F – HRO – 003
แก้ไขครั้งที่ : 2
ติด
รูปถ่าย 1 นิว

ใบสมัครงานและประวัติย่อผู้สมัคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คาแนะนา

โปรดกรอกใบสมัครด้วยความรอบคอบ เพราะข้อมูลที่ท่านให้จะมีส่วนช่วยให้ได้รับการพิจารณาสาหรับการว่าจ้าง

หากมีคาถามข้อหนึ่งข้อใดที่ไม่เกีย่ วข้องกับท่าน หรือท่านไม่มีคาตอบ โปรดเขียนคาว่า “N/A” ลงไปสาหรับข้อเหล่านั้น
ตาแหน่งที่สมัคร  อาจารย์
 เจ้าหน้าที่
ภาควิชา/บัณฑิตศึกษา/ฝ่าย..............................................................คณะ/สานัก/ศูนย์..................................................................

1. ประวัติส่วนตัว และที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ

ชื่อกลาง

นามสกุล

Name

Middle Name

Surname

บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่

สถานที่ออกบัตร

หนังสือเดินทางเลขที่
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด

 เล่มใหม่
 เล่มต่ออายุ

วันทีอ่ อกบัตร

วันที่บัตรหมดอายุ

วันที่ออกหนังสือเดินทาง

วันหมดอายุหนังสือเดินทาง

อายุ (ปี)

นาหนัก (กก.) ส่วนสูง (ซม.) ภูมิลาเนาอยู่ที่อาเภอ/จังหวัด

สัญชาติ

ศาสนา

ชื่อบิดา

นามสกุล

สัญชาติ

ศาสนา

ชื่อมารดา

นามสกุล

อาชีพ
 มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม
อาชีพ
 มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม

สัญชาติ

ศาสนา

สัญชาติ

ศาสนา

สถานภาพสมรส ชื่อคู่สมรส (สามี/ภรรยา)
อาชีพ
ทางานที่
 โสด
 สมรส
จานวนพี่น้อง (รวมผู้สมัคร) .................. คน
 ไม่จดทะเบียน ชาย................. คน
 หย่า
หญิง .............. คน
 แยกกันอยู่
ผู้สมัครเป็นคนที่ …………..
 หม้าย
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

นามสกุล

บ้านเลขที่/ห้องที่ ............ หมู่บ้าน/อาคารชุด .........................................
หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ................................ ถนน ................................
ตาบล/แขวง ........................................ อาเภอ/เขต ...............................
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ............................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน) ......................โทรศัพท์มือถือ .......................

บ้านเลขที่/ห้องที่ ............ หมู่บ้าน/อาคารชุด .............................................
หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ................................ ถนน ....................................
ตาบล/แขวง ........................................ อาเภอ/เขต ....................................
จังหวัด ................................................ รหัสไปรษณีย์ ..............................

จานวนบุตร ..................... คน
1. บุตรคนที่ 1  ชาย  หญิง
2. บุตรคนที่ 2  ชาย  หญิง
3. บุตรคนที่ 3  ชาย  หญิง

เกิด ปี พ.ศ. ........................
เกิด ปี พ.ศ. ........................
เกิด ปี พ.ศ. ........................

ที่อยู่ปัจจุบนั ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก

อีเมล์ ........................................................................................................
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2. ประวัติการศึกษา
ระดับ

ชื่อสถาบัน

ตัวย่อ
วุฒิ
ที่สาเร็จ

สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ

3. ประสบการณ์การทางาน (เรียงลาดับจากปัจจุบัน – อดีต)
ชื่อสถานประกอบการ
1

ตาแหน่งงาน

ระยะเวลา รวม ................ ปี ............... เดือน
สาเหตุที่ออก
ตั้งแต่ เดือน ....................... พ.ศ. ................. ถึง เดือน ...................... พ.ศ. ...............
ลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ

ชื่อสถานประกอบการ
2

ตาแหน่งงาน

ระยะเวลา รวม ................ ปี ............... เดือน
สาเหตุที่ออก
ตั้งแต่ เดือน ....................... พ.ศ. ................. ถึง เดือน ...................... พ.ศ. ...............
ลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ

ชื่อสถานประกอบการ
3

ตาแหน่งงาน

ระยะเวลา รวม ................ ปี ............... เดือน
สาเหตุที่ออก
ตั้งแต่ เดือน ....................... พ.ศ. ................. ถึง เดือน ...................... พ.ศ. ...............
ลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ
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ระยะเวลา
(พ.ศ. – พ.ศ.)

