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ใบสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ประจำ” 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาคารอเนกประสงค์ 3 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 10200 
โทร. 0 2623 5055-8 | www.citu.tu.ac.th | Email: recruitment@citu.tu.ac.th  

        วันที่......./.........../................. 
โปรดอ่านและกรอกข้อความในใบสมคัรให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน  
หลักสูตรทีต่้องการสมัคร ป.ตรี  BSI (นานาชาติ)  BMCI  DX 
   ป.โท  MTT   MCI   CIO 
อัตราเงินเดือนที่ต้องการ  ..............................................................   ช่องทางการทราบข่าวสมัครงาน…………………………………. 
 

ประวัติสว่นตวั/การศึกษา 
 

1.   ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว  ......................................................................................................………….... 

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

2.   อายุ.....................ปี   เชื้อชาติ..........................  สัญชาติ......................…..  น้ำหนัก ........................  ส่วนสูง...................…..   

3.   วัน เดือน ป ีเกิด...................................................  สถานที่เกิด จงัหวดั...........................………. 

4.   ที่อยูป่ัจจุบัน..............................................................................................................................................................……......... 

      ...................................................................................................โทรศัพท์มือถือ..............................................................…….. 

     ที่อยูต่ามทะเบยีนบ้าน.....................................................................................................................................................…….... 

      .........................................................................................................โทรศัพท์................................................................………. 

      E – mail Address……………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

5.  บัตรประจำตัวประชาชนเลขที ่............................................ วันออกบัตร ……….……………. วันบตัรหมดอายุ................…………. 

6.  ประวัติการศึกษา  

ระดับคุณวุฒิ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
คะแนน 
เฉลี่ย 

มหาวิทยาลัย 
รัฐบาล/ 
เอกชน 

ประเทศ 
วัน เดือน ปี 

ที่สำเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก        

ปริญญาโท        

ปริญญาโท        

ปริญญาตรี        

ปริญญาตรี        

 
 

รูปถ่าย 

Ref. No………………………….. 

http://www.citu.tu.ac.th/
mailto:recruitment@citu.tu.ac.th
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ประวัตกิารทำงาน 
 

7.    ประวัติการทำงาน  

 ยงัไม่เคยปฏิบตัิงาน   เคยปฏิบตัิงานแล้ว (โปรดระบุและเรียงลำดับจากปัจจุบันยอ้นหลังลงไป) 

1. เดือน....................................พ.ศ.........................  ถึงเดือน..................................พ.ศ...................…… 
ตำแหน่ง.................................................................................................................................................................…. 
ชื่อบริษัท/องค์กร....................................................................................................................................................…. 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก...................................................................................................................................….. 

         .........................................................................................................................................................................………. 
ที่ตั้ง...............................................................................................................................โทรศัพท์............................…. 

     เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ..................................................………. 
       

2. เดือน....................................พ.ศ.........................  ถึงเดือน..................................พ.ศ...................…… 
ตำแหน่ง.................................................................................................................................................................…. 
ชื่อบริษัท/องค์กร....................................................................................................................................................…. 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก...................................................................................................................................….. 

         .........................................................................................................................................................................………. 
ที่ตั้ง...............................................................................................................................โทรศัพท์............................…. 

     เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ..................................................………. 
 

3. เดือน....................................พ.ศ.........................  ถึงเดือน..................................พ.ศ...................…… 
ตำแหน่ง.................................................................................................................................................................…. 
ชื่อบริษัท/องค์กร....................................................................................................................................................…. 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก...................................................................................................................................….. 

         .........................................................................................................................................................................………. 
ที่ตั้ง...............................................................................................................................โทรศัพท์............................…. 

     เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ..................................................………. 
       

4. เดือน....................................พ.ศ.........................  ถึงเดือน..................................พ.ศ...................…… 
ตำแหน่ง.................................................................................................................................................................…. 
ชื่อบริษัท/องค์กร....................................................................................................................................................…. 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก...................................................................................................................................….. 

         .........................................................................................................................................................................………. 
ที่ตั้ง...............................................................................................................................โทรศัพท์............................…. 

     เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ..................................................………. 
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8. ประวัติการได้รับทุนการศึกษา / การชดใช้ทุน  มี โปรดระบุรายละเอียด  ไม่มี 
ชื่อทุนการศึกษาทีเ่คยรับ (หากมี)……………………………………………………………………………………………………………………………… 
หน่วยงานผู้ให้ทุน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
รับทุนตั้งแต่การศึกษาระดับ……………………………………..……………. ถึงระดับ………………………………………………………………….. 
ประเภทของทุนที่ได้รับ   ทุนให้เปล่า  

 ทุนที่มีเงื่อนไขในการชดใช้ทุน โปรดระบุ………………………………………………………………………….. 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการปฏิบตัิราชการชดใช้ทุน ตามสญัญา (โปรดระบุรายละเอียด) 

