมือชื่อ...............................................ผู้สมัคร 
           (...............................................) 
       วันที่............./........................./............. 
 
************************************************************************************************** 
                ลงลายมือชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
           (...............................................) 
       วันที่............./........................./............. 
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เขียนหรือพิมพ์ข้อความบรรยายประสบการณ์ในการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ความสามารถพิเศษและ/
หรือการท างาน (ถ้ามี) ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ .................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................................................. ........................................ 
.......................................................................................... ...............................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ .............................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
..................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ...........................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
....................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ......................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
......................................................................................................................................... ................................ 
.................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
........................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................................... .......................... 
 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร  
             (.............................................................................) 


