
 

 

รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางโครงการ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
สังกัดงานกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจาง 1 ป อัตราเงินเดือน 12,000 บาท  

 

คุณสมบัติ 
  1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา  
  2) มีความรูความสามารถดานงานสารบรรณ, มีความรูดานคอมพิวเตอรอยูในระดับดี, 

สามารถใชงาน Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint), Photoshop, และอื่นๆ ที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน  
  3) มีความอดทนสูง มนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานเปนทีม ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

และนอกสถานที่ได 
  4) เคยมีประสบการณดานงานธุรการและงานกิจกรรม จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
 
ขอบขายงาน 
 1) ถายภาพและประชาสัมพันธงานกิจกรรมนักศึกษา และงานอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 2) จัดทําสื่อประชาสมัพันธในรปูแบบตางๆ  
 3) จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงาน สรุปรายงานผลการดําเนินงานในโครงการตางๆ 
 4) ประสานงานเกี่ยวกับการยมื-คืนวิทยุสื่อสารพรอมท้ังการบํารุงรักษา 
  5) ประสานงานและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับงานนักศึกษาวิชาทหาร 
 6) ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร 
  7) เขารวมกิจกรรมตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 8) งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของและไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 
การรับสมัคร 
 1) ใบสมัคร ผูประสงคสมัครงานตามประกาศ ขอรับใบสมัคร ณ หองงานกิจกรรม

นักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) อาคารกิจการนักศึกษา ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(สวนทะเลแกว) หรือดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัครที่แนบทายประกาศฯ ฉบับนี้  

2) การย่ืนใบสมัคร ผูประสงคสมัครงานย่ืนใบสมัครดวยตนเองพรอมประวัติและผลงาน      

ไดต้ังแตวันที่ 8-12 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หองงานกิจกรรมนักศึกษา 
(กองพัฒนานักศึกษา ) อาคารกิจการนักศึกษา ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       
(สวนทะเลแกว) โทร. 055-267078 ผูใดไมสมัครดวยตนเองถือวาสละสิทธ์ิ 

3) ประกาศรายช่ือผูมี สิท ธ์ิ เขารับการสอบสัมภาษณ (โดยพิจารณาจากผลงาน)         
และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. เปนตนไป ที่ Facebook: 
งานกิจกรรมนักศึกษา มรภ.พิบูลสงคราม 

 
 



 

 

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร 
1) รูปติดบัตร ขนาด 1 นิ้ว (ถายไมเกิน 6 เดือน)   จํานวน 1 รูป  
2) สําเนาใบแสดงคุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษา     จํานวน 1 ฉบับ 

3) สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประชาชน (ถายเอกสารในหนาเดียวกัน) จํานวน 1 ฉบับ 
4) สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถามี)     จํานวน 1 ฉบับ 
5) เขียนหรือพิมพขอความบรรยายประสบการณในการเรียน การเขารวมกิจกรรม 

ความสามารถพิเศษและ/หรือการทํางาน (ถามี) ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 
6) ผลงานที่ตองการนําเสนอความสามารถ รายงานประกอบรูปภาพ/รูปถาย        

หรือส่ือตางๆ (ถามี) (ใชประกอบในการพิจารณาเพื่อประกาศผลผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ) 

 
การคัดเลือกและการประกาศผล 
  - การคัดเลือก   กําหนดวันสอบ วันที่ 15 มกราคม 2563 โดยวิธี 

      การสอบสัมภาษณ และประเมินผลจากประสบการณ  
  เวลา 09.30 น. เปนตนไป ณ ณ หองงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  
      อาคารกิจการนักศึกษา ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว)

 หมายเหต ุ
  กองพัฒนานักศึกษาจะคัดเลือกบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ คุณลักษณะ หรือ
ประสบการณที่เหมาะสมกับขอกําหนดภาระงานของตําแหนงจากผลงาน ผลการตัดสินของ

กองพัฒนานักศึกษาถือเปนส้ินสุด 
 
- การประกาศผล วันที่ 15 มกราคม 2563 

 
 - วันเริ่มปฏิบัติงาน   วันที่ 20 มกราคม 2563 
 

 

กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ใบสมัครงานและประวัติยอผูสมัคร 

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

คําแนะนํา: โปรดกรอกใบสมัครดวยความรอบคอบ เพราะขอมลูท่ีทานใหจะมีสวนชวยใหไดรับการพิจารณาสําหรับการวาจาง 

ชือ่ (ภาษาไทย) (นาย,นาง,นางสาว)................................................นามสกุล....................................................... 

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) (Mr., Mrs., Miss.) ..............................................นามสกุล.................................................... 

