
ใบสมคัรงาน

1. คําถามในใบสมคัรงานจําเป็นจะตอ้งไดรั้บคําตอบที9สมบรณู ์ใบสมคัรงานทกุ
ใบ (รวมใบรับรองตา่งๆ)
สํานักงานของมลูนธิฯิ จะตอ้งไดรั้บกอ่นการพจิารณาสมคัรเขา้ทํางาน

2. กรณุาตดิรปูถา่ยปัจจบุนัไวท้ี9 มมุบนดา้นขวาของใบสมคัร
3. ในการกรอก วนั,เดอืน,ปี กรณุากรอกชื9อเดอืนดว้ยตวัอกัษร

(เขยีนตวับรรจง)
ชื9อตวั (นาย, นาง, นางสาว)                                               นามสกลุ        
                   
ที9อยูปั่จจบุนัเลขที9                    ถนน                         ตําบล/แขวง                     
                             
อําภอ/เขต                            จังหวดั                                  รหสัไปรษณีย ์   
                                   
โทรศพัท ์                                                   อเีมลล ์                               
                              
เกดิวนัที9             เดอืน                     พ.ศ.                 อาย ุ          ปี เพศ         
       สถานที9เกดิ                   
สถานภาพ (โสด, แตง่งาน, มา่ย, หยา่/แยกทาง) ชื9อคูส่มรส                         
                        
จํานวนบตุร                   คน สญัชาต ิ                                เชืRอชาต ิ              
                
ใบอนุญาตขบัขี9ยานพาหนะเลขที9 (ถา้ม)ี                            ชนดิยานพาหนะ      
                           
บตัรประชาชนเลขที9                            ออกให ้ณ                 วนัที9ออก               
    
วนัที9หมดอาย ุ                        

บคุคลที9สามารถตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ ชื9อ                               เกี9ยวของ้เป็น 
                          
อเีมลล ์                                                 โทรศพัท ์                                     
              

ขอ้มลูทั9ว 
ๆ ไป

รปูถา่ย
ปัจจบุนั  2 
นิRว



วนัที9สามารถเริ9มทํางานใหก้บัมลูนธิฯิ                              สามารถใชภ้าษาอะไร
ไดค้ลอ่ง           
ทา่นมคีวามประสงคจ์ะเขา้ทํางานในตําแหน่ง  1.                                   2. 
                                  

                                             

                                                                                      
โรงเรยีนหรอืสถาบนั/การศกึษา/สถานที9ตั Rงสาขาวชิาจบการศกึษาเมื9อ

1.                                                                                                           _______
2.                                                                                                                             
3.                                                                                                                     __

ประวตัผิูว้า่จา้ง/ที9ตั Rงปีที9ทํางาน/ระยะเวลา ตําแหน่งสาเหตทุี9ออก
1.                                                _________________________________
2.                                                                                                 ___  ________
3.                                                                                                 ___________

ทา่นมคีวามสามารถในการทํางานดา้นใดเป็นพเิศษ                                      
                              ________
งานอดเิรกที9ชอบทํา                                                                                    
                    ________

มลูนธิใินทศันะคตขิองทา่น (กรณุาอธบิาย)
                                                                                                                            
                                                                                                                            

*โปรดเลา่ประวตัชิวีติครสิเตยีน และการรับใชข้องทา่นโดยยอ่
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            

ประวตักิาร
ศกึษา

ประวตักิาร
ทํางาน



* ทา่นมคีวามหวงัอะไรหรอืเป้าหมายอะไร ตอ่หนา้ที9ๆ  จะรับผดิชอบในมลูนธิิ
โครงการเพื9อชวีติหรอืไม?่ อยา่งไร?
                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                                                                                            

* งานอะไรที9ทา่นเคยรับผดิชอบและทา่นพอใจในความสําเร็จ? เพราะ?
                                                                                                                  
                  
                                                                                                                            
                                                                                                                            
* กรณุาอบิายวา่ หลงัจากอธษิฐานแสวงหานํRาพระทยัของพระเจา้แลว้ พระเจา้
ทรงนําทา่นอยา่งไร ที9จะทํางานกบัมลูนธิโิคงการเพื9อชวีติ?
                                                                                                                  
                  
                                                                                                                            
                                                                                                                            

เงนิเดอืนที9ตอ้งการ                                       บาท/เดอืน หรอื O อาสาสมัครไม่
ประสงค์จะรับเงินเดือน
ท่านคิดว่าท่านสามารถ ทำงานนอกเวลาได้หรือไม่ ในกรณีพิเศษ ?  O ได้
O ไม่ได้
เพราะ ?                                                                                                                 

