
 
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ สังกัดงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า  
 

************************** 
 ด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างโครงการรายเดือน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการนักศึกษา
และศิษย์เก่า จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. ต าแหน่งที่รับสมัคร    

ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
สังกัด   งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ค่าตอบแทน   เดือนละ 12,000 บาท (มีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน) 

 
2. ลักษณะงาน   

ปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ ได้แก่  
1) ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดูแลนักศึกษาที่เจ็บป่วยและนอนพักในห้องพยาบาล 
2) ให้บริการส่งต่อนักศึกษาที่เจ็บป่วย และได้รับอุบัติเหตุ น าไปส่งโรงพยาบาล และติดตามการรักษา 
3) จ่ายยาสามัญประจ าบ้าน และยาเวชภัณฑ์ ตามความเหมาะสมและตามอาการ แก่นักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มาขอรับบริการ 
4) ให้บริการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น เช่น ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และอ่ืนๆ 
5) จัดท าทะเบียนควบคุมผู้มาใช้บริการ และการเบิก - จ่ายยา และเวชภัณฑ์  
6) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ส าหรับห้องพยาบาลและจัดบริการสุขภาพ  
7) จัดยาและเวชภัณฑ์ กระเป๋ายา และให้บริการตามค าขอของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
8) ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและอนามัย และกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
9) จัดประชุมและด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของงานด้านบริการสุขภาพ  
10) จัดท าบันทึกสรุปรายชื่อผู้ใช้บริการ และสถิติของผู้รับบริการ  
11) รายงานผลการให้บริการสุขภาพประจ าปีการศึกษา 
12) โต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการสุขภาพ  
13) ควบคุมการเก็บรักษาเอกสาร หนังสือราชการ ที่เกี่ยวกับงานด้านบริการสุขภาพ 
14) ส ารวจและเสนอซื้อ-จ้าง วัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในส่วนงานที่รับผิดชอบ  
15) จัดห้องพยาบาลให้พร้อมส าหรับบริการผู้ติดต่อราชการ และบริการด้านสุขภาพ  
16) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือวิชาทางสาธารณสุข

ศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาล 
เภสัชศาสตร์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้อง 

2) มีความรู้ความสามารถด้านงานสารบรรณ และมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม 
Microsoft office (word, excel, power point) และโปรแกรมออกแบบสื่อต่างๆ เช่น 
Photoshop หรืออ่ืนๆ อยู่ในระดับด ี 

3) มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน มีความกระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
สามารถท างานเป็นทีม และปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการและนอกสถานที่ได ้

4) ไม่จ ากัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการสาธารณสุขจะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 

 
4. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

1) ใบสมัคร ผู้ประสงค์สมัครงานตามประกาศ ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องงานแนะแนวและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
พิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้  

2) การยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์สมัครงานยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 
2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องงานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา 
อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น  2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่ วนทะเลแก้ว )                             
โทร. 055-267-000-2 ต่อ 9607 

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ และสถานที่สอบ ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563                   
เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา                           
ที ่sas@psru.ac.th 

 
5. เอกสารประกอบการรับสมัคร 

1) ใบสมัคร ติดรูป ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)   จ านวน 1 รูป  
2) ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิ       จ านวน 1 ฉบับ 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน 1 ฉบับ 
4) ส าเนาบัตรประชาชน       จ านวน 1 ฉบับ 
5) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)     จ านวน 1 ฉบับ 
6) เขียนหรือพิมพ์ข้อความบรรยายประสบการณ์ในการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ความสามารถ

พิเศษและ/หรือการท างาน (ถ้ามี)  ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และให้เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน
เสนอคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์ 
**รับรองส ำเนำถูกต้องในเอกสำรที่เป็นส ำเนำทุกฉบับ 
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6. การคัดเลือกและการประกาศผล 
 

การคัดเลือก   วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และการประเมินผลจากประสบการณ์  
เวลา 09.00-11.00 น. สอบสัมภาษณ์และประเมินผลจากประสบการณ์ (100 คะแนน) 
   ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา 
 
เวลา 13.00 น.   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

 

วันปฏิบัติงาน   วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 
 

            
                (นายอ าพน กลีบปาน) 

                                                                        ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 

…………..…พิมพ์ 
................ตรวจ 

 


