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ข้อมูลส่วนตัว 
 
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ________________________________นามสกลุ_________________________________________ 
 

เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน____________________________________________________________________________ 

วนัท่ีเกิด________________เดือน_______________________พ.ศ________________ปัจจบุนัอาย_ุ__________________ปี 
 

ภมูิล าเนาเดิม________________________________________________________________________________________ 
ศาสนา _____________________________________________________________________________________________ 
 

สถานภาพ                 โสด                           แตง่งาน                      หม้าย                     มีบตุร _________________คน 
 

ที่อยูปั่จจบุนัท่ีตดิตอ่ได้_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

โทรศพัท์ _______________________________________________ อีเมล________________________________________ 

Facebook __________________________________________________________________________________________ 
 

ช่ือบิดา________________________________________________ อาชีพ________________________________________ 

ช่ือมารดา______________________________________________ อาชีพ________________________________________ 

มีพี่น้อง____________________________________________ คน   ทา่นเป็นคนท่ี _________________________________ 
 

ส าเร็จมธัยมศกึษาตอนปลายจากโรงเรียน _________________________________________________________________ 

จงัหวดั ________________________________________________ ปีการศกึษา __________________________________ 

ส าเร็จการศกึษาชัน้ปริญญาตรี จาก______________________________________________________________________ 

คณะ ______________________________________________________________________________________________ 

วิชาเอก _______________________________________________ ปีการศกึษา __________________________________ 

คณุวฒุิอื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบใุห้ชดัเจน) ____________________________________________________________________ 

ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา  

ก)  อาชีพ _____________________________________________ ต าแหนง่ ____________________________________ 

สถานท่ีท างาน ______________________________________________________________________________________   

สถานท่ีตัง้ _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ โทรศพัท์ ____________________________________ 
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จาก เดือน / พ.ศ. ________________________________________ ถึง เดือน / พ.ศ _______________________________ 

สาเหตทุี่ลาออก______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

ปัจจบุนัท างานอยูท่ี่______________________________________ ต าแหนง่ ____________________________________ 

สถานท่ีตัง้ __________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________  โทรศพัท์ _____________________________________ 

จาก เดือน / พ.ศ. ________________________________________ ถึง เดือน / พ.ศ ________________________________ 

สาเหตทุีค่ดิจะลาออก__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

ขณะนีท้า่นได้สมคัรท างาน หรือศกึษาตอ่ ที่ใดบ้าง 

a)  หนว่ยงานท่ีสมคัรงาน ______________________________________________________________________________ 

ต าแหนง่/หน้าที่ท่ีสมคัร ___________________________________ จะทราบผลประมาณวนัท่ี _______________________ 
 

b) สถาบนัท่ีสมคัรศกึษาตอ่ _______________________________ คณะ _______________________________________ 

สาขา _________________________________________________  จะทราบผลประมาณวนัท่ี _______________________ 

 

(เฉพาะชาย)  ผา่นการเรียนรักษาดินแดน  ผา่นการเกณฑ์ทหารแล้ว (ตอบข้อมลูเพิ่มเติมด้านลา่ง)  

ผา่นการตรวจเลอืกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ าการ เมื่อปี ____________________________________________ 

ผลการตรวจเลอืก _______________________________________ หรือยงัอยูใ่นช่วงการผอ่นผนั  ซึง่จะต้องไปตรวจเลอืก    

ในเดือน _______________________________________________ พ.ศ. ________________________________________ 

กรณีผา่นการเกณฑ์ทหารแล้ว ได้มอบส าเนาหลกัฐานเป็นหนงัสอื ______________________________________________ 

ออกโดย ________________________________ ลงวนัท่ี _______________________แนบมาพร้อมใบสมคัรฉบบันีด้้วยแล้ว 

 

ผู้ที่จะให้รายละเอียดเก่ียวกบัตวัเรา (ควรเป็นบคุคลที่รู้จกัตวัทา่นเป็นอยา่งดีในด้านการท างาน เช่น ประธานหรือ กรรมการ
ชมรม, กลุม่กิจกรรมในมหาวิทยาลยั, อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนายจ้าง ฯลฯ) 

a)  ช่ือ_________________________________________________ ความสมัพนัธ์ _________________________________ 

