ใบสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ติดรูปถาย

เลขประจําตัวสอบ
สมัครเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รับสมัครครัง้ ที_่ ________________________________ สําหรับเจาหนาที่การเงิน
ไดรับคาสมัครจํานวน.......................บาท
รหัสตําแหนง
ตําแหนง___________________________________________
ใบเสร็จเลขที่..........................................
สาขาวิชา(สําหรับผูสมัครตําแหนงอาจารย)___________________________________________________
ลงชื่อเจาหนาที่การเงิน............................
วันที่......................................................

1. ขอมูลทั่วไป

1.1 ชือ่ -สกุล (นาย/นาง/นางสาว/อืน่ ๆ................................)...............................................................................วัน/เดือน/ปเกิด........../................../...........
อายุ............ป สัญชาติ................ ศาสนา................. เลขประจําตัวประชาชน ----
1.2 ที่อยูต ามทะเบียนบาน เลขที่....................... หมูที่.................. ชือ่ หมูบาน.............................................. ถนน...............................................................
ตําบล/แขวง............................................. อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย.......................
1.3 ที่อยูทสี่ ามารถติดตอไดทางไปรษณีย ( ) ตามที่อยูใ นทะเบียนบาน ขอ 1.2 เลขที่..................... หมูท.ี่ ................ ชือ่ หมูบาน..........................................
ถนน.................................. ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต................................. จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย................
1.4 โทรศัพท............................................................................... Email...............................................................................................................................
1.5 บิดาชื่อ....................................................................................................

( ) ยังมีชีวิต อายุ................ป

( ) เสียชีวิตแลว

อาชีพ...........................................................................สถานที่ทํางาน.............................................................................................................................
1.6 มารดาชื่อ.................................................................................................

( ) ยังมีชีวิต อายุ................ป

( ) เสียชีวิตแลว

อาชีพ...........................................................................สถานที่ทํางาน.............................................................................................................................
1.7 ที่พักอาศัยปจจุบัน

 บานตัวเอง

1.8 สถานภาพการสมรส



โสด




หมั้น

อาศัยกับบิดา-มารดา


สมรส





บานเชา



หอพัก

หมาย/หยา

1.9 ชือ่ -สกุล คูส มรส ................................................................................. อาชีพ..................................................ตําแหนง...................................................
สถานที่ทํางาน...............................................................................................................................โทรศัพท....................................................................
1.10 สถานภาพการมีบุตร

 ไมมีบุตร



มีบุตรจํานวน...........................คน จํานวนบุตรที่กําลังศึกษาอยู.......................คน

1.11 สถานภาพทางทหาร(เฉพาะเพศชาย)  ยังไมผานการเกณฑทหาร

 รับราชการทหารแลว  เรียนรักษาดินแดน

 จับไดใบดํา



ไดรบั ยกเวน

1.12 บุคคลทีส่ ามารถติดตอไดกรณีเรงดวน ชือ่ -สกุล.......................................................................................... ความสัมพันธ.............................................
ที่อยู/ที่ทํางาน...............................................................................................................................โทรศัพท......................................................................
1.13 วุฒกิ ารศึกษาที่ใชสมัคร(ชื่อยอวุฒิ).......................................สาขาวิชา.............................................................................................................................
สถานศึกษา.............................................................................................คะแนนเฉลี่ย......................วันสําเร็จการศึกษา............/................/.................

หนาที่ 2

2. ประวัติการศึกษา
วุฒิที่ไดรับ
(ชื่อยอวุฒิ)

สาขาวิชาเอก

ชือ่ สถาบันการศึกษา

ตั้งแต พ.ศ.

ถึง พ.ศ.

คะแนน
เฉลี่ย

3. ประสบการณการทํางาน (เริ่มจากงานปจจุบันแลวยอนหลังไปตามลําดับ)
ระยะเวลาการทํางาน
จาก
ถึง

ชือ่ บริษทั /หนวยงาน
ทีอ่ ยู / โทรศัพท

ตําแหนงและลักษณะงาน
ทีร่ บั ผิดชอบโดยยอ

เงินเดือนสุดทาย
และรายไดอื่นๆรวม
(บาท)

เหตุผลทีล่ าออก
หรือ เหตุผลที่อยากลาออก

4. ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน/ฝกงาน
ชื่อหลักสูตร

สถาบัน/หนวยงาน

วุฒิที่ไดรับ

ระยะเวลา

5. ความสามารถพิเศษ
- ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร...................................................................................................................................................................................
- ความสามารถทางดานภาษา
การพูด
การอาน
การเขียน
ภาษา
ดีมาก
ดี พอใช ดีมาก ดี พอใช ดีมาก
ดี พอใช

