
 

 

หลักฐานยืนพร้อมใบสมัคร 

 

1. สําเนาใบปริญญาบัตร  วุฒิบัตร  ประกาศนียบ ัตร  อนุมัติบัตร หรือหลักฐานการศึกษาอืนๆ เกียวข้อง  

ใบแสดงระด ับผลการศึกษา (transcript)  และหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งอืนทีหน่วยงาน

กําหนด โดยนําฉบับจริงมาแสดงด้วย 

กรณีหล ักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย  หรือภาษาอังกฤษ  ผู้สมัครจะต้องนําฉบับแปล 

เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  มาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย  จํานวน  ชุด 

2. สําเนาทะเบียนบ้าน  และบัตรประจําต ัวประชาชน  หรือบัตรประจําต ัวข้าราชการ   

หรือใบกองเกินทหารโดยนําฉบับจริงมาแสดงด้วย    จํานวน  ชุด  

3. สําเนาหลักฐานการเปลียนคํานําหน้า  ชือ ชือสกุล (ถ้ามีการเปลียนแปลง)  จํานวน  ชุด 

4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ ว   

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี         จํานวน  รูป 

5. ใบรับรองแพทยแ์สดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

และตามทีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก ําหนด 

ซึ งมีอายุไม่เกิน  เดือน        จํานวน  ชุด 

6. หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ด้านความเหมาะสมด้านวิชาการในการเป็นอาจารย์  

หนังสือรับรองความประพฤติ (ถ้ามี) จากผู ้ ซึ งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 

จํานวน  ท่าน ซึงรู้จ ักกับผู้สม ัครเป็นอย่างดี ทั งนี  โดยหนึงในจํานวนผู ้รับรองต้องเป็นข้าราชการหรือ

พนักงานประจ ําของหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจทีมีตําแหน่งคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ นไป  

หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศไม่ตํ ากว่าร้อยเอกหรือเป็นอาจารย์ทีปรึกษา/หัวหน้า/

ผู ้อํานวยการโครงการ/คณบดี/กรรมการวิทยานิพนธ์  พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ 

หรือพนักงานประจําของหน่วยงานภาครัฐ     จํานวน  ชุด  

7. กรุณาระบุ  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  E- mail  ให้ชัดเจน เพือความสะดวก 

ในการติดต่อ 

8. กรณีสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ให้ส่ง Resume  

เป็นภาษาอ ังกฤษมาพร้อมหล ักฐานอืนๆด้วย 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  เมือผ่านการสอบค ัดเลือกแล้ว  ผู ้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องกรอกใบตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
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ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่ง  อาจารย์  

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

1. ชือ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................นามสกุล.................................................................. 

สัญชาติ.........................................เชือชาติ...................................ศาสนา..................................อายุ.................ปี 

บัตรประชาชนเลขที..........................................................ออกให้โดย................................................................ 

ว ันทีออก....................................... เดือน................................................................. พ.ศ. ................................... 

2. ทีอยู่ปัจจุบ ัน เลขที...............................ถนน.......................................................ต ําบล........................................ 

อ ําเภอ...............................................จ ังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์................................. 

โทรศัพท.์..................................โทรศัพทมื์อถือ................................... E- mail : ............................................... 

กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อกับ ชือ..............................................นามสกุล........................................................... 

ความสัมพันธ์เป็น..................................โทรศัพท์...................................โทรศัพท์มือถือ.................................... 

3. ขอสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง....................................... ภาควิชา................................................. 

4. ชือบิดา.............................................................สัญชาติ...................................เชือชาติ.....................................

ศาสนา...............................................................อาชีพ......................................................................................... 

5. ชือมารดา...........................................................สัญชาติ..................................เชือชาติ..................................... 

ศาสนา..................................................................อาชีพ...................................................................................... 

6. ชือภรรยาหรือสามี.........................................................สัญชาต.ิ......................เชือชาติ...................................... 

ศาสนา....................................................................อาชีพ.................................................................................... 

7. เคยทํางานมาแล้ว คือ........................................................................................................................................

ถ้าหากเคยมีประสบการณ์ในการสอน เคยสอนวิชาอะไรบ้าง ณ สถานศึกษาใด 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

8. ขณะนี รับราชการเป็นข้าราชการ  ตําแหน่ง...............................................แผนก................................................. 

กอง............................................. กรม............................................กระทรวง..................................................... 

9. การศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตั งแต่ พ.ศ. .................. ถึง พ.ศ. ......................ศึกษาในโรงเรียน........................................................................ 

จังหว ัด...................................................จบชั น....................................................เมือ พ.ศ. ................................. 

ได้รับประกาศนียบัตร..................................................................................................ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เมือวันที.........................................เดือน................................................................. พ.ศ. ................................... 

 

 

 

ติดรูปถ่าย  นิ ว 
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10. การศึกษาชั นอุดมศึกษา 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญา...........ต ั งแต่ พ.ศ. ............... ถึง พ.ศ. ............... ศึกษาวิชา....................................... 

ในมหาวิทยาล ัย...............................................................................ประเทศ.......................................................

เกรดเฉลียสะสม.......................................... 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญา...........ต ั งแต่ พ.ศ. ............... ถึง พ.ศ. ............... ศึกษาวิชา....................................... 

