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ใบสมคัรงานพนกังานสายวิชาการ 
APPLICATION FORM FOR ACADEMIC APPOINTMENT 

ตำแหนงทีส่มัคร ................................................... หลักสตูร/ สาขาวชิา ....................................................................... 
Position applied for Course/ Program 
สำนักวชิา In the school of ....................................................................................................................................... 
1. ประวตัสิวนตวั Personal History

1.1 ชื่อและนามสกุล   Name and Surname .......................................................................................................................................... 
ตำแหนงทางวิชาการ (ถามี)   Academic Title (If any) .................................................................................................................... 

1.2  วันที่เกิด Date of birth .........................................   อายุ Age .............. ป   ภูมลิำเนา Place of birth  ....................................... 
เชื้อชาต ิRace ................. สัญชาติ Nationality .................... ศาสนา Religion .................... หมูโลหิต Blood group ................. 
หนังสือสำคญัประจำตัว บัตรประชาชน   บัตรขาราชการ  หนังสือเดินทาง  อื่นๆ (ระบุ) .................... 
Personal Identification   Citizen ID card      State Enterprise ID card    Passport  Others (specify) 
เลขที่บัตร ...................................... ออกโดย ................................ วันออกบัตร ............................... วนัหมดอายุ ............................. 
Card/ Passport No  Issued by  Issue Date  Expiry Date 

1.3 ที่อยูที่ทำงาน Work address ..……………………………………………………………………………………………….....…………………………..…………. 
............................................................................................................................................ โทรศัพท/ Tel. ........................................ 
ที่อยูปจจุบันหรือสถานทีติ่ดตอไดสะดวก Present address/ Contact address ............................................................................. 
............................................................................................................................................ โทรศัพท/ Tel. ........................................ 
E-mail address ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

1.4 สถานภาพสมรส Marital Status   โสด Single  สมรส Married      หมาย Widowed  หยา Divorced 
1.5 ชื่อ-นามสกุล คูสมรส ......................................................... สัญชาติ ......................... ศาสนา ....................... อาชีพ .......................... 

Spouse’s Name  Nationality  Religion  Occupation 
สถานที่ทำงาน Company’s name and address .....................………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................ โทรศัพท/ Tel. ........................................ 

1.6  จำนวนบุตร ........................... คน อายุบุตรเรียงตามลำดับ (1) ........................... (2) ............................... (3) .................................. 
 No. of children  Age of children respectively 

1.7  ชื่อ-นามสกุล บิดา ............................................................. สัญชาติ ......................... ศาสนา ....................... อาชีพ .......................... 
Father’s Name  Nationality  Religion  Occupation 
สถานที่ทำงาน Company’s name ....................…………………………………….................... โทรศัพท/ Tel. ........................................ 

 1.8  ชื่อ-นามสกุล มารดา ......................................................... สัญชาติ ......................... ศาสนา ....................... อาชีพ .......................... 
Mother’s Name  Nationality  Religion  Occupation 
สถานที่ทำงาน Company’s name ....................…………………………………….................... โทรศัพท/ Tel. ........................................ 

2. ประวตักิารศึกษาตั้งแตระดบัมธัยมศกึษาปที่ 6 ถงึอดุมศกึษา (เรยีงลำดบัตัง้แตวุฒิสงูไปหาต่ำ)
Education (Senior High School – Tertiary Education; start from the most recent)

ระดบัการศกึษา 
Level 

ชื่อวฒุ ิ
Qualification gained 

สาขา/วชิาเอก 
Subject are/ 
Major subject 

สถาบนัทีส่ำเรจ็ 
Institute 

ชวง พ.ศ. ที่
ศกึษา Year 

คะแนนเฉลีย่ 
GPAX 

รูปถายขนาด 
Photo 
1 นิ้ว 

1 inch 
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3.   ประวัตกิารทำงานใหเรยีงลำดบัจากงานปจจุบนั (ถามีรายละเอยีดจำนวนมาก ขอใหแนบ CV มาดวย) 

Experience record, please begin with your present or most recent employment and attach your records 
for more details (Please attach your CV for more details.) 

3.1 ตำแหนง  Job title ........................................................................... อัตราเงินเดือน  Salary ....................................... บาท/ Baht 
ลักษณะงาน/ หนาที่โดยสังเขป Job description .............................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………............. 

