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รูปถ่าย 

เลขที่สมัครสอบ............ 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการ วมว.-มช. ต าแหน่ง วิศวกรผู้ช่วย 
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว.-มช.) 

1) ชื่อจริง นาย/นาง/นางสาว......................................................นามสกุล........................................................... 
อายุ................ปี.................เดอืน.............วัน   

วัน/เดือน/ปีเกิด น้้าหนัก/กก. ส่วนสูง/ซม. เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 

            
2)  วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัคร.................................................. 
3)  ภูมิล้าเนาเดิมเลขที่..................หมู่ที่................ตรอก/ซอย....................................ถนน................................... 

ต้าบล/แขวง.........................อ้าเภอ/เขต......................จังหวดั..........................รหสัไปรษณีย.์......................... 
4)  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่....................หมู่ที่................ตรอก/ซอย....................................ถนน................................... 

ต้าบล/แขวง.........................อ้าเภอ/เขต......................จังหวดั..........................รหสัไปรษณีย.์......................... 
ติดต่อโทร..................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันเป็น  บ้านของตนเอง   พักกับบิดา-มารดา 

   หอพัก    อ่ืนๆ(โปรดระบุ)........................................................ 
5)  ชื่อ-สกุล บิดา.......................................อายุ............ปี อาชีพ........................  ยังมีชีวิต      ถึงแก่กรรม 

ชื่อ-สกุล มารดา...................................อายุ............ปี อาชีพ........................  ยังมีชีวิต      ถึงแก่กรรม 
ปัจจุบัน บิดา-มารดา  อยู่ร่วมกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้าง  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................... 

6)  มีพ่ีน้องรวม.................คน เรียงล้าดับดังนี้ 
 

ล้าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล อายุ 
เพศ สถานภาพ 

อาชีพ/ต้าแหน่ง 
สถานที่ท้างาน /

โทรศัพท์ ชาย หญิง โสด สมรส 

              

              

              
 

7)  สถานภาพสมรส    โสด      สมรส       หย่า       จ้านวนบุตร ชาย.........คน   หญิง.........คน 
8)  ชื่อคู่สมรส......................................นามสกุล..................................อายุ................ปี อาชีพ............................. 

สถานที่ท้างาน........................................................................................โทร.................................................. 
9)  การศึกษา จากระดับสูงสุดไปไม่เกิน 3 ระดับ 

ระดับ
การศึกษา ชื่อสถานศึกษา จังหวัด วุฒิ สาขาวิชา ส้าเร็จปี 

GPA 
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10)  ความสามารถในการใช้ภาษา 

ภาษา 
พูด อ่าน เขียน 

ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ 

ภาษาไทย 
         

ภาษาอังกฤษ 
         

อ่ืนๆ(ระบุ) 
.....................          

 

11)  ความสามารถพิเศษ 
-พิมพ์ดีด ภาษาไทย พิมพ์ได้นาทีละ....................ค้า ภาษาอังกฤษ พิมพ์ได้นาทีละ....................ค้า 
-คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
 

รายการ 
ความสามารถในการใช้อยู่ในระดับ 

ดีมาก ดี พอใช้ ไม่เคยใช้ 
การใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป 
-Microsoft Word         
-Microsoft Excel         
-Microsoft Power Point         
-Microsoft Access         
-Macromedia Dreamweaver         
-SPSS         
การเขียนโปรแกรม 
-Visual Basic         
-ASP         
-PHP         
อ่ืนๆ 
-Internet         
-ICQ/MSN         

 
-  โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืนๆที่เคยใช้งาน (โปรดระบุ).................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
-  ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................... 
 

12)  ขับรถยนต์ได้   มีรถเอง  ไม่มีรถเอง  มีใบขับขี่  ไม่มีใบขับข่ี 
 ขับรถจักรยานยนต์ได้  มีรถเอง  ไม่มีรถเอง  มีใบขับขี่  ไม่มีใบขับข่ี 

13)  สถานภาพการท้างานปัจจุบัน 
   ว่างงาน  ก้าลังท้างาน  ศึกษาต่อ  อ่ืนๆโปรดระบุ............................................. 
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14)  พร้อมท้างาน  เริ่มงานได้เลย ตั้งแต่วันที่................เดือน......................................พ.ศ. ........................... 
    ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ ภายใน.................วัน 
        เหตุผล..........................................................................................................................  
 

