
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
SRIPATUM  UNIVERSITY 

แบบฟอรมกรอกขอมูลสวนตัวของตําแหนงอาจารยพิเศษ 
(Personal   Data   Form   for  Guest  Lecturer ) 

คณะ/หนวยงาน (Faculty) __________________________________________ สังกัดภาควิชา (Department)___________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
1.  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) _____________________________นามสกุล ________________________________________             เพศหญิง         เพศชาย  
     First name (Mr./Ms./Mrs.)______________________________Family name __________________________________           Female            Male  
2.  วัน/เดือน/ปเกิด(Date of Birth) ___________________________ เลขท่ีบตัรประชาชน*(ID. No.)_______________________________หรือ/or      
     หนังสือเดินทาง (Passport No.) ____________________________สัญชาติ (Nationality) _________________   ศาสนา(Religion)_________________ 
3.  ที่อยูตามทะเบียนบาน(Permanent Address) ___________หมูที่/Moo__________ถนน/Street/Road_______________ตําบล/Sub-District____________ 
     อําเภอ/District__________________ จังหวัด/Province ________________ประเทศ/Country ______________รหัสไปรษณีย/Post Code____________ 
     โทรศัพทที่ทํางาน(Telephone)___________________โทรศัพทมือถือ (Mobile Phone)_________________อีเมล(E-mail Address) ________________ 
4.  ที่อยูปจจุบัน(Current Address)________________________________________________________________________________________________ 
5.  ตําแหนงทางวิชาการ (Academic Title)           ศาสตราจารย (Professor)            รองศาสตราจารย (Associate Professor)               
                     ผูชวยศาสตราจารย    (Assistant Professor)               อื่นๆ (Others) ___________________________________________________________ 
6.  ประสบการณการทํางานและประสบการณการสอน (Work and Teaching Experiences) 
     6.1  ประสบการณการทํางาน (Work Experiences)  

No. ตําแหนง/ Position สถานท่ี / Company Name and Address ประเทศ/Country ป พ.ศ./Year 

1     

2     

3     

     6.2  ประสบการณการสอน (Teaching Experiences) 

No. ช่ือวิชา / Course Name ระดับ/ Level สถานศึกษา / Institution Name and Address ประเทศ/Country ป พ.ศ./Year 

1      

2      

3      

7. ผลงานทางวิชาการ และ/หรือ ความเช่ียวชาญในสายงานพิเศษ  (Academic Paper/ Journal and/or Professional Qualifications)  
      7.1  ____________________________________________________________________________________________________________________ 
      7.2  ____________________________________________________________________________________________________________________ 
      7.3  ___________________________________________________________________________________________________________________ 
8.  ประวัติการศึกษา (Education & Credentials) 

ระดับ
การศึกษา 
(Level) 

ช่ือยอปริญญา    
(Degree  Abbreviation) 

สาขาวิชา 
(Major Fields of Study) 

ช่ือสถาบันการศึกษา 
(Institution Name) 

ประเทศ 
(Country) 

ปท่ีสําเร็จ 
(Year        

Graduated) 

คะแนนเฉล่ีย
สะสม 
CGPA 

ปริญญาตรี 
(Bachelor  
Degree) 

     
 

 

ปริญญาโท 
(Master  
Degree) 

     
 

 

ปริญญาเอก 
(Doctorate) 

     
 

 

อ่ืนๆ 
(Other) 

     
 

 

 

รูปถาย 1 น้ิว 
(Recent Photo 

size 1 inch) 



 
เอกสารที่ตองมีประกอบใบสมัคร (All documents listed  below must be  submitted) 

 รูปถายขนาด  1 น้ิว (1-Inch Recent Photo)                             สําเนาบัตรประชาชน  (Certified Copy of National ID Card or Copy of Passport) 

 สําเนาใบรับรองการศึกษา (Certified Copy of Transcripts)    สําเนาทะเบียนบาน  (Certified Copy of Census Registration)    

 อ่ืน ๆ (Others) __________________________                               
 

 
 
                                                                                                                    ลงชื่อ (Applicant’s Signature)    _________________________________ 
                                                                                                                                       วันที่ (Date)    _______/___________/_______________ 
 
 
                          คําส่ังคณบดี   (Approved by  Dean ) 
 
เร่ิมปฏิบัติงานวันที่ ( Start Date) _______________________________ 
ประจําภาคการศึกษา  (Academic Year)__________/_______________ 
 
                 …………………………………………………….. 

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

หมายเหตุ  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน   
(Please complete all items in the form) 
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