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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ต าบล) 
(รอบที่ 3) 

--------------------------------- 
 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ต าบล) จ านวน 122 อัตรา  
เพ่ือท างานในพ้ืนทีเ่ขตธนบุรี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอบ้านแพ้ว อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร และอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  

1. ก ำหนดกำรรบัสมัคร 
  รับสมัคร    8-14 กุมภาพันธ์ 2564 
  ประกาศรายชื่อ   22 กุมภาพันธ์ 2564 
  สอบสัมภาษณ์   24 กุมภาพันธ์ 2564 
  ประกาศผลการคัดเลือก  25 กุมภาพันธ์ 2564 
  ท าข้อตกลงการจ้างงาน  29 กุมภาพันธ์ 2564 

เริ่มปฏิบัติงาน   1 มีนาคม 2564 
 

2. ประเภทบุคคลและคุณลักษณะที่เปิดรับสมัคร 
2.1  คุณสมบัติทั่วไป 

- มีสัญชาติไทย 
- ไมจ่ ากัดเพศ 
- มีอายุระหว่าง 18 ปี บริบูรณ์ ถึง อายุ 60 ปี 
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

หรอืเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
- เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน หรือพ้ืนทีใ่กล้เคียงตามข้อที่ 2 (แสดงหลักฐานโดยใช้ส าเนา

บัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองตามเอกสารแนบท้าย) 
- มีทัศนคติทีด่ี รักการเรียนรู้ ซื่อสัตย์ สามารถคิดเป็นระบบ คิดเชิงวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค ์
- มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถบริหารจัดการเวลา ส่งมอบงานได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน 
- มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับการท างานที่หลากหลายได้ 
- มีไหวพริบปฏิภาณ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ 
- สามารถท างานภายใต้ความเร่งด่วนและแรงกดดันได้ดี สามารถท างานนอกสถานที่และนอกเวลาได้ 
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับท้ังภาคีเครือข่ายภายนอกและภายในองค์ได้ดี 

 
 

//…..๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
 ๒.๒.๑  เป็นบัณฑิตจบใหม่ (79 อัตรา/พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน) 

- วุฒิการศึกษาระดับกับปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขา ที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี  
(ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2561 – 28 กุมภำพันธ์ 2564) 

- มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับภารกิจในลักษณะงานปฏิบัติเฉพาะ 
- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานไดเ้ป็นอย่างด ี(โปรแกรม 

Microsoft Word, Excel, Power Point, email, Social Media การใช้งาน Internet และ ZOOM) 
- มีความรู้ความสามารถในการจัดท าเว็บไซต์และตกแต่งกราฟฟิกเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

๒.๒.๒  เป็นประชำชน (13 อัตรา/พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน) 
- เป็นผู้ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างจากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐ ภาคเอกชน และไม่ได้รับ

ความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 
- มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับภารกิจในลักษณะงานที่ปฏิบัตเิฉพาะ 
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และแอพพลิเคชั่นในการติดต่อสื่อสารผ่าน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น  Line, zoom  
๒.๒.๓  เป็นนักศึกษำ (30 อัตรา/พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน) 

- มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับภารกิจในลักษณะงานที่ปฏิบัตเิฉพาะ 
- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและโปรแกรม Microsoft Word, Excel, 

Power Point, email, Social Media การใช้งาน Internet และ ZOOM 
- สามารถปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ (นับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์) 

3. พื้นที่และระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
3.1 พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

1) กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี แขวงบางยี่เรือ แขวงส าเหร่ แขวงหิรัญรูจี 
เขตตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ แขวงฉิมพลี แขวงตลิ่งชัน 

แขสงบางเชือกหนัง แขวบางพรม แขวงบางระมาด  
2) จังหวัดสมุทรสาคร อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

ต.กาหลง ต.โกรกกราก ต.คอกกระบือ ต.โคกขาม 
ต.ชัยมงคล ต.ท่าจีน ต.บางกระเจ้า ต.บางโทรัด 
ต.บางจืด ต.บ้านเกาะ ต.บางหญ้าแพรก ต.บ้านบ่อ 

     อ าเภอบ้านแพ้ว 
       ต.เกษตรพัฒนา ต.คลองตัน ต.เจ็ดริ้ว ต.บ้านแพ้ว 
       ต.ยกกระบัตร ต.โรงเข้ ต.สวนส้ม ต.หนองบัว 
       ต.หนองสองห้อง ต.หลักสอง ต.หลักสาม ต.อ าแพง 
     อ าเภอกระทุ่มแบน 
       ต.ท่าไม้ ต.ตลาดกระทุ่มแบน ต.ดอนไก่ดี 

3) จังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภออู่ทอง ต.บ้านโข้ง ต.สระพังลาน ต.สระยายโสม ต.อู่ทอง 
3.2 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1๐ เดือน (1 มีนาคม 2564 – 30 ธนัวาคม 2564) 

//…..๔. การรับสมัคร 
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๔. กำรรับสมัคร  
4.1. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 พ้ืนทีป่ฏิบัติงานเท่านั้น 
4.2. ให้ผู้สมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://u2t.bsru.ac.th ตั้งแตว่ันที่ 8-๑๔ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา ๑๒.๐๐ น. 

หมายเหตุ : เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของ 
     กระทรวงสาธารณสุข 
 

๕. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำส่งพร้อมกำรสมัคร 
๕.๑ รูปถ่ายสมัครงาน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า พ้ืนหลังสีพ้ืน ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว 

จ านวน 2 ใบ 
๕.๒ ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
๕.๓ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องตามกฎหมายก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
๕.๔ ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนา Transcript ฉบับสมบูรณ ์หรือใบรับรองวุฒิการศึกษาท่ีผ่านการอนุมัติให้

ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ส าหรับบัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน ๓ ปี) 
๕.๕ ส าเนา Transcript ภาคการศึกษาล่าสุด ๒ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ 
๕.๖ หนังสือรับรองหรือหลักฐานแสดงทีอ่ยู่อาศัยในพ้ืนที่ทีเ่ลือกปฏิบัติงาน (ส าหรับประชาชน) 

 
๖. วิธีกำรคัดเลือก 
      ๖.๑ พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร 
      ๖.๒ สอบสัมภาษณ์ 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


