
ต ำแหน่ง อำจำรย์ 

โปรดกรอกใบสมัครทั้ง 2 ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งอำจำรย์มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
 
 

1. นาม.............................................................นามสกุล.................................................................. 

สัญชาติ..............................................เชื้อชาติ.........................................ศาสนา.......................... 
 

2. เกิดวันที.่.............เดือน...........................พ.ศ...................อาย.ุ.............ปี...........เดือน..............วัน 

(นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) 
 

3. เกิดต าบล......................................อ าเภอ................................จังหวัด.......................................... 
 

4. ท่ีอยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่.................ถนน......................................ต าบล........................................... 

อ าเภอ.............................................................จังหวัด................................................................. 
 

5. ขอสมัครเข้ารับราชการใน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

6. นามบิดา......................................................................สัญชาติ......................เชื้อชาติ.................. 

ศาสนา...............................................................อาชีพ................................................................ 
 

7. นามมารดา..................................................................สัญชาติ......................เชื้อชาติ.................. 

ศาสนา...............................................................อาชีพ................................................................ 
 

8. นามภรรยาหรือสามี.............................................................เกิดในสกุล........................................ 

สัญชาติ.........................................เชื้อชาติ.....................................ศาสนา................................... 
 

9. บิดา  มารดา  สามีหรือภรรยา  เคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ 

(1) ท าความผิด  ความอาญาว่าดว้ยความผิดฐานประทุษร้ายตอ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวและ

ราชอาณาจักร 

(2) ถูกเนรเทศ 

(3) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตอันมีก าหนด 

..........................................................................................................(ถ้าเคยให้ระบุว่าในกรณีใด) 
 

10. เคยท างานมาแล้ว  คือ  ............................................................................................................... 

และได้ออกเพราะ.........................................................................................................................  

ถ้าหากเคยมีประสบการณ์ในการสอน  เคยสอนวิชาอะไรบา้ง ณ สถาบันการศึกษาใด 

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

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

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

 

 

รูปถ่าย 
1 นิว้ 

(ชุดที่ 1) 



 

11. ขณะนี้รับราชการเปน็ข้าราชการพลเรือน  ชั้น.................อันดับ..................ขั้น.......................บาท 

ต าแหน่ง.................................................แผนก.....................................กอง................................ 

กรม..................................................................กระทรวง............................................................. 
 

12. การศึกษาในประเทศไทยชั้นมัธยม 

ตั้งแต่ พ.ศ. ...............ถึง พ.ศ. ...............ศึกษาในโรงเรียน........................................................... 

จังหวัด..................................................จบชั้น.............................................เมื่อ พ.ศ. ................. 

ได้รับประกาศนียบัตร....................................................................................กระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อวันท่ี....................เดือน........................................................พ.ศ. .......................................... 
 

13. กำรศึกษำในประเทศไทยข้ันอุดมศึกษำ 

ตั้งแต่ พ.ศ. ...............ถึง พ.ศ. ...............ศึกษาวชิา...................................................................... 

ซึ่งมีหลักสูตร.............ป ี ใน......................................................................................................... 

ได้รับปริญญา อนปุริญญา ประกาศนียบัตร................................................................................... 

เมื่อวันท่ี....................เดือน........................................................พ.ศ. .......................................... 

ตั้งแต่ พ.ศ. ...............ถึง พ.ศ. ...............ศึกษาวชิา...................................................................... 

ซึ่งมีหลักสูตร.............ป ี ใน......................................................................................................... 

ได้รับปริญญา อนปุริญญา ประกาศนียบัตร................................................................................... 
 

14. กำรศึกษำในต่ำงประเทศข้ันอุดมศึกษำ 

ตั้งแต่ พ.ศ. ...............ถึง พ.ศ. ...............ศึกษาวชิา...................................................................... 

ซึ่งมีหลักสูตร.............ป ี ใน.........................................ประเทศ.................................................... 

ได้รับปริญญา อนปุริญญา ประกาศนียบัตร................................................................................... 

เมื่อวันท่ี....................เดือน........................................................พ.ศ. .......................................... 

ตั้งแต่ พ.ศ. ...............ถึง พ.ศ. ...............ศึกษาวชิา...................................................................... 

ซึ่งมีหลักสูตร.............ป ี ใน.........................................ประเทศ.................................................... 

ได้รับปริญญา อนปุริญญา ประกาศนียบัตร................................................................................... 

ตั้งแต่ พ.ศ. ...............ถึง พ.ศ. ...............ศึกษาวชิา...................................................................... 

ซึ่งมีหลักสูตร.............ป ี ใน.........................................ประเทศ.................................................... 

ได้รับปริญญา อนปุริญญา ประกาศนียบัตร................................................................................... 

เมื่อวันท่ี....................เดือน........................................................พ.ศ. .......................................... 

 

 

 



15. กำรศึกษำเพิ่มเติม 

ตั้งแต่ พ.ศ. ...............ถึง พ.ศ. ...............ศึกษาวชิา...................................................................... 