15)  ประสบการณ์ท้างาน 3 แห่งหลังสุด 

ชื่อสถานที่ท้างาน 
ต้าแหน่ง/ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
(โดยย่อ) 

โทรศัพท์ติดต่อ 
ระยะเวลา

ท้างาน เหตุผลที่ลาออก 
ปี เดือน 

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 

16)  ข้อมูลอื่นๆ 
   ระหว่างศึกษา วิชาที่ท่านชอบมากที่สุด คือ...................................................................................................  
   ระหว่างศึกษา วิชาที่ท่านไม่ชอบที่สุด คือ......................................................................................................  

  จุดเด่นของท่าน คือ............................................................................................................................. ......... 
  ............................................................................................................................. ...................................... 
  จุดด้อยหรือข้อควรปรับปรุงของท่าน คือ...................................................................................................... 
  ............................................................................................................................. ...................................... 
  ความใฝ่ฝันในชีวิตของท่าน คือ............................................................................................................. ........ 
  ............................................................................................................................. ...................................... 
  สาเหตุที่ท่านต้องการท้างานที่ “โครงการ วมว.-มช.” 
  ............................................................................................................................. ...................................... 
  ........................................................................................................................................... ........................ 
  ท่านคิดว่าองค์ประกอบส้าคัญที่จะท้าให้บุคคลประสบความส้าเร็จในชีวิตคือ 
  ........................................................................................................................................................... ........ 
  ............................................................................................................................. ...................................... 

17)  บุคคลรับรองที่สามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
   17.1) ชื่อ-นามสกุล........................................................................................ความสัมพันธ์.......................... 
   ระยะเวลาที่รู้จัก..................................................................ต้าแหน่ง............................................................ 
   สถานที่ท้างาน/ที่อยู่......................................................................................................... ............................ 
   โทรศัพท.์...................................................อีเมล์..........................................................................................  
   17.2) ชื่อ-นามสกุล........................................................................................ความสัมพันธ์......................... 
   ระยะเวลาที่รู้จัก..................................................................ต้าแหน่ง............................................................ 
   สถานที่ท้างาน/ที่อยู่............................................................................................................................. ........ 
   โทรศัพท.์...................................................อีเมล์.......................................................................................... 



4 
 

18)  จงตอบค้าถามต่อไปนี้ โดย √ ใน ⃝ 
   1. บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร? 
    ⃝ ชอบสันโดษ ,คิดก่อนท้ามีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่ 

 ⃝ ชอบเข้าสังคม ,ชอบไปงานสังสรรค์ ,ท้าก่อนคิด ,มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน สิ่งของ สิ่งแวดล้อม
เป็นส่วนใหญ่ 

   2. เมื่อคุณมีข้อมูลต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร? 
    ⃝ ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล ,ดูถึงปัญหาปัจจุบัน ,ดูถึงหลักความเป็นจริง 
    ⃝ ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล ,คาดการณ์ล่วงหน้า ,ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น 
   3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา? (โดยสัญชาตญาณของคุณ) 
    ⃝ ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ,ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง ,คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ 
    ⃝ ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ ,ตัดสินใจจากความชอบ ,ความต้องการ ,คิดถึงความต้องการและการ 
            ตอบสนองของตน 
   4. คุณมีวิธีในการด้าเนินชีวิตอย่างไร 
    ⃝ ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจ้าวัน ,ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลาวันที่ในการท้า ,ชอบตัดสินใจเพ่ือให้จบปัญหา 
    ⃝ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว ,ไม่ยึดติด ,มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ ,รับฟังความคิดผู้อ่ืน 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหาก

ระบุข้อความที่บิดเบือนจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิจากการเป็นพนักงาน และ/หรือ ถูกปลด
ออกจากงานทันทีโดยไม่ได้รับเงินชดเชย 

 
 

ลงชื่อ.......................................................................ผูส้มัคร 
 ยื่นใบสมัคร วันที่................เดือน...................................พ.ศ................... 

 