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

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

9. ตำแหน่งทางวิชาการ (หากมี) 
ตำแหน่งทางวิชาการ สาขา เลขที่คำสัง่ วันทีไ่ด้รับการแตง่ตั้ง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์    
 รองศาสตราจารย ์    
 ศาสตราจารย ์    

 
10.  ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ย้อนหลัง 5 ปี (ต้องเป็นผลงานที่ไม่เป็นส่วนหน่ึงของผลงานที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษา) 
  มี กรุณากรอกตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ 1 

 ไม่มี  
 

11.  ประสบการณ์สอน หรือ ประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชพี ที่เก่ียวข้องกับหลักสตูรของวทิยาลัยที่ทา่นต้องการสมัคร 
  มี กรุณากรอกตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ 2 

 ไม่มี  
 

12.  ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอยา่งหน่ึง ไม่น้อยกวา่คะแนนที่กำหนดไว ้
ประเภทการทดสอบ เกณฑ์คะแนน ระบุผลคะแนนที่ได้รับ 

1. TOEFL   
- Paper-based (คะแนนเต็ม 677) 550  
- Computer-based (คะแนนเต็ม 300) 213  
- Internet-based (คะแนนเต็ม 120) 79  

2. IELTS (คะแนนเต็ม 9) 6.5  
3. TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) 550  
4. CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 75  

หมายเหตุ กรณีสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับการยกเว้น  
ไม่ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
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13.  ทักษะ 
   พูด อ่าน เขียน 
   ทักษะภาษาที่ 3  (ระบุ พอใช้ ดี ดีมาก) 
      1. ภาษา…………………..     
      2. ภาษา.......................     
      3. ภาษา.......................     

 
  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (ระบุโปรแกรม)  (ระบุ พอใช้ ดี ดีมาก) 
      1. โปรแกรม………………………………………..   
      2. โปรแกรม………………………………………..   
      3. โปรแกรม………………………………………..   

 
14.  พันธะเก่ียวกับการรับราชการทหาร      ยงัไม่ผ่านการเกณฑท์หาร      
          ใบรับรองการสำเร็จ ร.ด. ปี ............................................................... 
          ใบกองเกิน 
          ใบปลดกองหนุน 
          อ่ืน ๆ  ...................................................................  
 

ประวัติครอบครวั 
 

15.  ชื่อบดิา....................................................นามสกุล............................................อาชีพ............................................... 
      ตำแหน่ง.........................................................สถานที่ทำงาน................................................................................... 
      โทรศัพท์....................................... 
      ชื่อมารดา................................................นามสกุล.............................................อาชีพ.............................................. 
      ตำแหน่ง.........................................................สถานที่ทำงาน................................................................................... 
      โทรศัพท์....................................... 
 

16.  พี่น้องร่วมบดิา-มารดา  
ชื่อ - นามสกุล อาย ุ สถานที่ทำงาน/ศึกษา 

1.   
2.   
3.   
4.   
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17.  ชื่อคู่สมรส.....................................................................อาชีพคู่สมรส........................................................................        
      ตำแหน่ง.........................................................สถานที่ทำงาน................................................................................... 
      โทรศัพท์....................................... 
 

18.  โปรดแจง้รายนามผู้ที่สามารถตดิต่อได ้ในกรณีฉุกเฉิน 
ชื่อ-นามสกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

1.   
2.   

 
19.   ทา่นเคยมีประวัตดิ้านอาชญากรรมหรือไม่ 

  เคย  โปรดระบุ.......................................................................................................................................... 
  ไม่เคย   

 

20.   เหตผุลที่ท่านสมัครงานกับวิทยาลยันวัตกรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์         
       .........................................................................................................................................................................………. 

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

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

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

21.   เอกสารประกอบการสมัคร  
 ข้าพเจ้าไดแ้นบเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ 3 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นน้ีถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ  

 
 

ลงชื่อ....................................................................ผู้สมัคร 

(.…......................................................................) 

วันที.่......…...เดือน...............................พ.ศ..….......... 

 



 

 

เอกสารแนบใบสมัครงาน #1 

ประสบการณ์ในการสอนในฐานะอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยอื่น 
หรือประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพ 

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่สมัครงาน (หากมี) 
 

1. ประสบการณ์ในการสอนในฐานะอาจารย์ประจำ 
โปรดระบุรายวิชาที่เคยสอนในฐานะอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยอื่น และความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรของ
วิทยาลัยที่ท่านต้องการสมัคร  

สถาบันการศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา ปีที่สอน 
ระบุความเกี่ยวข้องของ

ประสบการณ์สอนที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่สมัคร 

 1.    
 

 2.    
 

 3.    
 

 4.    
 

 5.    
 

 6.    
 

 7.    
 

 8.    
 

 9.    
 

 10.    
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2. ประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพ 
โปรดระบุประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพ เช่น หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มิใช่มหาวิทยาลัย องค์กร
ระหว่างประเทศ NGOs หรือ อื่น ๆ และความเก่ียวข้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยที่ท่านต้องการสมัคร  

ประสบการณ์ในสายวิชาชีพ 
ระบุประสบการณ์การทำงานในสายวิชาชีพ  

ทีเ่กี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร 
1.   