ในมหาวิทยาล ัย...............................................................................ประเทศ.......................................................

เกรดเฉลียสะสม.......................................... 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญา...........ต ั งแต่ พ.ศ. ............... ถึง พ.ศ. ............... ศึกษาวิชา....................................... 

ในมหาวิทยาล ัย...............................................................................ประเทศ.......................................................

เกรดเฉลียสะสม.......................................... 

11. การศึกษาเพิมเติม 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

12. ความรู้พิเศษ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

13. การดูงาน/ฝึกอบรม/งานวิจัย 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

14. ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

15. ความสามารถด้านภาษา 

           ภาษา  ระบุ: พอใช้/ดี/ดีมาก 

           ฟัง           พูด         อ่าน        เขียน           

......................... ....... ...................... ........................ ......................... .........................  

 ......................... ....... ...................... ........................ ......................... ......................... 

 ................................ ...................... ........................ ......................... .........................  
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16. บุคคลทีสามารถอ้างอิงได้ ข้าพเจ้าขอเสนอผู ้มีรายนามต่อไปนี  ซึ งเป็นอาจารย์ผู ้สอน ควบคุมการวิจัยหรือ

อาจารย์ทีปรึกษา หรือผู ้บังค ับบัญชา จํานวน  คน เป็นผู ้เขียนหนังสือรับรองเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่ง อาจารย ์ ด ังนี 

(1) ชือ.............................................................. สถานทีติดต่อ................................โทร.............................. 

(2) ชือ.............................................................. สถานทีติดต่อ................................โทร.............................. 

(3) ชือ.............................................................. สถานทีติดต่อ................................โทร.............................. 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความดังกล่าวทั งหมดนี เป็นความจริงทุกประกาศ  ถ้าข้อความหนึงข้อความใดไม่เป็น 

ความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะศิลปศาสตร์สั งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างทันที และข้าพเจ้าขอรับรองว่าหากข้าพเจ้า

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าทํางานในคณะศิลปศาสตร์  ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของคณะศิลปศาสตร์ 

และของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึงบังคับใช้อยู่แล้วหรือทีจะมีเพิมเติมในอนาคต หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนระเบียบ

ข้อบังคับ คณะศิลปศาสตร์สามารถเลิกจ้าง และ/หรือดําเนินการทางวินัยกับข้าพเจ้าได้ทันทีเช่นกัน 

 

ลงนาม....................................................................... ผู ้สมัคร 

ยืนใบสมัครว ันที...........เดือน......................... พ.ศ. ............... 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สําหรับเจ้าหน้าที 

 ได้ตรวจสอบเอกสารของผู ้สมัครรายนี แล้ว   

   ปรากฏว่ามีเอกสารครบถูกต้องตามตําแหน่งทีประกาศรับสมัครในครั งนี 

    ปรากฏว่าขาดเอกสาร  ดังนี 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

       ลงชือ.................................................................. 

         เจ้าหน้าทีรับสมัคร 

       ว ันที.............../.................................../................. 
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ใบรับรองแพทย์ 

สถานทีตรวจ.......................................................... 

......................................................... 

ว ันที.........................เดือน............................................ พ.ศ. ............... 

( ) 

 

ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง......................................................................................................................................... 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที....................................................................................................................... 

สถานทีประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสถานทีปฏิบั ติงานประจํา หรือ อยู่ที.................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................... 

สถานทีอยู่ (ทีสามารถติดต่อได้)....................................................................................................................................... 

บัตรประจ ําตัวเลขที (ระบุประเภทของบัตรด้วย).......................................................................................................แล้ว 

เมือวันที........................เดือน...................................................... พ.ศ. ..............................  ขอรับรองว่า 

นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................ไม่เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพ 

จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี 

(1) วัณโรคในระยะอันตราย 

(2) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(3) โรคพิษสุราเรือรัง 

(4) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรือรังทีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานใน

หน้าที 

(5) โรคทางจิตทีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบั ติงานในหน้าที 

(6) ถ้าจําเป็นต้องตรวจหาโรคทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานของผู ้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี 

............................................................................................................................................................................ 

( ) 

สรุป  ความเห็นและข้อแนะนําของแพทย์......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

ลงชือ.......................................................................แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 

หมายเหตุ  

(1) ต้องเป็นแพทย์ซึงได้ขึ นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(2) ให้แสดงว่าเป็นผู ้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือหายจากโรคทีเป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ 

ใบรับรองแพทย์ฉบับนี ให้ใช้ได้  เดือน นับแต่วันทีตรวจร่างกาย   
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คํารับรอง 

 

เขียนที..................................................................... 

ว ันที.................เดือน................................... พ.ศ. ........................ 

 

ข้าพเจ้า............................................................................ตําแหน่งหน้าที.......................................................................... 

ขอรับรอง.........................................................................................................เป็นผู ้มีความประพฤติเรียบร้อยและตั งอยู่ 

ในวัฒนธรรมอันดีและขอรับรองวา่ ข้อความที................................................................................................................. 

ได้กล่าวมาข้างต้นนั น ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

 

 

(ลงนาม)............................................................รับรอง 

 

ความเห็นเจ้าหน้าที 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

คําสัง 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