ซึ่งมีหลักสูตร.............ป ี ใน.........................................ประเทศ.................................................... 

ได้รับปริญญา อนปุริญญา ประกาศนียบัตร................................................................................... 
 

16. ควำมรู้พิเศษ 

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

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

17. กำรดูงำนหรือกำรวิจัย 

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

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

18. หนังสือหรือบทควำมทำงวิชำกำรที่เรียน 

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

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

19. ข้าพเจ้าขอปฏิญาณและให้ค ารับรองโดยสัตย์วา่  ขา้พเจ้าเปน็ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ 

ในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 ทุกประการ  และข้อความท่ีกล่าวข้างต้นนี้ล้วนเป็นความสัตย์จรงิท้ังนั้น 
 

20. ข้าพเจ้าขอเสนอรูปถ่ายปริญญาบัตร  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  และหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

มาดังต่อไปนี้ 

(1)............................................................................................................................ 

(2) ........................................................................................................................... . 

(3) ............................................................................................................................ 

(4) ........................................................................................................................... . 

(5) ............................................................................................................................  
 

21. ข้าพเจ้าขอเสนอผู้มีรายนามต่อไปนี้  ซึ่งเป็นอาจารย์สอน ควบคุมการวิจัยหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา หรือ

ผู้บังคับบัญชา จ านวนอย่างนอ้ย 2 คน เป็นผู้เขียนหนังสือรับรองเข้ารับราชการในต าแหนง่อาจารย์ 

1. ชื่อ......................................................................สถานท่ีติดต่อ............................................. 

2. ชื่อ......................................................................สถานท่ีตดิต่อ............................................. 

3. ชื่อ......................................................................สถานท่ีติดต่อ............................................. 

 

ลงนาม....................................................ผู้สมัคร 

ยื่นใบสมัครวันท่ี................................................. 



ใบสมัครเป็นพนักงำนมหำวิทยำลยั  
คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
ต าแหน่งที่สมคัร 
 อาจารย์  สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวชิา.................................................... 
    

ทันตแพทย์  สังกัด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 

 
วันที…่………เดือน………………………….พ.ศ…………… 

1.   ชื่อ-สกุล  ภาษาไทย……………………………….………………………..……………เพศ………….….….…… 
 ชื่อ-สกุล  ภาษาอังกฤษ………………………………..…………………………………………………….……… 
2.   เกิดวันที่………...…….เดือน…………………………พ.ศ…………….    อาย…ุ……...ปี………เดือน 
 สัญชาต…ิ……..…….เชื้อชาต…ิ…………………ศาสนา…………………… สถานภาพสมรส …………….... 
3.   ที่อยูป่ัจจุบันที่สามารถติดตอ่ได้สะดวกที่สุด ……………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์ (1) ………………………..……………โทรศัพท ์(2) …………………………………………….…… 
E-mail address………………………………………………..………………………………………………….. 

4.   บิดา ชื่อ………………………………………….นามสกุล…………………..……………………อายุ………..ปี 
5.   มารดา ชื่อ……………………………………….นามสกุล……………………..…………………อายุ………..ปี 
6.   ประวตัิการศึกษา 
 

ระดับ/สาขา มหาวิทยาลัย/สถาบัน/ประเทศ ปีที่จบ G.P.A.** 

ปริญญาตร ี
สาขา ……………………………... 

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

……… ……… 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ …………………………………….……… 
…………………………………….……… 

……… ……… 

ปริญญาโท 
สาขา ……………………………... 

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

……… ……… 

ปริญญาเอก 
สาขา ……………………………... 

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

……… ……… 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
สาขา ………………………..…… 

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

……… ……… 

การฝึกอบรมหลังปริญญา 
สาขา ………………………….... 

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

……… ……… 

อื่นๆ (ระบ)ุ …………….……….. 
สาขา ………………………….... 

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

……… ……… 

  

หมายเหต:ุ **ณ วันที่สมัคร 
 

 

รูปถ่าย 
1 นิ้ว 

(ชุดที่ 2) 



7.   ประวตัิการท างาน (เรียงตามปีทีใ่กล้ปัจจุบันที่สุด) 
(1) ……………………………………………………………………..…………………………..………… 
 ……………………………………………………………………………………...พ.ศ……………….. 
(2) ……………………………………………………………………..…………………………..………… 
 …………………………………………………………………………….………..พ.ศ…..……………. 

 

8.   การศึกษาหรือฝึกอบรม 
8.1  ในประเทศ 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
8.2 ในต่างประเทศ 

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

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

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

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

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

9.   กิจกรรม/ต าแหนง่พิเศษที่ได้ปฏิบัต ิ
(1) …………………………………………………………………………..………….พ.ศ...……………. 
(2) …………………………………………………………………………..………….พ.ศ...……………. 
(3) …………………………………………………………………………..………….พ.ศ...……………. 
(4) …………………………………………………………………………..………….พ.ศ...……………. 

