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         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  WALAILAK UNIVERSITY 

นครศรีธรรมราช  :  222 ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
โทรศัพท์ (075) 673-000, 384-000 โทรสาร (075) 673-708, 384-258 E-mail : dp@wu.ac.th 
กรุงเทพมหานคร :  เลขท่ี 979/44-45 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ (02) 298-0244-5  โทรสาร (02) 298-0248 

 
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่งนักวิชาการ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา……….....…………………………….. 
ส านักวิชา…………………………………………………………. 

1.  ประวัติส่วนตัว 
     1.1  ช่ือและนามสกุล………………………............…………………………………………………………………………..……............................................. 

       …………………….….……………………..…………………………………………………………………………..................................... 
           ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
            เชื้อชาติ………………………..สัญชาต…ิ…………………..ศาสนา………………….……………………………………………………………………….……. 
           หนังสือส าคัญประจ าตัว บัตรประชาชน    บัตรข้าราชการ       บัตรต่างด้าว      อื่น ๆ (ระบ)ุ……………………….… 
            เลขท่ีบัตร………………..……………..ออกโดย…………………………วันออกบัตร………………..………..วันหมดอาย…ุ…………..………………. 
     1.2  เกิดวันที…่………………เดอืน…………………………...พ.ศ………………..อายุ………………….ปี………………..…เดือน 
            ภูมิล าเนา    ต าบล/แขวง…………………………….……..อ าเภอ/เขต…………………..……………..จังหวัด……………………………..…………... 
     1.3  ที่อยู่ที่ท างาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
            ………………………………………………………………………………………………………โทรศัพท…์……………………………................................... 
           E-mail address……………………………………………………………………………………………………………………............................................ 
           ที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานท่ีติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว…………………………………………………………………………………………………..………….. 
           ………………………………………………………………………………………………………โทรศัพท…์…………………………….................................... 
     1.4  สถานภาพ             โสด    สมรส         หม้าย   หย่า            
     1.5  ช่ือ-นามสกุลคูส่มรส……………………………………………..…….สัญชาต…ิ………..………ศาสนา…………..…..อาชีพ……………..…………….....  
            สถานทีท่ างาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     1.6  จ านวนบุตร……………………คน  อายุ……………………/……………………../………………………/……………………./………………………………... 
     1.7  ช่ือ-นามสกุลบิดาของผู้สมัคร………………………………….…..…….สัญชาต…ิ………..….ศาสนา……………..อาชีพ……………………………….. 
     1.8  ช่ือ-นามสกุลมารดาของผู้สมคัร……………………………….….…….สัญชาต…ิ…………...ศาสนา……………...อาชีพ……………............……... 
2.  ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงล าดับต้ังแต่วุฒิสูงไปหาต่ า) 

 

ระดับการศึกษา 
 

ชื่อวุฒิ 
 

สาขา/วิชาเอก 
 

สถาบันทีส่ าเร็จ 
ช่วง พ.ศ. ที่

ศึกษา 
คะแนน
เฉลี่ย 

      
      
      
      
      

 

รูปถ่ายขนาด 
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3.  ประวัติการท างาน 
     3.1  งานในปัจจุบนั (ถ้าปัจจุบันไม่ได้ท างานไมต่้องกรอก) 

ต าแหน่ง……………………………………………………อัตราเงินเดือน………………….บาท 
ตั้งแต่วันท่ี…........เดือน………….………พ.ศ…...……ถึงปัจจุบัน (วันท่ี…….…เดือน……………..….พ.ศ….....…) รวม………..ปี….........เดือน 
หน้าท่ีโดยสังเขป………………………………………………………………………………………………………............................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................. 
ช่ือ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของสถานท่ีท างาน…………………………………………………………………………............................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................. 
ช่ือผู้บังคับบัญชา………………………………………………………………………………………………………............................................................ 
สาเหตุที่จะลาออก……………………………………………………………………………………………………............................................................. 

 
     3.2  ประสบการณ์การท างาน (ให้เรียงล าดับการท างานครั้งสดุท้ายหลังสุดลงไป) 

1) ต าแหน่ง……………………………………………………อัตราเงินเดือน………………….บาท 
ตั้งแต่วันท่ี…..........เดือน………….…………พ.ศ…...….…ถึงวันท่ี…..….…เดือน…….…..….…..….พ.ศ….......… รวม………..ปี….........เดือน 
หน้าท่ีโดยสังเขป………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. 
ช่ือ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของสถานท่ีท างาน……………………………………………………………………….............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................. 
ช่ือผู้บังคับบัญชา………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
สาเหตุที่ลาออก…………………………………………………………………………………………………............................................................... 

2) ต าแหน่ง……………………………………………………อัตราเงินเดือน………………….บาท 
ตั้งแต่วันท่ี…..........เดือน………….…………พ.ศ…...….…ถึงวันท่ี…..….…เดือน…….…..….…..….พ.ศ….......… รวม………..ปี….........เดือน 
หน้าท่ีโดยสังเขป………………………………………………………………………………………………………......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
ช่ือ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของสถานท่ีท างาน………………………………………………………………………............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
ช่ือผู้บังคับบัญชา………………………………………………………………………………………………………......................................................... 
สาเหตุที่ลาออก…………………………………………………………………………………………………................................................................. 

3) ต าแหน่ง……………………………………………………อัตราเงินเดือน………………….บาท 
ตั้งแต่วันท่ี…..........เดือน………….…………พ.ศ…...….…ถึงวันท่ี…..….…เดือน…….…..….…..….พ.ศ….......… รวม………..ปี….........เดือน 
หนา้ที่โดยสังเขป………………………………………………………………………………………………………......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
ช่ือ-ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของสถานท่ีท างาน………………………………………………………………………............................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................................... 
ช่ือผู้บังคับบัญชา………………………………………………………………………………………………………......................................................... 

