
เลขประจ าตัว ........... 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
--------------------------- 

เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ด้วยข้าพเจ้า ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าปฏิบัติงานเป็นพนัก งานมหาวิทยาลัย 

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอแจ้งประวัติเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
(โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง) 

 1. ชื่อ และ นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว) ……………………………………………………..…… สัญชาติ ........ 
       เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ………………………………………… วันหมดอายุ ..................................... 
    เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ............................................... 
    วันหมดอายุ .......................................................................... 
 2. เกิดวันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. .......... ปัจจุบันอายุ .......... ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 3. สถานที่ติดต่อได ้บ้านเลขท่ี ............... หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย ................................................... 
     ถนน .................................. ต าบล/แขวง ................................... อ าเภอ/เขต ................................. 
      จังหวัด .............................. โทรศัพท์ .................................. e-mail : ………………….………………….. 
 4. สถานภาพ (   ) โสด  (   ) สมรส     (   ) แยกกันอยู่ (   ) หย่า 
     ชื่อสามี/ภรรยา ......................................... อาชีพ ..................... มีบุตรจ านวน ...................... คน

 5. ชื่อปริญญาระดับสูงสุดที่ได้รับ ............................................. .......................................................
     สาขาวิชา .............................................................สถานศึกษา .................................................... 

     ส าเร็จการศึกษาเม่ือวันที่ .............. เดือน ........................ ปี พ.ศ. ................... 
 6. ประวัติการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ช่วง พ.ศ. ที่ศึกษา วุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอก  (GPA) 
    
    
    
    
    
    

(ให้แนบส าเนาใบแสดงผลการศึกษา ใบปริญญาบัตร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

 
รูปถ่ายหน้าตรง 
ไม่สวมหมวก  
ขนาด 1 นิ้ว 

โปรดอ่านประกาศรับสมัคร 
และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ 

ก่อนสมัครสอบ 

(ลงช่ือ) ……………………………………………. ผู้สมัคร 
(……………………………………………..............) 
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7. มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง ประเภทสายวิชาการ เพื่อให้ได้มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

  
     (1) ผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU-TEST) และได้รับ

คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ และมีระยะเวลาไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ 
 มีผลคะแนน คือ .................... 
         หรือ  
     (2) มีผลการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน และมีระยะเวลาไม่เกิน           
         สองปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ ตามข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
  ก. Test of English for International Communication (TOEIC)  
                ไม่ต่ ากว่า 600 คะแนน มีผลคะแนน คือ .................... 
  ข. International English Language Testing System (IELTS) 
        ไม่ต่ ากว่า 5.5 คะแนน มีผลคะแนน คือ .................... 
  ค. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ตามข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้ 
   1) TOEFL (Paper Based)  ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน 
    มีผลคะแนน คือ .................... 
   2) TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ ากว่า 140 คะแนน 
    มีผลคะแนน คือ .................... 
   3) TOEFL (Internet Based)  ไม่ต่ ากว่า   60 คะแนน 
    มีผลคะแนน คือ .................... 
            ง. Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) 
        ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน มีผลคะแนน คือ ....................   
 หรือ  

  (3) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจาก
สถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

 
 โดยได้แนบผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้างต้นมาพร้อมแล้ว 
 ไม่มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้างต้น  
 
 
 (ลงช่ือ) ……………………………………………. ผู้สมัคร 

(……………………………………………..............) 
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8. ประวัติการฝึกอบรม /ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ (3 ปี ย้อนหลัง) 
 

หลักสูตร/เรื่อง ระยะเวลา สถานที ่ แหล่งทุน 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
9. ประวัติการท างาน (เรียงล าดับจากการท างานครั้งหลังสุดลงไป) 
 

9.1 ต าแหน่ง ........................................ สังกัด ..................................... อัตราเงินเดือน ............... บาท 
ตั้งแต่วันที่.....เดือน .........พ.ศ. ......ถึงวันที่.....เดือน.........พ.ศ. .....รวมระยะเวลา ...... ปี ....... เดือน 
สาเหตุที่ออก .......................................................................................................................................... 
 แนบใบรับรองการปฏิบัติงานมาพร้อมแล้ว 
 ไม่ได้แนบใบรับรองปฏิบัติงาน 
9.2 ต าแหน่ง ........................................ สังกัด ..................................... อัตราเงินเดือน ............... บาท 
ตั้งแต่วันที่.....เดือน .........พ.ศ. ......ถึงวันที่.....เดือน.........พ.ศ. .....รวมระยะเวลา ...... ปี ....... เดือน 
สาเหตุที่ออก .......................................................................................................................................... 
 แนบใบรับรองการปฏิบัติงานมาพร้อมแล้ว 
 ไม่ได้แนบใบรับรองปฏิบัติงาน 
9.3 ต าแหน่ง ........................................ สังกัด ..................................... อัตราเงินเดือน ............... บาท 
ตั้งแต่วันที่.....เดือน .........พ.ศ. ......ถึงวันที่.....เดือน.........พ.ศ. .....รวมระยะเวลา ...... ปี ....... เดือน 
สาเหตุที่ออก .......................................................................................................................................... 
 แนบใบรับรองการปฏิบัติงานมาพร้อมแล้ว 
 ไม่ได้แนบใบรับรองปฏิบัติงาน 
 
 (ลงช่ือ) ……………………………………………. ผู้สมัคร 

(……………………………………………..............) 
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9.4 ต าแหน่ง ........................................ สังกัด ..................................... อัตราเงินเดือน ............... บาท 
ตั้งแต่วันที่.....เดือน .........พ.ศ. ......ถึงวันที่.....เดือน.........พ.ศ. .....รวมระยะเวลา ...... ปี ....... เดือน 
สาเหตุที่ออก .......................................................................................................................................... 
 แนบใบรับรองการปฏิบัติงานมาพร้อมแล้ว 
 ไม่ได้แนบใบรับรองปฏิบัติงาน 
 
10. ประสบการณ์การสอน (ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง) 

ชื่อวิชา จ านวนชั่วโมง 
  
  
  
  
  
  
  

 
11. วิทยานิพนธ์ 
     11.1 ระดับปริญญาโท เรื่อง ............................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
   11.2 ระดับปริญญาเอก เรื่อง ............................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ...................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………………. ผู้สมัคร 
(……………………………………………..............) 
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12. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ (ระบ)ุ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
 
13. ประสบการณ์พิเศษอ่ืนๆ (ระบ)ุ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
  
14. สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ เป็นเงิน 50 บาท 
ต าแหน่ง .......................................................... วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัคร ..................................... 
 
15. มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หรือได้รับการยกเว้น ในกรณีที่ขาดคุณส มบัติทั่วไปตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว 
และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ 

 
“ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อความท่ีข้าพเจ้าแจ้งข้างต้นนั้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ” 
 
 

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

ยื่นใบสมัคร วันที่ .............. เดือน ................. พ.ศ. .............. 
 


