
เลขประจําตัวสอบ...........................  

 

 

 

ใบสมัครลูกจ้างโครงการ  
สํานักนวัตกรรมดิจิทลัและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

1. ตําแหน่งท่ีสมัคร…………………………………….………..........................…..………………………………............……………..................  
2. เงินเดือนท่ีต้องการ.....................................บาท 
3. ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) นาย นาง นางสาว ............................................................................................................................  
                (ภาษาอังกฤษ) Mr., Mrs., Miss. ….…………………………………………….………………………….....……………....……….…  
4. เกิดวันท่ี.............เดือน...................................พ.ศ. ...................อายุ .............ปี (อายุ 18 ปีขึ้นไป นับถึงวันปิดรับสมัคร)  

5. จังหวัดท่ีเกิด...........................................................หมูโ่ลหิต.............สัญชาติ...............................ศาสนา.............................  
6. ท่ีอยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ท่ีติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว  

เลขท่ี.................................หมูท่ี่..........ตรอก/ซอย......................................................ถนน.................................................. 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย์......................... โทรศัพท์...............................................................................................................................  

7. สถานภาพ       โสด  สมรส  หม้าย  หย่า  
8. ประวัติครอบครัว 

8.1. บิดา ช่ือ-สกุล ........................................................................................................   มีชีวิต    เสียชีวิต  
8.2. มารดา ช่ือ-สกุล.....................................................................................................    มีชีวิต    เสียชีวิต 
8.3. สามีหรือภรรยาชื่อ-สกุล........................................................................................    มีชีวิต    เสียชีวิต 

9. ประวัติการศึกษา (จากสูงสุดถงึต่ําสุด)  
9.1. วุฒิการศึกษา......................................................................สาขาวิชา.......................................................................... 

สถาบันการศึกษา................................................................................................ปีท่ีสําเร็จการศึกษา........................ 
9.2. วุฒิการศึกษา......................................................................สาขาวิชา.......................................................................... 

สถาบันการศึกษา................................................................................................ปท่ีีสําเร็จการศึกษา........................ 
9.3. วุฒิการศึกษา......................................................................สาขาวิชา.......................................................................... 

สถาบันการศึกษา................................................................................................ปท่ีีสําเร็จการศึกษา........................ 
10. ประวัติการทํางาน   

10.1. สถานที่ทํางานล่าสุด.................................................................................................................................................... 
ตําแหน่ง.......................................................................................ต้ังแต่.................................ถงึ................................. 
รวมเวลา...........เดือน............ป ี เงินเดือน............................บาท  
สาเหตุท่ีออก............................................................................................................................................................... 

10.2. สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง........................................................................................ตั้งแต่.................................ถึง................................ 
รวมเวลา...........เดือน............ปี  เงินเดือน............................บาท  
สาเหตุท่ีออก............................................................................................................................................................... 
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10.3. สถานที่ทํางาน............................................................................................................................................................. 
ตําแหน่ง........................................................................................ตั้งแต่.................................ถึง................................ 
รวมเวลา...........เดือน............ปี  เงินเดือน............................บาท  
สาเหตุท่ีออก............................................................................................................................................................... 

11. ความรู้ทางภาษา 
ภาษา การพูด การอ่าน การขียน 

ดีมาก   ดี พอใช ้ ดีมาก ดี พอใช ้ ดีมาก ดี พอใช ้

ภาษาอังกฤษ          

ภาษาอ่ืนๆระบุ.................................          

12. ความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์พิเศษอื่นๆ..................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………....................………………………………………………… 

13. บุคคลอ้างอิง  (เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดการ หัวหน้างาน เป็นต้น) ชื่อ-สกุล.............................................................  
เกี่ยวข้องเป็น............................................................ที่อยู่....................................... ....................................................... 
.........................................................................................................................................โทร.................................................... 

14. เหตุผลท่ีท่านคิดว่าท่านเหมาะสมกับตําแหน่งท่ีสมัคร.......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………....................………………………………………………… 

15. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์กําหนดไว้  
ขอรับรองว่า ข้อความท่ีข้าพเจา้แจ้งในใบสมครข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 
 (ลงชื่อ) ..........................................................................ผู้สมัคร 

 (..........................................................................)  
                        ยื่นใบสมัครวันท่ี.........................................................................................  