 

10.   ความสามารถพิเศษที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
(1) …………………………………………………………………………..……...…………………………. 
(2) …………………………………………………………………………..……...….........….……………. 
(3) …………………………………………………………………………..……...….........….……………. 
(4) …………………………………………………………………………..……...…..............……………. 

 

11.   ความรู้และความสามารถดา้นภาษา (ระดับ พอใช้ ปานกลาง ดี  ดีมาก) 
 

ภาษา อ่าน/ระดับ พูด/ระดับ เขียน/ระดับ 
    
    
    
    

 
 
 



12.   รางวัลหรือเกยีรติฯ ที่ได้รบั (ระบุแหล่งที่ได้รับ) 
(1) ………………………………………………………………………………………พ.ศ.……………… 
(2) ………………………………………………………………………………………พ.ศ.……………… 
(3) ………………………………………………………………………………………พ.ศ.……………… 

 

13.   บทความที่ก าลังตีพมิพ/์ได้ตีพิมพ์แล้ว (เรียงตามปีทีใ่กล้ปัจจุบันที่สุด) 
(1) …………………………………………………………………………………………………………… 
(2) …………………………………………………………………………………………………………… 
(3) …………………………………………………………………………………………………………… 
(4) …………………………………………………………………………………………………………… 
(5) …………………………………………………………………………………………………………… 

14.   โปรดตอบค าถามต่อไปนี้ (โปรดใช้กระดาษอื่นเพิม่เตมิหากที่เว้นไมพ่อ) 
1. หลักสูตรแบบบูรณาการใช้ปัญหาเป็นหลัก Problem-based Learning หรือ PBL นัน้คืออะไร 

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



2. ท่านเคยศึกษา  หรือท าการสอนแบบ PBL มาแล้วหรือไม่  ถ้าเคย  โปรดอธิบาย 
ถ้าไม่เคย  ท่านคาดว่าจะเป็นอยา่งไร ? 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 

 

3. ท่านคิดว่าการสอนแบบ PBL มขี้อดี และข้อเสียอย่างไร ? 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 

 

4. ท่านคิดว่าอาจารย์ในหลักสูตรทีใ่ช้ PBL ควรมบีทบาทอย่างไร ? 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 

 
 
 



5. ท่านมีข้อคิดเห็น (ข้อเด่น ข้อด้อย) ต่อ ปรัชญาและนโยบายของ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างไร (หากท่านต้องการเนื้อที่เพิ่ม กรุณาเขียนด้านหลัง) 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 

 

6. ท่านคิดว่าอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือ ทันตแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ควรมคีุณสมบัติอย่างไร 
(1) …………………………………………………………………………………………………………… 
(2) …………………………………………………………………………………………………………… 
(3) …………………………………………………………………………………………………………… 
(4) …………………………………………………………………………………………………………… 
(5) …………………………………………………………………………………………………………… 
(6) …………………………………………………………………………………………………………… 
(7) …………………………………………………………………………………………………………… 
(8) …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ท่านคาดว่ามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จะให้
ประโยชน์แกท่่านอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ท่านคิดว่าท่านสามารถให้ประโยชน์แกม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



9. หากท่านได้รับการคัดเลือก ท่านมีแผนการท างานและการพฒันาศักยภาพของตนเองอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. บุคคลที่รับรองความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในการเขา้รับราชการต าแหนง่อาจารย์ของท่าน  
(พร้อมทั้งแนบใบรับรองตามแบบที่แนบท้าย) 
1) ชื่อ…………………………นามสกุล…………….……………..ต าแหน่ง……………….…………… 

สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย…์……….……………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………โทรศัพท์ ………………………… 

2) ชื่อ……………………………นามสกุล…………….………..…ต าแหน่ง…………..………………… 
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย…์……………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………โทรศัพท์ ………………………… 

3) ชื่อ……………………………นามสกุล…………….…………..ต าแหน่ง………………………….… 
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย…์…………………………………….…………………………………… 
………………………………………………………………………โทรศัพท์ ………………………… 

   
ข้อความที่ข้าพเจ้าแจง้ในใบสมัครข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ………………………………………ผู้สมัคร 

ยื่นใบสมคัรวันที…่………………………………. 



(ตัวอย่างรูปแบบ) 

หนังสือรับรอง 
 

เขียนที ่ ………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

 
วันที่ ……………………………………………………. 

 
 ข้าพเจ้า………………………………………………..ต าแหน่ง………………………..………….………. 
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว……………………………..นามสกุล………………………………………………. 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตรงกบัความเป็นจรงิทุกประการ พร้อมกันน้ีข้าพเจ้าได้แนบ
ส าเนาบัตรประจ าตวัของข้าพเจา้ (ผู้รับรอง) มาด้วย 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………ผู้รบัรอง 
        (………………………………………) 

ข้อเสนอแนะ: 
1. กรุณาพิมพ์ในกระดาษอื่นทีม่ีหวักระดาษของสถาบัน 

โปรดให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ความสามารถ ความประพฤติ และทัศนคตขิองผู้ได้รับการรับรองที่เหมาะสม

ต่อต าแหน่งและหน้าที่การงาน 