ที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ ________________________________________________________________________________  

______________________________________________________ โทรศพัท์ _____________________________________    
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อีเมล_______________________________________________________________________________________________ 
 

b)  ช่ือ_________________________________________________ ความสมัพนัธ์ _________________________________ 

ที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้ ________________________________________________________________________________  

______________________________________________________ โทรศพัท์ _____________________________________    

อีเมล_______________________________________________________________________________________________ 
 

แนะน าตวัเองให้ผู้อื่นรู้จกัตวัเรามากขึน้ อยา่งไรบ้าง 
 

อปุนิสยัและบคุลกิภาพ  
 
 
 

ข้อเดน่  
 
 
 

ข้อด้อย  
 
 
 

ทกัษะและความสามารถพเิศษ  
 
 
 

สิง่ที่ชอบท าในเวลาวา่ง/ 
งานอดเิรก 

 
 
 
 

คณุคา่ของตวัเอง และคณุคา่
นัน้สามารถสง่ผลตอ่คนรอบ
ข้างได้อยา่งไรบ้าง 
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ความใฝ่ฝันหรือเปา้หมายใน
ชีวิตของตวัเราที่อยากเห็นใน
อนาคต 

 
 
 
 

 
1. อธิบายโดยละเอียดเก่ียวกบังาน / ประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมในสถาบนัการศกึษา หรือนอก
สถาบนัการศกึษา ในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้

• เคยเข้าร่วมกิจกรรม ชมรม / กลุม่ / องค์กร / มลูนิธิ / สมาคม   หน่วยงานใดบ้าง 

• บทบาทหน้าที่ / ความรับผิดชอบ / ผลงาน / ช่วงเวลา 

• ได้เรียนรู้อะไร และเห็นความส าคญัของกิจกรรมที่เข้าร่วมอยา่งไร 

• ในกรณีที่ไมเ่คยเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม หรือกิจกรรมสาธารณะ โปรดแสดงเหตผุล ทรรศนะ หรือ
เง่ือนไขตา่งๆ ตอ่การไมเ่ข้าร่วมกิจกรรม 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

2.  เลา่ประสบการณ์ชีวิต / สถานการณ์ / เหตกุารณ์ :  

• ประทบัใจหรือเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัตวัเราเรา และได้ข้อคิดจากสถานการณ์นัน้อยา่งไรบ้าง 

• ปัญหาที่เคยเผชิญทีย่ากที่สดุในชีวิต พร้อมทัง้บอกเลา่วิธีการแก้ไขหรือข้ามพ้นปัญหานัน้  
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เหตกุารณ์สร้างแรงบนัดาลใจ ปัญหาที่ตวัเราเคยเผชิญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. บคุคลทีต่วัเราประทบัใจหรือศรัทธา ในฐานะเป็นผู้ท างานอทุศิตวัเพื่อสงัคม ผู้ที่ขาดโอกาส หรือผู้ที่ถกูเลอืกปฎิบตัิจาก
สงัคม (ตอบก่ีคนก็ได้) เพราะเหตใุด และตวัเราได้เรียนรู้ หรือมีแนวทางทีจ่ะด าเนินตามแบบอยา่งบคุคลดงักลา่วอยา่งไร 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

4. นอกจากด้านสทิธิมนษุยชนแล้ว ตวัเรามีความสนใจศกึษาเร่ืองใดเป็นพิเศษ และมวีิธีการหาความรู้เร่ืองนัน้อยา่งไรบ้าง 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 

5. ตวัเราอยากอาศยัอยูใ่นสงัคม (อดุมคติ) แบบใด และตวัเราเป็นใครหรือท าหน้าที่อะไรในสงัคมนัน้  

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

6. ตวัเราอยากให้องค์กรและเพื่อนร่วมงานท่ีตวัเราเข้าร่วมงานด้วย เป็นอยา่งไร 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

7. ลกัษณะการท างานด้านสทิธิมนษุยชนแบบใดทีต่วัเรารู้สกึช่ืนชอบ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 8 คือ ชอบมากที่สดุ 

