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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างงาน 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  
(รอบท่ี 8) 

--------------------------------- 
 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) รอบที่ ๘ จำนวน ๑2 
อัตรา เพื่อทำงานในพื้นที่เขตธนบุรี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  

1. กำหนดการรับสมัคร 
  รับสมัคร      16 – ๒1 กรกฎาคม 2564 
  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 23 กรกฎาคม 2564 
  สอบสัมภาษณ์ผ่านแอพพลิเคช่ัน ZOOM  27 กรกฎาคม 2564 
  ประกาศผู้ผ่านการสัมภาษณ์   29 กรกฎาคม 2564 
  ดาวน์โหลดข้อตกลงการจ้างงาน   29 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  ปฐมนิเทศ     ๓๐ กรกฎาคม 2564 
  เร่ิมปฏิบัติงาน     ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ :  เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

  มหาวิทยาลัยจะดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ผ่าน https://u2t.bsru.ac.th 

2. ประเภทบุคคลและคุณลักษณะท่ีเปิดรับสมัคร 
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

1) มีสัญชาติไทย 
2) ไม่จำกัดเพศ 
3) มีอายุระหว่าง 18 ปี บริบูรณ์ ถึง อายุ 60 ปี 
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย 

5) เป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียงสถานท่ีปฏิบัติงานตามข้อท่ี ๓ โดยแสดงหลักฐานจาก
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองตามเอกสารแนบท้าย  

6) มีทัศนคติท่ีดี รักการเรียนรู้ ซ่ือสัตย์ สามารถคิดเป็นระบบ คิดเชิงวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ 
7) มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถบริหารจัดการเวลา ส่งมอบงานได้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน 
8) มีความกระตือรือร้น มุ่งม่ัน และยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานท่ีหลากหลายได้ 
9) มีไหวพริบปฏิภาณ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ 
10) สามารถทำงานภายใต้ความเร่งด่วนและแรงกดดันได้ดี สามารถทำงานนอกสถานท่ีและนอกเวลาได้ 
11) มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับท้ังภาคีเครือข่ายภายนอกและภายในองค์ได้ดี 

//....๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
 



๒.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
 2.๒.๑ เป็นบัณฑิตจบใหม่ (5 อัตรา/พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน) 

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขา ท่ีสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี  
(ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 256๑ – 31 กรกฎาคม 256๔) 

- มีความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องกับภารกิจในลักษณะงานปฏิบัติเฉพาะ 
- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี (โปรแกรม

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

 ๒.๒.๒ เป็นประชาชนท่ัวไป (4 อัตรา/พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน) 
- เป็นผู้ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างจากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐ ภาคเอกชน และไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐท่ีให้การช่วยเหลืออยู่ 

- มีความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องกับภารกิจในลักษณะงานท่ีปฏิบัติเฉพาะ 
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น และแอพพลิเคช่ันในการติดต่อส่ือสารผ่าน
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี เช่น Line, ZOOM 

 ๒.๒.๓ เป็นนักศึกษาหรือผู้ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ  
          (3 อัตรา/พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน) 

- มีความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องกับภารกิจในลักษณะงานท่ีปฏิบัติเฉพาะ 
- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและโปรแกรม โปรแกรม Microsoft 

Word, Excel, Power Point, email, Social Media การใช้งาน Internet และ ZOOM และ 
Social Media ได้ดี 

- สามารถปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (นับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

3. พ้ืนท่ีรับสมัคร ตำแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
3.1  พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน 

จังหวัด พ้ืนท่ี ประเภทรับสมัคร ตำแหน่งงาน 
สมุทรสาคร ต.กาหลง ประชาชน ๑ อัตรา เจ้าหน้าท่ีการเฝ้าระวัง ประสานงานและ

ติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม่ 

 ต.โคกขาม 
 
 

บัณฑิต ๑ อัตรา เจ้าหน้าท่ีการเฝ้าระวัง ประสานงานและ
ติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม่ 

 ต.บางน้ำจืด นักศึกษา ๑ อัตรา 
บัณฑิต ๑ อัตรา 

เจ้าหน้าท่ีจัดทำข้อมูลและฐานข้อมูลชุมชน 
เจ้าหน้าท่ีการเฝ้าระวัง ประสานงานและ
ติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม่ 

 ต.บางหญ้าแพรก บัณฑิต ๑ อัตรา เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อมูล 
 ต.คลองตัน ประชาชน ๑ อัตรา เจ้าหน้าท่ีการเฝ้าระวัง ประสานงานและ

ติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ 
COVID และโรคระบาดใหม่ 

 ต.เจ็ดร้ิว นักศึกษา ๑ อัตรา 
 

เจ้าหน้าท่ีพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ 

//.....ต.หนองสองห้อง 



จังหวัด พ้ืนท่ี ประเภทรับสมัคร ตำแหน่งงาน 
 ต.หนองสองห้อง บัณฑิต ๑ อัตรา เจ้าหน้าท่ีจัดทำข้อมูลราชการในพ้ืนท่ีเป็น

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 ต.ท่าไม้ บัณฑิต ๑ อัตรา เจ้าหน้าท่ีประสายงานระดับมหาวิทยาลัย 
 ต.ดอนไก่ดี ประชาชน ๑ อัตรา เจ้าหน้าท่ีบริการชุมชน 
กรุงเทพมหานคร บางย่ีเรือ นักศึกษา ๑ อัตรา 

 
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า 
OTOP/การท่องเท่ียว/ส่ิงแวดล้อม 

สุพรรณบุรี ต.สระยายโสม ประชาชน ๑ อัตรา เจ้าหน้าท่ีประสานงานระดับตำบล 
 

3.2 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 เดือน (๑ สิงหาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
 

4. การรับสมัคร  
4.1  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สถานท่ีปฏิบัติงานเท่าน้ัน 
4.2  ให้ผู้สมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://u2tbsru.ac.th ต้ังแต่วันท่ี 16 – ๒1 กรกฎาคม 2564 เวลา ๑๒.๐๐น. 
 

5. เอกสารและหลักฐานท่ีต้องนำส่งพร้อมการสมัคร 
5.1  รูปถ่าย ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ พ้ืนหลังสีพ้ืน ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ ปี ขนาด 1.5 น้ิว จำนวน ๒ ใบ 
5.2  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
5.3  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎหมายกำหนด ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
5.4  สำเนาปริญญาบัตร และสำเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์ หรือใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาท่ีผ่านการอนุมัติให้   

 สำเร็จการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับบัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 3 ปี) 
5.5  สำเนา Transcript ภาคการศึกษาล่าสุด ๒ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่) 
5.6  หนังสือรับรองหรือหลักฐานแสดงท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเลือกปฏิบัติงาน (สำหรับประชาชน) 
5.7  อากรแสตมป์ บัณฑิตจบใหม่ 75 บาท ประชาชน 45 บาท และนักศึกษา 25 บาท 

 

6. วิธีการคัดเลือก 
6.1  พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร 
6.2  สอบสัมภาษณ์ผ่านแอพพลิเคช่ัน ZOOM (ออนไลน์) 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  14  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

                                                         (อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ) 
                                                     รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 