- ความสามารถอืน่ ๆ............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

หนาที่ 3
6. รายละเอียดอื่นๆ ใหทาํ เครือ่ งหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง
รายละเอียด
6.1 ทานเปนผูด ํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง
6.2 ทานเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟน เฟอน ไมสบประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ
6.3 ทานเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
6.4 ทานไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
6.5 ทานเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
6.6 ทานเปนบุคคลลมละลาย
6.7 ทานเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ที่เปนความผิดที่ไมไดกระทําโดยประมาท หรือลหุโทษ
6.8 ทานเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
6.9 ทานไมเคยถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
6.10 ทานเปนผูเ คยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ

ใช

ไมใช

ขา พเจา ขอรั บ รองวา เปน ผูมีคุ ณสมบั ติต ามประกาศรั บ สมั ค ร ขอ ความขา งตน และหลั ก ฐานตา ง ๆ ถู ก ตองและเป น ความจริง ทุ ก ประการ ขา พเจา ยิน ดีใ ห
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสอบประวัติเกี่ยวกับตัวขาพเจาได หากขาพเจาไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาปฏิบัติงาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตรวจสอบภายหลังพบวาขาพเจาเปนผูข าดคุณสมบัติตามประกาศหรือขอความที่ใหไวไมตรงกับความจริง ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยยกเลิกสัญญาจางของ
ขาพเจาทันทีโดยไมมีเงือ่ นไขใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชือ่ .........................................................................................ผูสมัคร
(.........................................................................................)
วันที่.........................................................................................

สําหรับเจาหนาที่ ไดรับหลักฐานของผูส มัครดังตอไปนี้
( ) ใบแสดงผลการเรียน ( ) ปริญญาบัตร ( ) วุฒิบตั ร

( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

( ) ใบรับรองคุณวุฒิ

( ) สําเนาทะเบียนบาน

( ) ประกาศนียบัตร

( ) รูปถาย จํานวน 3 รูป

( ) อืน่ ๆ.....................................................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ..............................................................................................................................................................................................................................
ลงชือ่ ....................................................................เจาหนาที่รับสมัคร

สําหรับกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
( ) มีสิทธิ์สอบ
( ) ไมมีสิทธิ์สอบ สาเหตุเพราะ………………...…...……………………...........................................................................................................................................………
ลงชือ่ ....................................................................กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

สําหรับกรรมการ
บัตรประจําตัวผูสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประกาศรับสมัครครั้งที_่ _______________________

ติดรูปถาย

ชื่อ-สกุล___________________________________________________
เลขประจําตัวสอบ
รหัสตําแหนง

ติดรูปถาย

สําหรับผูสมัคร
บัตรประจําตัวผูสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประกาศรับสมัครครั้งที_่ _____________________

ชื่อ-สกุล________________________________________________
เลขประจําตัวสอบ
รหัสตําแหนง

ตําแหนง________________________________________________
ตําแหนง________________________________________________________________________
สาขาวิชา(สําหรับผูส มัครตําแหนงอาจารย)___________________________________________ สาขาวิชา(สําหรับผูส มัครตําแหนงอาจารย)____________________________________________
ลงชื่อ______________________เจาหนาที่ออกบัตร ลงชื่อ______________________ผูสมัคร
วันที่ ______________________

ลงชื่อ______________________เจาหนาที่ออกบัตร ลงชื่อ______________________ผูสมัคร
วันที่ ______________________

หมายเหตุ : กรอกข้อมูล และติดรูปถ่ายให้ครบถ้วนทัง� สองส่วน

รายละเอียดแนบทายใบสมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สําหรับผูสมัครตําแหนงอาจารย
ชื่อ – สกุล........................................................................................................................................
( ) มีประสบการณการสอน
1. รายวิชาที่เคยสอน
ลําดับที่
รายวิชา

( ) ไมมีประสบการณการสอน
สถานศึกษา

หมายเหตุ

2. ความถนัดและความสามารถในการสอน
ลําดับที่
วิชา/สาขา

หมายเหตุ

3. งานวิจัยวิชาการ
ลําดับที่

เรื่อง

4. หนังสือหรือบทความทางวิชาการที่เขียน
ลําดับที่
เรื่อง

ระยะเวลา

ระยะเวลา

หมายเหตุ

หมายเหตุ