1 คือชอบน้อยที่สดุ  
 

1) ________ งานลงพืน้ที ่เพื่อน าข้อมลูหรือสถิติมาเขียนเป็นรายงาน  

2) ________ งานอา่นข้อมลู เพื่อน าเสนอข้อมลูนัน้ได้ในรูปแบบ infographic หรือสือ่มลัติมีเดียตา่งๆ 

3) ________ งานท าคดีด้านสิทธิมนษุยชน ฝึกเขียนค าว่าความ ค้นคว้าการท าความเห็นทางกฎหมาย การสอบข้อเท็จจริง 

จดัเตรียมเอกสารทางคดี จดัการงานท่ีศาลตามที่ได้รับมอบหมายจากทนายความ เป็นต้น  

4) ________ งานบริหารจดัการโครงการ บริหารงบประมาณส าหรับการจดักิจกรรม งานประสานงานตา่งๆ   

5) ________ งานกิจกรรมเคลือ่นไหว งานจดัตัง้ งานชมุนมุ 

6) ________ งานพฒันาชมุชน ลงไปท างานในพืน้ท่ีชมุชน อาศยัอยูใ่นชมุชน 

7) ________ งานจดักระบวนการอบรมตา่งๆ /เป็นกระบวนกร   

8) ________ อยากเรียนรู้และท างานร่วมกบัชาวตา่งชาติ องค์กรกรระหวา่งประเทศด้านสทิธิมนษุยชนตา่งๆ  

9) ________ อื่นๆ _______________________________________________________________________  
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อธิบายถึงสาเหตวุา่ท าไมตวัเราถึงชอบงานลกัษณะนีม้ากที่สดุ และชอบน้อยที่สดุ  

ชอบมากที่สดุ ________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

ชอบน้อยที่สดุ ________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

8. ตวัเรามีความสนใจท างานในปัญหาสทิธิมนษุยชนประเด็นใดบ้าง เพราะเหตใุด และอะไรเป็นแรงจงูใจ / แรงบนัดาลใจใน
การท างานด้านสทิธิมนษุยชน 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

9. ภาพนีเ้ก่ียวข้องกบัสทิธิมนษุยชนอยา่งไรบ้าง หากภาพแสดงถงึปัญหา ยกตวัอยา่งข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหานัน้ 

 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

10. ยกตวัอยา่งสถานกาณ์การละเมิดสทิธิมนษุยชนที่ส าคญัในสงัคมไทยในปัจจบุนั 1 เคส พร้อมทัง้แสดงความคดิเห็น 
(ส ำหรับผู้สมัครที่จบนิติศำสตร์ ยกตัวอย่ำงคดทีี่ส ำคัญด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 1 คด)ี 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

11. มีความเห็นอยา่งไรตอ่สถานการณ์การเมืองในปัจจบุนั คดิวา่สาเหตขุองปัญหามีอะไรบ้าง ทางออกของปัญหาจะเป็น
อยา่งไร ในฐานะคนรุ่นใหม ่ตวัเราสามารถท าอะไรได้บ้าง หรือวางบทบาทของตนเองอยา่งไรทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

12. ตวัเรามีความคาดหวงัอยา่งไร ในการเข้าร่วมโครงการอาสาสมคัรนกัสทิธิมนษุยชน  

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

ขอรับรองวา่เป็นความจริง 
ลงช่ือ________________________________________  

(_______________________________________)  
วนัท่ี  _______  เดือน _______________ พ.ศ. _______ 

 
หมำยเหตุ  

• หากได้รับการคดัเลอืกเป็นอาสาสมคัรนกัสทิธิมนษุยชน จะต้องสามารถปฏิบตัิงานเตม็เวลา ตลอดระยะเวลา 1 ปี 
ตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 30 มิถนุายน 2563 

• อาสาสมคัรเต็มเวลาจะได้รับคา่ยงัชีพเดือนละ 9,500 บาท และเงินสะสมเดือนละ 700 บาท โดยมเีง่ือนไขวา่ 
1. เงินสะสมจะจ่ายให้กบัอาสาสมคัรเมื่อท างานครบวาระ 1 ปี  
2. อาสาสมคัรท ารายงานการศกึษาประเด็นสทิธิมนษุยชน สง่ มอส. อยา่งน้อย 1 ชิน้ 
 