สาเหตุที่ลาออก…………………………………………………………………………..……….................................................................................. 
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4.  ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ (หากมีหลายครั้งให้แจ้งมาเฉพาะในรอบ 3 ปี หลัง) 

หลักสูตร/เร่ือง ระยะเวลา พ.ศ. สถานที ่ แหล่งทุน 
    
    
    
    
    
    

 
5.  วิทยานิพนธ์ (ถ้ามีรายละเอียดจ านวนมาก ขอให้แยกรายการตา่งหากแนบมาด้วย) 
     5.1  ระดับปริญญาโท เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย………………………………………………………………………………………………......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... 
จากผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้อย่างไร (โปรดระบ)ุ……………………………………………………............................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................... 

     5.2  ระดับปริญญาเอก เรื่อง…………………………………………………………………………………………………...................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย………………………………………………………………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
จากผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้อย่างไร (โปรดระบ)ุ……………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................... 

     5.3  ระดับหลังปริญญาเอก เรื่อง………………………………………………………………………………………………….............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย………………………………………………………………………………………………....................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
จากผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้อย่างไร (โปรดระบ)ุ…………………………………………………….......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................. 

 
 
 
 



4 
6.  ประสบการณ์สอน (โปรดระบช่ืุอวิชา จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนช่ัวโมง) 

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

 
7.  บรรณานุกรมผลงานวิจัย (บทความวิจัย) และงานวิชาการ (ได้แก่ บทความวิชาการ หนังสือ และต ารา เป็นต้น) ของผู้สมัครที่ได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ถ้ามีรายละเอียดจ านวนมากขอให้แยกรายการต่างหากแนบมาด้วย) 

ล าดับที ่ ผู้แต่ง เร่ือง วารสารที่ลงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ พ.ศ. หน้า 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
8.  ความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ 
 

 

ภาษา 
ระดับความสามารถ (ให้ระบุ) ดีมาก,ดี,ค่อนข้างดี,ปานกลาง,พอใช ้

ฟัง พูด อ่าน เขียน 
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9.  การทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ (เช่น TOEFL หรือ GMAT หรือ IELTS เป็นต้น) 
                ไม่เคยผ่านการทดสอบ 
                เคยผ่านการทดสอบ หลักสูตร………………………………….…………….เมื่อ (วัน/เดือน/ปี ท่ีทดสอบ)……………………….………............. 

   ผลการทดสอบ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………............ 
   (กรณผีลการทดสอบเป็นคะแนน และโปรดส าเนาเอกสารแนบมาด้วย) 
 

10.  รางวัลความดีความชอบพิเศษ หรือเกียรติคุณอื่น ๆ ที่ได้รับ 
ชื่อรางวัล แหล่งที่มอบ ปี พ.ศ. 

   
   
   
   
   
   

 
11.  ความรู้ความสามารถพิเศษและความช านาญเชิงวิชาการ 

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

 
12.  งานบริการวิชาการและงานบริการสังคม 

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

 
13.  เป้าหมายและแผนงานในอนาคต 

……………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... 
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14.  งานอดิเรกหรือความสนใจ 

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

 
15.  รายชื่อบุคคลที่สามารถให้ค ารับรองได้ 
     15.1  อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้บังคับบัญชาระดับต้น…………………………………………………………………………………............................................ 

ความเกี่ยวข้อง…………………………………………………………………………………………………………………............................................................. 
ที่ท างานหรือที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………….โทรศัพท…์…………………………............ 
15.2  เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนร่วมงาน……………………………………………………………………………….………………………………………............... 
ความเกี่ยวข้อง…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………............. 
ที่ท างานหรือที่อยู่……………………………………………………………………….............................................โทรศัพท์……………………………............ 
15.3  ผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
ความเกี่ยวข้อง………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………............. 
ที่ท างานหรือที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………….โทรศัพท…์…………………………............ 

 
16.  ท่านทราบข่าวการรับสมัครจากที่ใด (โปรดระบ)ุ………………………………………………….…………………………………………………….............. 
  
  

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

 
(ลงช่ือ)……………......................………...…….ผู้สมัคร 

(……………….……...............…………….) 
วันท่ี…….…เดือน……………......…….พ.ศ………..… 
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การกรอกใบสมัคร 

1.  ให้กรอกข้อความลงในช่องว่างทุกข้อ ข้อใดไม่มีข้อความที่จะเติมให้ท าเครื่องหมาย ( - ) ในช่องว่างดังกล่าวด้วย ถ้าช่องว่างที่เว้นไว้ให้ไม่
พอส าหรับเขยีนให้ใช้กระดาษเขียนเพิ่มเตมิได้ 
2.  ให้กรอกข้อความที่ชัดเจนและรัดกุม 
3.  พร้อมใบสมัครนีไ้ดส้่งหลักฐานต่อไปนี้มาด้วย (ให้ท าเครื่องหมาย ( / ) ลงใน          หน้าข้อความ 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาบตัรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ 
 ส าเนาหนังสือรับรองคณุวุฒิ (ตั้งแต่ระดับปรญิญาตรีขึ้นไป) 
 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (ตั้งแต่ระดับปรญิญาตรีขึ้นไป) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ 
 ส าเนาทะเบียนสมรส 
 อื่น ๆ (ระบ)ุ………………………………….. 
4.  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้ 
5.  การปลอมแปลงหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารบั
การสอบคดัเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างช่ัวคราวของมหาวิทยาลัย 
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