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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง  การคัดเลือกผู้เข้าร่วม 

ดำเนินโครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ฉบับท่ี 2) 
--------------------------------- 

 ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการรับสมัครผู ้เข้าร่วมโครงการ  
รอบที่ ๑ วันที่ ๑๗-21 มิถุนายน ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ทำหน้าที ่คัดเลือกผู ้เข้าร่วมโครงการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  
(U2T for BCG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) ในพื้นท่ี  

7 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ๑๐ เขต ๓๕ แขวง จังหวัดสมุทรสาคร ๓ อำเภอ ๓๐ แขวง จังหวัดสมุทรสงคราม 
๓ อำเภอ ๒๑ ตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี ๒ อำเภอ ๑๔ ตำบล จังหวัดนนทบุรี ๕ อำเภอ ๗ ตำบล จังหวัดราชบุรี ๔ อำเภอ  
๕ ตำบล จังหวัดนครปฐม ๒ อำเภอ ๖ ตำบล รวม ๑๑๘ ตำบล รวมจำนวน ๑,๐๖๘ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  

1. กำหนดการคัดเลือก 
  รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รอบท่ี ๑   1๗ – ๒๑ มิถุนายน 256๕ 

การคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์   ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  
 (มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สัมภาษณ์)  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รอบท่ี ๒   ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน 256๕ 
การคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์   ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  

(มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สัมภาษณ์)  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกท้ังหมด  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
รายงานตัวและรับฟังแนวทางการดำเนินงาน  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

  เร่ิมดำเนินงาน     กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕ 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม 
รายงานตัวและรับฟังแนวทางการดำเนินงาน  ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

  เร่ิมดำเนินงาน     กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕  
หมายเหตุ : ติดตามประกาศรายละเอียดจากเว็บไซต์ https://u2t.bsru.ac.th 

 
๒. พ้ืนท่ีดำเนินการ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาดำเนินการ 
๒.๑ พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 กรุงเทพมหานคร ๑๐ เขต ๓๕ แขวง ประกอบด้วย 
๑) เขตธนบุรี ๓ แขวง ประกอบด้วย แขวงบางย่ีเรือ แขวงหิรัญรูจี แขวงสำเหร่ 

 

// ๒. เขตตล่ิงชัน.... 



 ๒ / ๔ 

 

๒) เขตตล่ิงชัน ๖ แขวง ประกอบด้วย แขวงคลองชักพระ แขวงตล่ิงชัน บางเชือกหนัง แขวงบางพรม  
แขวงบางระมาดแขวงฉิมพลี 

๓) เขตบางพลัด ๒ แขวง ประกอบด้วย แขวงบางบำหรุ แขวงบางย่ีขัน 
๔) เขตบางคอแหลม ๑ แขวง ประกอบด้วย แขวงบางโคล่ 
๕) เขตราษฎร์บูรณะ ๑ แขวง ประกอบด้วย แขวงบางปะกอก 
๖) เขตภาษีเจริญ ๓ แขวง ประกอบด้วย แขวงปากคลองภาษีเจริญ แขวงบางหว้า แขวงบางแวก 
๗) เขตสัมพันธวงศ์ ๒ แขวง ประกอบด้วย แขวงตลาดน้อย แขวงสัมพันธวงศ์ 
๘) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๕ แขวง ประกอบด้วย แขวงบ้านบาตร แขวงคลองมหานาค แขวงป้อมปราบ  

แขวงวัดโสมนัส แขวงวัดเทพศิรินทร์ 

๙) เขตบางรัก ๕ แขวง ประกอบด้วย แขวงบางรัก แขวงมหาพฤฒาราม แขวงสีลม แขวงส่ีพระยา  

แขวงสุริยวงศ์ 

๑๐) เขตพระนคร ๖ แขวง ประกอบด้วย แขวงบ้านพานถม แขวงบวรนิเวศ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ  

แขวงตลาดยอด แขวงวังบูรพาภิรมย์ แขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม 