สัญชาติ...................ศาสนา................ เกิดวันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ................ อายุ..............ป 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน บานเลขท่ี/หองท่ี............หมูบาน/อาคารชุด............................................หมูท่ี............... 

ตรอก/ซอย..............................ถนน....................................ตาํบล/แขวง.............................................................. 

อําเภอ/เขต................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.......................... 

ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอไดสะดวก บานเลขท่ี/หองท่ี..........หมูบาน/อาคารชุด........................................หมูท่ี........ 

ตรอก/ซอย..............................ถนน....................................ตาํบล/แขวง.............................................................. 

อําเภอ/เขต................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.......................... 

อีเมล..................................................................โทรศัพทมือถือ...........................โทรศัพทบาน.......................... 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี ชือ่วุฒิเต็ม..............................................(ตัวยอวุฒิ..............) สาขาวชิา.................................. 

ระดับคะแนน................สําเร็จจากสถานศึกษา............................................ วันท่ีสําเร็จการศึกษา..................... 

ระดับปริญญาตรี ชือ่วุฒิเต็ม..............................................(ตวัยอวุฒิ..............) สาขาวชิา.................................. 

ระดับคะแนน................สําเร็จจากสถานศึกษา............................................ วันท่ีสําเร็จการศึกษา..................... 

ระดับปริญญาโท ชือ่วุฒิเต็ม..............................................(ตวัยอวุฒิ..............) สาขาวชิา.................................. 

ระดับคะแนน................สําเร็จจากสถานศึกษา............................................ วันท่ีสําเร็จการศึกษา..................... 

1. ประวัติสวนตัว 

ผูสมัครมีบัตรประจําตัวประชาชน (13 หลัก) เลขท่ี..........................................สถานท่ีออกบัตร......................... 

วันท่ีออกบัตร.........................................................วันบัตรหมดอายุ.................................................................... 

สถานภาพทางทหาร (เพศชาย)  

 ผานการเกณฑทหาร  สําเร็จวิชารักษาดินแดน (รด.)  ไดรับการยกเวน (ระบุ)................................. 

ชื่อ-สกุล (บิดา)..........................................................................สัญชาติ...............ศาสนา...............อายุ............ป 

 อาชีพ................................................................................................ มีชีวิตอยู  ถึงแกกรรม 

ชื่อ-สกุล (มารดา)......................................................................สัญชาติ...............ศาสนา...............อายุ............ป 

 อาชีพ................................................................................................ มีชีวิตอยู  ถึงแกกรรม 

จํานวนพ่ีนอง (รวมผูสมัคร)................คน ชาย.............คน, หญิง................คน ผูสมัครเปนบตุรคนท่ี................. 

สถานภาพของผูสมัคร โสด  สมรส  ไมจดทะเบียน  หยา  แยกกันอยู  หมาย 

ชื่อ-สกุล (คูสมรส).....................................................................สัญชาติ...............ศาสนา...............อายุ............ป 

 อาชีพ........................................................ทํางานท่ี.............................................................................. 

 

ติด 

รูปถาย 1 นิ้ว 



 

 

2. ประสบการณการทํางาน 

ปจจุบัน “วางงาน” 

ปจจุบัน ทํางานท่ี............................................................................................จังหวัด.................................... 

     ตําแหนง................................................................................ระยะเวลาถึงปจจุบัน...............ป............เดือน 

ประสบการณการทํางาน(ท่ีผานมาแลว) ดังนี้ 

 1. ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................จังหวัด.............................. 

     ตําแหนง................................................................................ระยะเวลาถึงปจจุบัน...............ป............เดือน 

 2. ชื่อสถานประกอบการ.............................................................................จังหวัด.............................. 

     ตําแหนง................................................................................ระยะเวลาถึงปจจุบัน...............ป............เดือน 

ประสบการณการทํางาน (ฝกงาน) ในชวงระหวางท่ีศึกษาอยู 

     ชื่อสถานประกอบการ.........................................................................................จังหวัด.............................. 

     ตําแหนง................................................................................ต้ังแต เดือน................................พ.ศ.............. 

     ถึง เดือน...................................... พ.ศ..................... ระยะเวลารวม ........................... เดือน 

     ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ.............................................................................................................................. 

3. การฝกอบรม/ดูงาน/เกียรติประวัติ/ผลงาน/การเขารวมกิจกรรม 

1. เกียรติประวัติ ผลงาน เขารวมกิจกรรม เรื่อง................................................................................. 

    หนวยงานท่ีจัด..................................................................................................เม่ือวันท่ี................................ 

2. เกียรติประวัติ ผลงาน เขารวมกิจกรรม เรื่อง................................................................................. 

    หนวยงานท่ีจัด..................................................................................................เม่ือวันท่ี................................ 

