








 
        ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรสํานักเครื่องมือวิทยาศาสตรและการทดสอบ 

 

 พนักงานเงินรายได สํานักเครื่องมอืฯ          ลูกจางโครงการฯ 
 

 (โปรดกรอกใบสมัครดวยตัวบรรจง)           เลขประจําตัวสอบ………………. 

1. ตําแหนงที่สมัคร ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………..………………………............................... 

            (ภาษาอังกฤษ) (Mr./Ms./Mrs).…………………………………………….…………………………………………………….. 

3. เกิดวันท่ี ………. เดือน ………………………… พ.ศ. ………..…………อายุ ……….. ป  (18 ปขึ้นไป - 35 ป นับจนถึงวันปดรบัสมัคร) 

    เลขประจําตัวประชาชน............................................................................................................................................... 

4. จังหวัดที่เกิด …………………………….…หมูโลหิต.................  สัญชาติ ……………….. ศาสนา ………….. 

5. ที่อยูปจจุบัน หรือสถานท่ีติดตอที่สามารถติดตอไดสะดวกและรวดเร็ว 

    บานเลขที่ ……………………….…. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย ……………….……………… ถนน ………………………………... 

    ตําบล/แขวง ……………………..…… อําเภอ/เขต ………………….…………….. จังหวัด ……………………………………………… 

    รหัสไปรษณีย ………………………………….….. โทรศัพท ………………………………………………………..…………………….…... 

    Email: …………………………………………………………….   ID Line: ……………………………………………………………………. 

6. สถานภาพ     โสด     สมรส    หมาย   หยาราง  อื่น ๆ ...................... 

7. ประวัติครอบครัว 

7.1 บิดา ชื่อ ……………………………………………………..……  อาชีพ …………………………………   มีชีวิต   เสียชีวิต 

7.2 มารดา ชื่อ …………………………………………………..…..  อาชีพ …………………………………   มีชีวิต   เสียชีวิต 

7.3 สามีหรือภรรยา ชื่อ …………………………..………………  อาชีพ ………………..………………    มีชีวิต   เสียชีวิต 

8. ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา สาขา/วชิาเอก สถานศึกษา ปที่สําเร็จการศกึษา 

    

    

    

9. ประวัติการทํางาน 

สถานท่ี ตําแหนง 
 ตั้งแต ....ถึง......  

(รวมระยะเวลา...ป) 

อัตรา

เงินเดือน 
สาเหตุที่ออก 

     

     

     

     

10. ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร 

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

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

 

 



11. ความรูทางดานภาษาอังกฤษ  นอย     ปานกลาง    ดี      ดีมาก 

12. ความรูความสามารถ/ ประสบการณพิเศษอื่น ๆ  

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

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

13. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย ประดิษฐ แตง บรรยาย โครงการ วิทยานิพนธ ฯลฯ) 

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

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

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

14. เหตุผลท่ีทานคิดวาทานเหมาะสมกับตําแหนงท่ีสมัคร 

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

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

15. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได   

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2562 

ขอรับรองวาขอความที่ขาพเจาแจงในใบสมัครขางตนเปนความจริงทุกประการ 

     

                           (ลงช่ือ) ………………………………………………ผูสมัคร 

           (………………………………………………..) 

    วันท่ี ……….…เดือน ……………………….พ.ศ. ……….…. 

 

สําหรับเจาหนาที่สํานักเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและการทดสอบ 

ตรวจสอบหลักฐาน 

 1. สําเนาปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองคุณวุฒิในระดับปรญิญาทุกระดับ 

  2. สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 

  3. สําเนาทะเบียนบาน 

  4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน. 

  5. ใบรับรองแพทย 

  6. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําขนาด 3x4 ซม. จํานวน 3 รูป (Online ใช 1 รูป)  

  7. ใบรับรองคุณวุฒิของผูสมัคร จากบุคคลอางอิงอยางนอย 1 ทาน (อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา  
             ผูบริหารระดับภาควิชา/คณะ ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน) 

  8. สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ ใบเปลี่ยนช่ือตัว-ชื่อสกุล 

  9. หลักฐานการเกณฑทหาร (เพศชาย) 

  10. หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) 
ไดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครแลว 
 
   ลงช่ือ ……………..............……………... เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
          (……………………………….……….) 

    วันท่ี ……….…เดือน …………….……….พ.ศ. ….…………… 



 

 

เอกสารรับรองคุณสมบัติผูสมัคร 

สํานักเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ขาพเจา                                                                 ตําแหนง                                                ก 

หนวยงาน                                                              สถาบัน                                                  ก 

มีความเก่ียวของกับผูสมัครคือ                                                                                                  ก 

ขอใหคํารับรองผูสมัครชื่อ                                                                                 ตามแบบฟอรมดังนี้  

                                                                                               นอยที่สุด                                          มากท่ีสุด 

คุณสมบัติ 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1. ความมุงม่ัน อุตสาหะ และอดทน      
2. ความเปนผูนํา      
3. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน      
4. ความมีระเบียบวินัยในตนเอง/การบริหารเวลา      
5. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง      
6. มีมนุษยสัมพันธที่ดี      
7. มีจิตบริการ/ จิตสาธารณะ      
8. ความสามารถในการทํางานเปนทีม      
9. การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการทํางานเชิงรุก      
10. มีความสามารถในการแกปญหา      
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

                                                                                                                                     ก 

                                                                                                                                     ก 

                                                                                                                                     ก 

                                                                                                                                     ก 

ลงนาม                                              ผูใหคํารับรอง   

                                                                        (                                               )                                                   

                                                                 โทรศัพท                                            ห 

 

หมายเหตุ:   ผูใหคํารับรองตองเปน อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา ผูบรหิารระดับภาควิชา/คณะ ผูบังคบับัญชา  

                หรือเพื่อนรวมงาน   

                                  

   เอกสารฉบับนี้ ผูใหคํารับรองตองใสซองปดผนึกใหเรียบรอย กอนมอบใหผูสมัครนําไปแนบในเอกสารการสมัครตอไป 