 ระยะเวลาทำงานตั้งแตวันท่ี Date of employment ..…................................................................................................................... 
สถานที่ทำงาน Company’s name and address .....................………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................ โทรศัพท/ Tel. ........................................ 

 ชื่อผูบังคับบัญชา Supervisor’s name ..……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 สาเหตุที่ลาออก  Reason for leaving ...……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.2 ตำแหนง  Job title ........................................................................... อัตราเงินเดือน  Salary ....................................... บาท/ Baht 
ลักษณะงาน/ หนาที่โดยสงัเขป Job description .............................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………............. 

 ระยะเวลาทำงานตั้งแตวันท่ี Date of employment ..…................................................................................................................... 
สถานที่ทำงาน Company’s name and address .....................………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................ โทรศัพท/ Tel. ........................................ 

 ชื่อผูบังคับบัญชา Supervisor’s name ..……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 สาเหตุท่ีลาออก  Reason for leaving ...……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.3  ตำแหนง Job title ........................................................................... อัตราเงินเดือน Salary ....................................... บาท/ Baht 
ลักษณะงาน/ หนาที่โดยสังเขป Job description .............................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………............. 

 ระยะเวลาทำงานตั้งแตวันท่ี Date of employment ..…................................................................................................................... 
สถานที่ทำงาน Company’s name and address .....................………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................ โทรศัพท/ Tel. ........................................ 

 ชื่อผูบังคับบัญชา Supervisor’s name ..……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 สาเหตุท่ีลาออก  Reason for leaving ...……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. ประวตักิารฝกอบรม/ ดงูาน ทัง้ในและตางประเทศ (หากมหีลายครัง้ใหแจงมาเฉพาะในรอบ 3 ป หลงั) 

Attendance at domestic and overseas professional Courses/ Seminars/ Conferences (within the last 3 years) 
หลกัสตูร/ เรื่อง 

Course/ Programme 
ระยะเวลา พ.ศ. 

Year 
สถานที ่

Institute/ Venue 
แหลงทนุ 

Funding Source 
    
    
    
    
    

4. รางวลัความดคีวามชอบพเิศษ หรอืเกยีรตคิณุอื่นๆ ทีไ่ดรบั  Honors/ Awards 
ชื่อรางวลั 
(Title) 

แหลงทีม่อบ 
(Institute/ Organization) 

ป พ.ศ. 
Year 

   
   
   
   

 

2 



 

 
5. วทิยานิพนธ (Thesis work 

5.1  ระดับปริญญาโท เรื่อง Master’s Thesis/ Topic ............................................................................................................................. 
วัตถุประสงคของการวิจัย  Objective of Research  ....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

5.2 ระดับปริญญาเอก เรื่อง  Doctoral Thesis/ Topic ........................................................................................................................... 
วัตถุประสงคของการวิจัย  Objective of Research  ........................................................................................................................ 

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

5.3 ระดับหลังปรญิญาเอก เรื่อง Postdoctoral Thesis/ Topic .............................................................................................................. 
วัตถุประสงคของการวิจัย  Objective of Research  ....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

6. บรรณานกุรมผลวจิยัและงานวชิาการ (ถามรีายละเอียดจำนวนมาก ขอใหแยกรายการตางหากแนบมาดวย) 
Publications, Please attach your publications list for more details. 
ลำดบัที ่

No. 
ผูแตง 

(Author) 
เรือ่ง 

(Topic) 
วารสารทีล่งพมิพหรือ

สำนกัพมิพ (Publisher) 
พ.ศ. 