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
1. ได้ตรวจเอกสารของผู้สมัครและได้รับหลักฐานไว้ดงันี้ 

 สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (Transcript)   
 สําเนาใบปริญญาบัตร   
 สําเนาทะเบียนบ้าน   
 สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน   
 ใบรับรองแพทย์ 
 หลักฐานแสดงการผา่นการเกณฑ์ทหาร  
 หลักฐานอ่ืน ๆ ......................................................................... 
……………………………………………….................................................. 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร............................................................................. 

                             ............/............../............... 

2. ได้รับค่าธรรมเนียมสอบ  เปน็เงิน .................................บาท  
ตามใบเสร็จเลขที่……………….…....วันที.่................................ 

    เจ้าหน้าที่การเงิน.................................................................. 

3. ได้ตรวจสอบคณุสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของ
ผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 

   สมัครสอบได ้ 

  มีปัญหาเรื่อง………………….…..................................… 

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัต.ิ........................................................ 

                               ............/............../............... 

 



 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ค ำแนะน ำ :   ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้รำยละเอียดมำกที่สุด  เพื่อประโยชน์ของท่ำนเอง 

1. ท่านใชโ้ซเชียลเน็ตเวิร์คอะไรบ้าง  (เลือกได้มากกว่า  1  ข้อ) 
  Facebook  (โปรดระบชุื่อ)............................................................................................................................................ 
  Instagram 
  Line 
  อ่ืน  (โปรดระบ)ุ ............................................................................................................................................................... 

2. วัตถุประสงค์การใชโ้ซเชียลเนต็เวิร์ค (Social Network) ของท่านคืออะไร
................................................................................................................................................................................................... 

3. ท่านใชโ้ซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network)  มากน้อยเพียงใด 
  น้อยกว่า  2 ชม./วัน   2-3  ชม./วัน    3-4  ชม./วัน    มากกว่า  5 ชม./วัน 

4. ท่านสมัครงานที่ส านักนวตักรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  ม.อ. คร้ังนี้เป็นที่เท่าไหร่ 
  สมัครงานเป็นคร้ังแรก     สมัครงานคร้ังนี้  เปน็คร้ังที่  ....................... 

5. ท่านทราบข่าวการสมัครงานครั้งนี้จากแหล่งใด............................................................................................................................. 
6. ท่านมีญาติพีน่้อง /เพื่อน /คนรูจ้ักที่ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. หรือไม่       ไม่มี      มี 

ถ้ามี  7.1  ชื่อ-สกุล................................................................................ความสัมพันธ์.................................................................. 
             7.2  ชื่อ-สกุล................................................................................ความสัมพันธ์.................................................................. 
7. ท่านมีภาระหนี้เงินกู้ยืม กยศ./กรอ.  หรือไม่     ไม่มี    มี  สถานะความเป็นหนี ้
8. ท่านมีภาระหนี้กู้ยืมเงิน /หนีส้ินอ่ืนๆ หรือไม่     ไม่มี    มี  โปรดระบุ........................................................................ 
9. ท่านสามารถท างานลว่งเวลาในวันหยุดราชการหรือวันท าการได้หรือไม่  
  ได้       ไม่ได้  ระบุเหตุผล........................................................................................................ 

10. ท่านสามารถเดินทางไปฏบิัติงานต่างวทิยาเขตได้หรือไม่   
  ได้       ไม่ได้  ระบุเหตุผล........................................................................................................ 

11. ท่านมโีครงการจะศึกษาต่อหรือไม่          ไม่ศึกษาต่อ    ศึกษาต่อ   
ถ้ามี  ศึกษาต่อสาขาใด...........................................................................เมื่อใด.......................................................................... 

12. สุขภาพของท่าน    แข็งแรง    มีโรคประจ าตัว  คือ......................................................  ไม่เคยตรวจสุขภาพ 
13. งานอดิเรก / กิจกรรมพิเศษ........................................................................................................................................................... 
14. สิ่งที่ทา่นภูมิใจมากทีสุ่ดในชีวิต / ประสบความส าเร็จมีอะไรบา้ง

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

....................................................................................................................................................................................................... 
15. ท่านสามารถพร้อมเข้าท างานได้ตั้งแต่วนัที่..................................................................................................................................... 

 
 
              ลายมือช่ือผู้สมัคร.................................................................  

                  วันท่ี........................................................... 
 