ลงชื9อ                                         ผูส้มคัร
    (                                        )

          /              /                 



ใบรบัรองและความเห็นของศษิยาภบิาลหรอืผูป้กครองครสิต
จกัร

ดว้ยนาย/นาง/นางสาว                                                                          
ไดส้มคัรเขา้ทํางานกบั มลูนธิโิครงการเพื9อชวีติ/คณะอนุชนนานาชาต ิทาง
สํานักงานจงึใครข่อความคดิเห็นจากทา่น เพื9อเป็นประโยชนแ์กท่างมลูนธิฯิ จะ
ถอืวา่ความคดิเห็นาของทา่นเป็นมตใิหญใ่นการพจิารณาการรับสมคัร และ
เอกสารนีR จะถกูไวเ้ป็นความลบั ขอขอบพระคณุทา่นที9ไดส้ยีสละเวลาในการให ้
ขอ้มลู

1. ทา่นรูจั้กผูส้มคัรนานเทา่ใด                                                         
               

2. ผูส้มคัรซื9อสตัยใ์นการมาครสิตจักรอยา่งสมํ9าเสมอหรอืไม?่
                       สมํ9าเสมอ    ไมส่มํ9าเสมอ

3. ผูส้มคัรมสีว่นรว่มในการรับผดิชอบงานในครสิตจักรหรอืไม่
                   มสีว่นรว่ม                               ไมม่สีว่นรว่ม

ถา้ม ีในดา้นใดบา้ง                                                                                     
4. ผูส้มคัรเคยเป็นสาเหตขุองการแตกแยกความสามคัคใีนครสิตจักรหรอืไม่

เคย    ไมเ่คย
ถา้เคย เหตกุารณนั์RนเกดิขึRนเพยีงครั RงเดยีวหรอืเกดิขึRนบอ่ยครั Rง                
                                                                           

       5.    ผูส้มคัรเป็นคนที9มทีฐิแิบง่ชั Rนวรรณะหรอืไม่ ใช่   ไมใ่ช่
       6.    ผูส้มคัรเป็นผูป้ระสานงานดหีรอืไม ่ถงึแมว้า่จะมไิดดํ้ารงตําแหน่งชัน้
ผูนํ้า   ยนิดี   ไมย่นิดี
       7.    ผูส้มคัรมทีา่ทดีหีรอืไมเ่มื9อไดรั้บคําตกัเตอืน หรอืคําแนะนํา ?               
                                                                      
       8.    อะไรเป็นแรงจงูใจใหผู้ส้มคัรตดัสนิใจจะรว่มทํางานกบัมลูนธิฯิ ตาม
ความคดิเห็นของทา่น?                                     
                                                                                                                            
       9.   ทา่นสนับสนุนดว้ยหรอืไมใ่นการรับใชข้องผูส้มคัร

         สนับสนุน        ไมส่นับสนุน
      10.   ถา้ผูส้มคัรมลีกัษณะการเป็นผูนํ้า ทา่นคดิวา่ผูส้มคัรมคีวามถนัดดา้นใด
มากที9สดุ ________________________  

(โปรดระบคุวามถนดัตามลาํดบัจากนอ้ยไปหามาก 1-12)

 ___ การสรา้งสรรคค์วามสามคัคใีนหมูค่ณะ ___ การใหคํ้าปรกึษา
 ___ การจัดระเบยีบวนัิย ___ สนับสนุนผูอ้ื9น

 



 ___ การรว่มงานกบัผูใ้หญ ่           ___ ชอบเปลี9ยนแปลงปรับปรงุ
 ___ การสอนในชั Rนเรยีน ___ การนําผูอ้ื9น
 ___ การประสานงาน ___ การนํานมสัการ
 ___ เป็นแรงหนุนผูนํ้าคนอื9น

โปรดประเมนิบคุคลกิภาพของผูส้มคัร

บคุคลกิภาพ สงูมาก ดี พอใช้ คอ่นขา้งตํKา ประเมนิ
ไมไ่ด้

ความตื9นตวั
ความมรีะเบยีบวนัิย
เป็นตวัของตนเอง (รูจั้ก
ตนเอง)
การรว่มงานกบัหมูค่ณะ
การหาโอกาสรับใชผู้อ้ ื9น
รูจั้กกาลเทศะ
มคีวามคดิสรา้งสรร
ความถนัดและการเอาใจ
ใสใ่นงาน
สขุภาพ
การแตง่กาย
การวางแผนอยา่งมเีป้า
หมาย
เป็นผูพ้ดูและผูส้งูที9ดี
มคีวามเชื9อถอืได ้
มคีวามหนักแน่น
มคีวามรับผดิชอบตอ่
หนา้ที9
มคีวามสตัยซ์ื9อ
มคีวามกระตอืรอืรน้
มวีจิารณญาณ
การปรับตวั
วา่นอนสอนงา่ย
การทําตามคําสั9งผูบ้งัคบั
บญัชา
มมีนุษยส์มัพันธ์
ความขยนัขนัแข็งและ
บรรลผุล
มคีวามเพยีรพยายาม