(Year) 
หนา 

(Pages) 
      
      
      
      
      

7. ความรูความสามารถในดานภาษาตางประเทศ  Language Proficiency 
 

ภาษา 
(Language) 

ระดบัความสามารถ (ใหระบ)ุ ดมีาก, ด,ี คอนขางด,ี ปานกลาง, พอใช 
Level of Proficiency (Excellent, good, fair, poor) 

ฟง 
(Listening) 

พดู  
(Speaking) 

อาน 
(Reading) 

เขยีน 
(Writing) 

     
     
     

การทดสอบภาษาองักฤษหรอืภาษาตางประเทศ (เชน (TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, CEFR) 
English Language Proficiency Test (e.g. TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, CEFR) 
  ไมเคยผานการทดสอบ  

Have not taken any test 
  เคยผานการทดสอบ หลักสูตร .............................................. เมื่อ (วัน/ เดือน/ ป ที่ทดสอบ) ............................................. 
  Have taken      Test on 

(กรณีผานการทดสอบเปนคะแนน โปรดสำเนาเอกสารแนบมาดวย) Attach a copy of the test result form, if any 

8. ประสบการณการสอน (โปรดระบชุื่อวชิา จำนวนหนวยกติ หรอืจำนวนชัว่โมง)  
Teaching Experience (Please specify subjects and total number of credits or hours taught) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ประสบการณในการเปนอาจารยทีป่รกึษาวทิยานิพนธระดบับัณฑิตศกึษา 
Experience as thesis advisor in Master Degree 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11.  ความรูพเิศษและความชำนาญเชงิวชิาการ  Area of Academic Expertise 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12.  งานบรกิารวชิาการและงานบรกิารสงัคม  Academic or Public service 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

13.  เปาหมายและแผนงานในอนาคต  Future plan and goal 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

14.  รายชื่อบคุคลทีส่ามารถใหคำรบัรองได 
      14.1  อาจารยที่ปรึกษา/ ผูบังคับบัญชาระดับตน ขื่อ .................................................................... ความเก่ียวของ ................................... 

 Advisor or supervisor’s name         Relationship 
 ที่ทำงานหรือที่อยู ..................................................................................................................โทรศัพท ............................................. 
 Address               Tel. 

     14.2  เพื่อนรวมช้ัน/ เพื่อนรวมงาน ขื่อ .......................................................................................... ความเก่ียวของ ................................... 
 Classmate or colleague’s name         Relationship 
 ที่ทำงานหรือที่อยู ..................................................................................................................โทรศัพท ............................................. 
 Address               Tel. 

      14.3  ผูใตบังคับบัญชา (ถามี) ขื่อ .................................................................................................. ความเก่ียวของ ................................... 
 Subordinate’s name                    Relationship 
 ที่ทำงานหรือที่อยู ..................................................................................................................โทรศัพท ............................................. 
 Address               Tel. 

15.  ถาไดรบัการคดัเลอืกเขามาทำงานในมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ทานพรอมหรอืไม อยางไร 
      How soon can you start if accepted for employment? 
 พรอมจะมาบรรจุเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยไดทันท ี
 As soon as required 
 มีขอผูกพันตองทำงานทีเ่ดิมจนถึง ........................................................................................................................................................ 
 Contract with the former employer until 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................................................................................. 
 Other: (Please detail) 

16.  ทานทราบขาวการรบัสมคัรจากที่ใด (โปรดระบุ) ………………………………………….…………………………………………………………………………. 
      Where and how did you get information about this position? (Please specify) 

 ขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 I hereby testify that all the statements made in this application for employment are true and correct. 
 

(ลงช่ือ) ................................................................ ผูสมัคร 
Applicant’s signature 
วันท่ียื่นใบสมัคร ................../...................../................... 
Date 
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การกรอกใบสมคัร 

How to complete application form 
 
 

1. ใหกรอกขอความลงในชองวางทุกขอ ขอใดไมมขีอความที่จะเตมิใหทำเครือ่งหมาย ( - ) ในชองวางดังกลาวดวย ถาชองวางทีเ่วนไวใหไม
พอสำหรบัเขยีนใหใชกระดาษเขยีนเพิม่เติมได 
Fill all the blank spaces. If there is no information for any blank space, indicate this by a dash  (-). 