 
 

2.   
 
 

3.   
 
 

4.   
 
 

5.   
 
 

6.   
 
 

 
 



 เอกสารแนบใบสมัครงาน #2 

รายการผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (หากมี) 
 
 
โปรดระบผุลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ในรอบ 5 ปทีี่ผ่านมา โดยจะต้องเป็นผลงานที่ไมเ่ป็นส่วนหนึ่งของ
ผลงานที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษา (สามารถ Download ไฟล์ word document เพื่อพิมพ์ได้) 
 
1. ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ  
ชื่อ นามสกุล ผู้วิจัย (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ.). โครงการวิจัยเรื่อง “………………………………….………………………..”. 

(ช่ือหน่วยงานผู้ว่าจ้าง………………………………………………………………………….) จำนวนหน้า ……………. 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิจัย (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ.). โครงการวิจัยเรื่อง “…………………………………….……………………..”. 
(ช่ือหน่วยงานผู้ว่าจ้าง………………………………………………………………………….) จำนวนหน้า ……………. 

ชื่อ นามสกุล ผู้วิจัย (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ.). โครงการวิจัยเรื่อง “…………………………………….……………………..”. 
(ช่ือหน่วยงานผู้ว่าจ้าง………………………………………………………………………….) จำนวนหน้า ……………. 

 
2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

ช่ือ นามสกุล ผู้เขียน………………………………………………………………………………. (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ...................). 
“ช ื ่อบทความ………………………………………………………………………….……………………………………….”. 
ช่ือวารสาร……………………………………………, Vol…………….., ป ี…………..…, หน้า ……………. 

ช่ือ นามสกุล ผู้เขียน………………………………………………………………………………. (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ...................). 
“ช ื ่อบทความ………………………………………………………………………….……………………………………….”. 
ช่ือวารสาร……………………………………………, Vol…………….., ป ี…………..…, หน้า ……………. 

 
3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  
ช่ือ นามสกุล ผู้เขียน………………………………………………………………………………. (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ...................). 

“ช ื ่อบทความ………………………………………………………………………….……………………………………….”. 
ช่ือวารสาร……………………………………………, Vol…………….., ป ี…………..…, หน้า ……………. 

ช่ือ นามสกุล ผู้เขียน………………………………………………………………………………. (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ...................). 
“ช ื ่อบทความ………………………………………………………………………….……………………………………….”. 
ช่ือวารสาร……………………………………………, Vol…………….., ป ี…………..…, หน้า ……………. 



 เอกสารแนบใบสมัครงาน #2 

4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
ช่ือ นามสกุล ผู้เขียน………………………………………………………………………………. (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ...................). 

“ช ื ่อบทความ………………………………………………………………………….……………………………………….”. 
ช่ือวารสาร……………………………………………, Vol…………….., ป ี…………..…, หน้า ……………. 

ช่ือ นามสกุล ผู้เขียน………………………………………………………………………………. (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ...................). 
“ช ื ่อบทความ………………………………………………………………………….……………………………………….”. 
ช่ือวารสาร……………………………………………, Vol…………….., ป ี…………..…, หน้า ……………. 

 
5. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 
ช่ือ นามสกุล ผู้เขียน………………………………………………………………………………. (ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ...................). 

“ช ื ่อบทความ………………………………………………………………………….……………………………………….”. 
ช ื ่ อ ง าน  Conference…………………………………………………………………………………………………………. 
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เอกสารแนบใบสมัครงาน #3 เอกสารแนบใบสมัครงาน #3 

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ประจำ” 

 

กรุณาเลือกรายการเอกสารหลกัฐานประกอบการสมัครงาน และแนบเอกสารหรือไฟล์ตามลำดับ 

 สำเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา จำนวน 1 ชุด (ให้นำ
ต้นฉบับมาแสดงด้วย) กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องแนบฉบับแปล
เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปล และในกรณีที่ระดับผลการศึกษาของ
ผู้สมัครเป็นระบบการวัดผลที่มิใช่ระบบหน่วยกิตและไม่อาจแสดงค่าเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) 
ได้ ให้ผู้สมัครแนบใบรับรองการเทียบเคียงการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตและค่าเฉลี่ยสะสม 

 ผลคะแนนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด 

 ได้รับการยกเว้น เนื่องจากสำเร็จการศึกษาจากหลกัสตูรนานาชาติ หรือหลักสตูรที่จัดการเรยีนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 

 หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ชุด 

 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด 

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 
(ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ช่ือ หรือช่ือสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด 

 สำเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 
ชุด    

 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมคัร  
(สำหรับติดใบสมัคร) จำนวน 1 รูป 

 ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุการไม่เป็นโรคตามประกาศ ฯ ข้อ 3.4.1 และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ชุด 

 

 