คะแนน
เฉลี่ย
สะสม

4. การฝึกอบรม / ดูงาน
วัน / เดือน / ปี

หลักสูตร / เรื่อง

หน่วยงานที่จัด

ระยะเวลา
(วัน / เดือน)

5. เกียรติประวัติ / ผลงาน / การเข้าร่วมกิจกรรม
วัน / เดือน / ปี

เกียรติประวัติ/ผลงานดีเด่น ที่เคยได้รับ
หรือกาลังจะได้รับ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง / กิจกรรมที่ทา

6. ทักษะความสามารถ
ทักษะภาษา

ระบุว่า (ดีมาก / ดี / พอใช้)
พูด
อ่าน
เขียน

ทักษะคอมพิวเตอร์
ระบุว่า (ดีมาก / ดี / พอใช้)

ภาษาอังกฤษ

Word

อื่นๆ (ระบุ)...................

Excel

ทักษะการพิมพ์

ภาษาไทย

นาทีละ ……. คา

ภาษาอังกฤษ นาทีละ …….. คา

ความสามารถพิเศษอื่นๆ
โปรดระบุ

Power Point
Web Page

กีฬาที่เล่นได้

งานอดิเรก

7. สถานภาพทางทหาร
 ผ่านการเกณฑ์ทหาร  ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร  สาเร็จวิชารักษาดินแดน  ได้รบั การยกเว้น (ระบุ) ..............................................

8. บุคคลอ้างอิง
(ไม่ใช่บิดา, มารดา หรือ ญาติ)
1

ชื่อ ........................................................................ นามสกุล ................................................................ เกี่ยวข้องเป็น .......................................
โทรศัพท์ ...............................................................อีเมล์ ....................................................................................................................................
(ไม่ใช่บิดา, มารดา หรือ ญาติ)

2

ชื่อ ........................................................................ นามสกุล ................................................................ เกี่ยวข้องเป็น .......................................
โทรศัพท์ ...............................................................อีเมล์ ....................................................................................................................................
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9. เรื่องอื่นๆ
ผู้ใกล้ชิดที่จะติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน
ชื่อ .................................................................................... นามสกุล ................................................................ เกี่ยวข้องเป็น .......................................
สถานที่ติดต่อ .................................................................................................................................................... โทรศัพท์ .............................................
ทราบข่าวการรับสมัครงานในตาแหน่งที่สมัครนีจาก (โปรดระบุรายละเอียด)
 หนังสือพิมพ์ (ระบุ) ...........................................................................  เว็บไซต์ ..........................................................................................
 บุคคลที่รู้จัก (เกี่ยวข้องเป็น) ...............................................................  อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................................

ข้อความต่อไปนีถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัคร โปรดอ่านให้ละเอียดก่อนลงลายมือชื่อผู้สมัคร
ข้าพเจ้าขอรับ รองว่าข้อความที่ ข้าพเจ้า ให้ไว้ข้างต้น ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้มอบไว้ต่อมหาวิท ยาลั ยฯ
ทั้งหมดถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือเอกสารหลักฐานส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นเท็จ
ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยฯ บอกเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยข้าพเจ้าไม่ติดใจฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสานัก งานตารวจแห่งชาติ ซึ่งหากพบว่า
ข้าพเจ้ามีประวัติการกระทาความผิดอาชญากรรมใดๆ ก็ตาม จะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ

ลงลายมือชื่อ ............................................................................. ผู้สมัคร
( ................................................................... )
วันที่ .........../........................../................

เฉพาะมหาวิทยาลัยฯ
สาหรับเจ้าหน้าที่
-------------------------- รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา
 สาเนาใบแสดงผลการศึกษาทุกระดับการศึกษา
ที่จาเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณา
 เอกสารการผ่านหรือพ้นภาระทางทหาร
 อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................
..........................................................................

สาหรับกรรมการสอบสัมภาษณ์
-------------------------- ไม่ผ่านการพิจารณา
 ผ่านการพิจารณา (รับเข้าปฏิบัติงาน)
 ผ่านการพิจารณา (ขึ้นบัญชีสารอง)
 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
........................................................................................................................
....................................................................................................................
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