2. ใหกรอกขอความที่ชดัเจนและรดักมุ 

Give clear and concise information. 
3.  พรอมใบสมัครนีไ้ดสงหลกัฐานตอไปนีม้าดวย (ใหทำเครื่องหมาย ( / ) ลงใน          หนาขอความ 
     Copies of the following documents. Check 4 the approximate boxes 
 สำเนาบตัรประจำตวัประชาชน  
 ID card 
 สำเนาบตัรขาราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ/พนกังานองคการของรฐั 
 State Enterprise ID card 
 สำเนาหนงัสือรับรองคุณวุฒิ (ตัง้แตระดับปรญิญาตรีขึน้ไป) 
 University degree (undergraduate & postgraduate) 
 สำเนาใบแสดงผลการศกึษา (ตั้งแตระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป) 
 Academic transcriptions (undergraduate & postgraduate) 
 สำเนาทะเบยีนบาน 
 Household registration 
 สำเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ 
 Change of name/ surname certificate 
 สำเนาทะเบยีนสมรส 
 Marriage License 
 อืน่ ๆ (ระบ)ุ ……..………………………………….. 
 Others (Please identify) 
4. มหาวทิยาลยัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานการสมคัรอืน่ ๆ ในภายหลงัตามความเหมาะสมได 

The university reserves the right to examine and verify all documentary evidence pertaining to this 
application at a future date. 

5.  การปลอมแปลงหลกัฐานเอกสารประกอบการสมคัร อาจมคีวามผิดตามกฎหมาย มหาวทิยาลัยขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมพจิารณาใหเขา 
  รบัการสอบคดัเลอืกหรอืบรรจเุปนพนกังาน 
Deliberate forging of documentary evidence for application purposes may be unlawful. The university 
reserves the right to decline consideration of the application in such case. 

6. ทานทราบขอมลูเกีย่วกบัการรบัสมคัรตำแหนงงานนี้จากชองทางใด 
    How did you hear about the recruitment of this position? 
 ผานการบอกกลาว 
 Other people’s recommendation. 
 เวบ็ไซตมหาวทิยาลยั 
 University Website 
 เวบ็ไซตสวนทรพัยากรมนษุยและองคกร 
 Walailak University HR Website 
 เวบ็ไซต Linkedin 
 Linkedin 
 เวบ็ไซตสมคัรงานภายนอก เชน Jobthai, JobBKK, Ajarn.com, etc. 
 External Recruitment Website (Jobthai, JobBKK, ajarn.com, etc.) 
 

5 



 
 

หนังสอืรบัรอง 
Testimonial 

เขียนท่ี ................................................................... 
                    Place of issue 

วันท่ี.................เดือน................................พ.ศ. ............... 
              Date 
 
 ขาพเจา.............................................................................................. ตำแหนงวิชาการ (ถามี) ............................................................ 
 I               Academic position (If any) 
ตำแหนงบริหาร (ถามี)........................................................................................ทำงาน/รับราชการท่ี ................................................................. 
Administrative position (If any)             Company/ Organization 
สถานที่ติดตอกับขาพเจา.............................................................................................................................โทร ................................................... 
Contact Address             Tel. 
ขาพเจาไดรูจัก (นาย/นาง/ นางสาว)..................................................................................................................................................................... 
I have know 
มาเปนเวลาประมาณ.................ป..................เดือน  ในฐานะที่ขาพเจาเปน/เคยเปน......................................................................ของผูสมัคร 
For           year (s)     month (s) in my capacity      of the applicant: 

 ขาพเจามีความเห็นเก่ียวกับผูสมัคร ดังนี ้
 I have the following comments to make about the applicant: 
1. ดานความรูความสามารถทางวชิาการ/วิชาชีพ  
Academic and professional competence: 
..............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
2. ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบญัชา 

Personal qualities and human relationship skills in dealing with colleagues and supervisor: 
..............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................. 
3. ดานความคิดริเริม่และความเปนผูนำ 

Initiative and leadership: 
..............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................. 
4. ดานการเสียสละอุทิศตัวเพ่ืองาน 

Commitment to work: 
..............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................. 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ผูสมัครเปนคนที่มีความประพฤติดี ไมเคยมีช่ือเสียงในทางเสื่อมเสีย 

I testify that the applicant is a person of good character and unblemished reputation. 
 

 
(ลงช่ือ) Signature .........................................................ผูรับรอง Reference 

        (........................................................) 
 
หมายเหตุ  ผูรับรองตองเปนอาจารยที่ปรึกษาหรือผูบังคับบัญชาระดับตน ตามทีร่ะบุไวในขอ 14.1 ของใบสมัคร 

Note: The reference must be the applicant’s academic advisor or direct supervisor as stipulated in 14.1 
of the application forms. 

6 


