พม. 11-1 V.3
เลขที่...........................

ติดภาพถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

ใบสมัครงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตําแหน่ ง อาจารย์

ตําแหน่ ง นักวิจัย

1. ข้ อมูลส่ วนตัว
ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)

.

Name/Surname (Mr./Mrs./Ms.)(ตัวพิมพ์ใหญ่)

.

วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
ศาสนา
สัญชาติ
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
สถานภาพทางทหาร
ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้

ปี

.

.

.

เดือน

ภูมิลาํ เนา

.

หย่า
หม้าย
ได้รับการผ่อนผัน/ยกเว้น เนื่องจาก

.

.

.

โทรศัพท์

มือถือ

อีเมล์

.

2. ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

ชื่ อสถานศึกษา

เมือง/ประเทศ

วุฒิที่ได้ รับ

สาขา

ปี พ.ศ. ที่จบ

เกรดเฉลี่ย

มัธยม
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
อื่น ๆ
3. วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญา

ปี พ.ศ.

ชื่ อเรื่อง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย เนื้อหาโดยย่ อ

ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
หลังปริ ญญาเอก
4. บรรณานุกรมงานวิจัย และงานวิชาการ (ถ้ ามีรายละเอียดมากโปรดแนบรายละเอียดเพิ่มเติม)
ลําดับที่

ผู้แต่ ง

เรื่อง

ชื่ อวารสาร/สํ านักพิมพ์

พ.ศ.

จํานวนหน้ า

-25. ประวัติการฝึ กอบรม/สัมมนา/ฝึ กงาน
หลักสู ตร/วิชา

สถาบัน/บริษัท/องค์ กร

ระยะเวลา

6. ความสามารถพิเศษ
ภาษาต่ างประเทศ

พูด

ระบุ พอใช้ / ดี / ดีมาก
อ่ าน

เขียน

ความชํ านาญเชิ งวิชาการ
.

.

.

.

.

งานบริการวิชาการ และงานบริการสั งคม
.

.

.

.

.

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้ รับ
ชื่ อรางวัล

หน่ วยงานที่มอบให้

ปี พ.ศ.

-37. ประวัติการทํางาน (โปรดเรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต)
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
เริ่ม
สิ้นสุ ด

สถาบัน/บริษัท/องค์ กร

ประเภทธุรกิจ

ตําแหน่ ง/ลักษณะงานที่ทํา

สาเหตุที่ออก

ผู้ที่ให้ การรับรองตําแหน่ ง

เงินเดือนสุ ดท้ายเดือนละ........................................ บาท รายได้ประจําอื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................. เดือนละ............................บาท
เงินเดือนที่คาดหวัง.................................................. บาท
ประสบการณ์ที่สามารถนํามาใช้กบั การปฏิบตั ิงานในตําแหน่งที่สมัคร
.

.

.

.

.

ท่านเคยสมัครงานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรื อไม่ ถ้าเคยเมื่อ
ตําแหน่ง
ท่านรู ้จกั ใครในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สามารถให้ขอ้ มูลท่านได้หรื อไม่ ถ้ารู ้ ชื่อ
ทําํ งานในตํ
ใ าํ แหน่่ง
หน่่วยงาน
ท่านเคยต้องคดีอาญาหรื อไม่
ไม่เคย
เคย ระบุขอ้ หา
ผลคดี
โทษที่ได้รับ

หน่วยงาน
มีความสัมพันธ์เป็ น

.

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อความในใบสมัคร หรือรายละเอียดที่ให้ ไว้ หรือเอกสารที่นํามาแสดง เป็ นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจดีว่า หากมหาวิทยาลัยรับข้ าพเจ้ า
เข้ ามาทํางานแล้ ว และพบว่ าข้ อความในใบสมัคร หรือรายละเอียดที่ให้ ไว้ หรือเอกสารที่นํามาแสดงไม่ เป็ นความจริง มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้ างข้ าพเจ้ าได้ ทันที
โดยไม่ ต้องจ่ ายเงินชดเชย หรือค่ าเสี ยหายใด ๆ ทั้งสิ้น
........................................................................................................
(.....................................................................................................)
ผูส้ มัคร
.................................../..................................../................................

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุไว้ใน ข้อ 2
3. หนังสื อรับรองจากอาจารย์ที่ปรึ กษาหรื ออาจารย์ที่สอน
4. ใบรับรองการผ่านงาน
หมายเหตุ ผูส้ มัครอาจแนบเอกสารอื่น ๆ พร้อมใบสมัครนี้ ตามที่เห็นสมควร/จําเป็ น

สํ าหรับเจ้ าหน้ าที่

.

.

.

.

.

.