การฝกอบรม/ดูงาน 

1. ชื่อหลักสูตร/เรื่อง............................................................................................................................................ 

    หนวยงานท่ีจัด..................................................................เม่ือวันท่ี.......................ระยะเวลาท่ีเขารวม.......... 

2. ชือ่หลักสูตร/เรื่อง............................................................................................................................................ 

    หนวยงานท่ีจัด..................................................................เม่ือวันท่ี.......................ระยะเวลาท่ีเขารวม.......... 

4. ทักษะความสามารถ 

ทักษะภาษา 
ระบุ(ดีมาก/ด/ีพอใช) ทักษะคอมพิวเตอร ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 

พูด อาน เขียน ระบุ (ดีมาก/ด/ีพอใช) โปรดระบุ 

ภาษาอังกฤษ    Word =  

อ่ืนๆ(ระบุ)..............    Excel =  

ทักษะการพิมพ = ภาษาไทย นาทีละ............คํา Power Point =  

                   ภาษาอังกฤษ นาทีละ...........คํา อ่ืนๆ(ระบุ) =  

กีฬาท่ีเลนได..................................................... งานอดิเรก....................................................................... 
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5. บุคคลอางอิง 

(ขอใหระบุชื่อบุคคลท่ีคุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง หัวหนางาน หรืออาจารยท่ี

ปรึกษา (ขณะศึกษา/ฝกงาน) โปรดอยาระบุชื่อบุคคลท่ีเปนญาติหรือเพ่ือน 

*ชื่อ–สกุล......................................................................................ระบุความสัมพันธกับทาน.............................. 

ตําแหนงปจจุบัน.....................................................สถานท่ีทํางาน...................................................................... 

เบอรโทรศัพท (มือถือ)............................................................เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน......................................... 

ผูใกลชิดท่ีติดตอไดในกรณีเรงดวน (เชน บิดา มารดา ญาติ พ่ีนอง หรือเพ่ือนสนิท ฯลฯ) 

ชื่อ-สกุล...........................................................................................เก่ียวของเปน............................................... 

เบอรโทรศัพท (มือถือ)...................................................................เบอรโทรศัพท (บาน)..................................... 

6. หลักฐานท่ีใชแนบใบสมัครครั้งนี้ (ตามคุณสมบัติประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย) 

สําเนาวุฒิการศึกษา (กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง ) 

ระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ระบุ)........................... ไดแกสําเนาประกาศนียบัตรใบรายงานผลการเรียน 

ระดับปริญญาตรี ไดแกสําเนา ปริญญาบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการเรียน 

ระดับปริญญาโท ไดแกสําเนา ปริญญาบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการเรียน 

 หนังสือรับรองการรออนุมัติผลการใหปริญญาจากสภาของสถาบันฯ ระดับ ป.โท  ป.ตร ี

 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน รูปถายติดใบสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

 สําเนาการผานหรือยกเวนการเกณฑทหาร หลักฐานอ่ืนๆ ถามี................................................. 

ขอความตอไปนี้ถือเปนสวนหนึ่งของใบสมัคร โปรดอานใหละเอียดกอนลงลายมือช่ือผูสมัคร 

(กรุณาทําเครื่องหมาย  ในชอง ) 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีขาพเจาใหไวขางตน ตลอดจนเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีไดมอบไวตอ

มหาวิทยาลัยฯ ท้ังหมด ถูกตองสมบูรณและเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวาขอความหรือ

เอกสารหลักฐานสวนหนึ่งสวนใดเปนเท็จ ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยบอกเลิกจางขาพเจาไดทันที โดยขาพเจา

ไมติดใจรองเรียกคาชดเชยหรือคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 

 ขาพเจารับทราบวา มหาวิทยาลัยมีการตรวจประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึง

หากพบวาขาพเจามีประวัติการกระทําความผิดอาชญากรรมใดๆ ก็ตาม จะถือวาขาดคุณสมบัติการเปน

ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

      ลงลายมือชื่อ...............................................ผูสมัคร 

           (...............................................) 

       วันท่ี............./........................./............. 

************************************************************************************************** 

      ลงลายมือชื่อ..............................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 

           (...............................................) 

       วันท่ี............./........................./............. 
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เขียนหรือพิมพขอความบรรยายประสบการณในการเรียน การเขารวมกิจกรรม ความสามารถพิเศษและ/

หรือการทํางาน (ถามี) ไมเกิน 1 หนากระดาษ A4 
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*** แนบผลงานที่ตองการนําเสนอความสามารถ 
รายงานประกอบรูปภาพ/รูปถาย หรือสื่อตางๆ (ถามี) *** 

 
(ใชประกอบในการพิจารณาเพื่อประกาศผลผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ) 

 