จังหวัดสมุทรสาคร ๓ อำเภอ ๓๐ ตำบล ประกอบด้วย 
๑) อำเภอเมืองสมุทรสาคร ๑๒ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบางกระเจ้า 
ตำบลบางน้ำจืด ตำบลบางโทรัด ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลโคกขาม ตำบลคอกกระบือ  
ตำบลโกรกกราก ตำบลท่าจีน ตำบลกาหลง ตำบลชัยมงคล 

๒) อำเภอบ้านแพ้ว ๑๒ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบ้านแพ้ว ตำบลอำแพง ตำบลเกษตรพัฒนา  

ตำบลคลองตัน ตำบลเจ็ดร้ิว ตำบลยกกระบัตร ตำบลหลักสาม ตำบลหลักสอง ตำบลหนองบัว  

ตำบลหนองสองห้อง ตำบลโรงเข้ ตำบลสวนส้ม 

๓) อำเภอกระทุ่มแบน ๖ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลตลาดกระทุ่มแบน ตำบลท่าไม้ ตำบลดอนไก่ดี  

ตำบลบางยาง ตำบลอ้อมน้อย ตำบลท่าเสา 

จังหวัดสมุทรสงคราม ๓ อำเภอ ๒๑ ตำบล ประกอบด้วย 
๑) อำเภอบางคนที ๙ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลโรงหีบ ตำบลยายแพง ตำบลบ้านปราโมทย์  
ตำบลบางกระบือ ตำบลบางนกแขวก ตำบลบางย่ีรงค์ ตำบลจอมปลวก ตำบลกระดังงา  
ตำบลบางสะแก 

๒) อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ๔ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลคลองเขิน ตำบลท้ายหาด  

ตำบลแม่กลอง ตำบลแหลมใหญ่ 

๓) อำเภออัมพวา ๘ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลแควอ้อม ตำบลปลายโพงพาง ตำบลเหมืองใหม่  

ตำบลวัดประดู่ ตำบลแพรกหนามแดง ตำบลบางแค ตำบลย่ีสาร ตำบลอัมพวา 

จังหวัดสุพรรณบุรี ๒ อำเภอ ๑๔ ตำบล ประกอบด้วย 
๑) อำเภออู่ทอง ๗ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสระพังลาย ตำบลสระยายโสม ตำบลบ้านโข้ง ตำบลอู่ทอง 
ตำบลยุ้งทะลาย ตำบลเจดีย์ ตำบลดอนมะเกลือ 

๒) อำเภอสองพ่ีน้อง ๗ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบ้านกุ่ม ตำบลบางตะเคียน ตำบลดอนมะนาว  

ตำบลทุ่งคอก ตำบลเนินพระปรางค์ ตำบลหนองบ่อ ตำบลศรีสำราญ 

// จังหวัดนนทบุรี.... 



 ๓ / ๔ 

 

จังหวัดนนทบุรี ๕ อำเภอ ๗ ตำบล ประกอบด้วย 
๑) อำเภอบางกรวย ๒ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบางกรวย ตำบลบางขนุน 
๒) อำเภอบางบัวทอง ๑ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลละหาร 

๓) อำเภอบางใหญ่ ๑ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลเสาธงหิน 

๔) อำเภอปากเกร็ด ๒ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลเกราะเกร็ด ตำบลคลองข่อย  

๕) อำเภอเมืองนนทบุรี ๑ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบางศรีเมือง 

จังหวัดนครปฐม ๒ อำเภอ ๖ ตำบล ประกอบด้วย 
๑) อำเภอนครชัยศรี ๕ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลเพนียด ตำบลศีรษะทอง ตำบลสัมปทวน  
ตำบลห้วยพลู ตำบลไทยาวาส  

๒) อำเภอสามพราน ๑ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบ้านใหม่ 

จังหวัดราชบุรี ๔ อำเภอ ๕ ตำบล ประกอบด้วย 
๑) อำเภอปากท่อ ๑ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลวันดาว 
๒) อำเภอบ้านโป่ง ๑ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลลาดบัวขาว 

๓) อำเภอดำเนินสะดวก ๑ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลส่ีหม่ืน 

๔) อำเภอเมืองราชบุรี ๒ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลพิกุลทอง ตำบลหน้าเมือง  

๒.2 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑) การพัฒนา ส่งเสริม ผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชน ออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ 
และย่ังยืน อาทิเช่น  