11. ความคดิเห็นหรอืคําแนะนําอื9น ๆ ถา้ม ี?                                                     
                                        
                                                                                                                  

    ลงชื9อ                                        
     (                                        )

                              ศษิยาภบิาล / ผูนํ้าครสิตจักร
โทรฯ                              

                                                 ครสิตจักร                                  
           วนัที9 ____/        /____

                                                          _



คาํรบัรองของผูว้า่จา้งคนปจัจบุนั

ชิ9อ/นามสกลุ ของผูส้มคัร                                                                   
                  
    บคุคลที9มชีื9อระบไุวข้า้งบนนีRไดส้มคัรเขา้ทํางานกบั มลูนธิโิครงการเพื9อ
ชวีติ/คณะอนุชนนานาชาต ิขอ้มลูของทา่นจะเป็นประโยชนต์อ่มลูนธิฯิ 
อยา่งยิ9ง จงึขอทา่นไดโ้ปรดกรณุากรอกขอ้มลูในใบรับรองนีR และกรณุาสง่
กลบัคนืมา โดยตรงที9สํานักงานตามที9อยูข่า้งบนนีR ขอ้ความทกุตอนจะถกู
เกบ็รักษาไวเ้ป็นความลบั และขอขอบพระคณุทา่นที9ไดเ้สยีสละเวลาในการ
ใหข้อ้มลูแกสํ่านักงาน

ผูส้มคัร ดมีาก ดี ปานกลาง คอ่นขา้งตํ9า

มคีวามคดิรเิริ9มสรา้งสรร                    

ปรับตวัเขา้กบัสงัคม

หว่งใยผูอ้ื9น

การเป็นผูนํ้า

การเป้นผูต้าม

การรูจั้กคดิและมวีจิารณญาน

ความมั9นคงทางอารมณ์

สขุภาพอนามยั

บคุคลกิภาพ

ปฏกิริยิาตอบสนอง

ความขยนัขนัแข็ง

ความเป็นผูเ้ชื9อถอืได ้

การใหค้วามรว่มมอื

การโอนออ่นผอ่นตาม

การตรงตอ่เวลา

ความรับผดิชอบดา้นการเงนิ

ความสตัยซ์ื9อ
1.  ระยะเวลาการทํางานของผูส้มคัร จากวนัที9 _____/         /_____ ถงึวนัที9  
____/                   /_____

บคุคลกิภาพ
ของผูส้มคัร

  



2.  เดมิผูส้มคัรมหีนา้ที9ความรับผดิชอบอะไร ?                                                
                      
3.  อะไรคอืลกัษณะเดน่ของผูส้มคัร                                                              
                   
4.  อปุสรรคในการทํางานตามบคุลกิภาพหรอืนสิยัใจคอ (ถา้มกีารพัฒนากรณุา
ระบ)ุ                                               
                                                                                                            
5. ความสมัพันธใ์นการทํางานกบัหนา้ที9เพื9อนรว่มงานเป็นอยา่งไร              

                                               
                                                                                                            
                                                                                                               
6.  ทา่นคดิวา่ผูส้มคัรไดป้ฏบิตัหินา้ที9ของ ตน เสร็จสมบรณูส์ม
บรณู ์  ไมส่มบรณู ์  
       เพราะ                                                                                               
7.  ผูส้มคัรมกีารตอบสนองเชน่ไรในสถานการณท์ี9มคีวามตงึเครยีด             
                                                   
8.  หากมตํีาแหน่งวา่งคณุตอ้งการจะวา่ จา้ง ผูส้มคัรนีRอกีหรอื
ไม ่      ตอ้งการ    ไมต่อ้งการ
     เพราะ                                                                                                 

                                                                                                            
                                                                                                                  

                                                                                                            
                                                                                                                  

ลงชื9อ                            
                   

(                                    )
ตําแหน่ง                         

                   
อเีมลล ์                          

                   
                                      

                     โทรฯ                            
                   

วนัที9 ____/        /_____

คาํแนะนําหรอืขอ้คดิเห็น
อืKน ๆ อืKน (ถา้ม)ี