 ๑.๑ การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนให้ได้มาตรฐานด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 ๑.๒ การทำการตลาดและขายสินค้า ท้ังแบบ online / off-line และท้ังในและต่างประเทศ 
๑.๓ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ Brand สินค้า เพ่ือให้สินค้าและบริการน้ันให้มี 
ความโดดเด่น น่าสนใจ และสามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง 

๑.๔ การพัฒนา U2T Market Place Platform เพ่ือเป็นตลาดการขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน 
ท่ีได้รับการส่งเสริมผลักดันในโครงการ 

๑.๕ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและบริการ  
๒) วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ 

(Thailand Community Big Data : TCD) ในพ้ืนท่ีดำเนินการ  
 ๒.๑ การจัดทำข้อมูล TCD ให้สมบูรณ์ 
 ๒.๒ การปรับปรุงและพัฒนา Platform ให้ตอบสนองการใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ 
๒.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ท้ังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี 
๒.๔ การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ท่ีจะใช้ประโยชน์จากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  
และชุมชน 

 
๒.๓ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) 
 
 

// ๓.หลักเกณฑ์... 
 



 ๔ / ๔ 

๓. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 บัณฑิตจบใหม่ (๕๓๔ อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน) 
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีสำเร็จการศึกษาไม่เกิน ๕ ปี  

(สำเร็จการศึกษาหลังวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
- มีความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องกับภารกิจในการปฏิบัติงาน  
- เป็นบุคคลว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน  
และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐท่ีให้การช่วยเหลืออยู่ 

หมายเหตุ : หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน ทำการตลาดและขายสินค้า  
 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ Brand สินค้า และผลิตส่ือ ส่ิงพิมพ์ ตัดต่อคลิปวิดีโอ เพ่ือการโปรโมท 
ทำโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี (๕๓๔ อัตรา ค่าตอบแทน ๙,000 บาท/เดือน) 
- ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี เป็นผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียงและสามารถเดินทางมา
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้  

- เป็นบุคคลว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน  
และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างานนจากภาครัฐท่ีให้การช่วยเหลืออยู่ 

- ความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องกับภารกิจในลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
๓.๒ พิจารณาคุณสมบัติจากการสัมภาษณ์ผ่านแอพพลิเคช่ัน ZOOM (ออนไลน์) 

 
หมายเหตุ : ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ https://u2t.bsru.ac.th 

 
๔. สถานท่ีรายงานตัว 
ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีรายช่ือในประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ให้รายงานตัวและรับฟังแนวทางการดำเนินงาน  

ในวัน เวลา และสถานท่ี ดังน้ี 
ท่ี ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีรายช่ือตาม

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในพ้ืนท่ี 
สถานท่ีรายงานตัว วัน เวลา 

๑ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาคาร ๑ ช้ัน ๔ 

วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
เวลา 0๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  
 

๒ จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาคาร ๑ ช้ัน ๔ 

วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
เวลา 0๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  
 

๒ จังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาคาร ๑ ช้ัน ๔ 

วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
เวลา 0๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  
 

๔ จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีว่าการอำเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร 

วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
เวลา 0๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  

๕ จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีว่าการอำเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร 

วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  

๖ จังหวัดราชบุรี ท่ีว่าการอำเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร 

วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 



 ๕ / ๔ 

ท่ี ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีรายช่ือตาม
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในพ้ืนท่ี 

สถานท่ีรายงานตัว วัน เวลา 

๗ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศูนย์อู่ทองทวารวดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ตำบลสระยายโสม  
อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
เวลา 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 
ทั้งนี้ หากผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศ ไม่รายงานตัวและรับฟังแนวทางการดำเนินงานในวัน เวลา 

และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด จะถือว่าท่านขอสละสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ  
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน พ.ศ. 256๕ 
 
 
 
 

                                                         (อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ) 
                                                      รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

ร่าง/พิมพ.์.นิธิวชัร์ 
ตรวจ..ผศ.ดร.หนึ9งฤทยั 


