
 

 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างงาน 

โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบท่ี ๕) 
--------------------------------- 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงคะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบที่ ๕

จำนวน ๑๔๘ อัตรา เพื่อทำงานในพื้นท่ี ๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดราชบุรี รวมจำนวน ๑๑๘ ตำบล ในเดือนกันยายน ๒๕๖๕  
ซ่ึงมีระยะเวลาดำเนินการ ๑ เดือน ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

๑. กำหนดการับสมัคร 
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รอบท่ี ๕   ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๕ (เร่ิมรับสมัคร ๑๐.๐๐ น.) 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ  ๒ กันยายน ๒๕๖๕ (๒๒.๐๐ น.) 
การคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่าน ZOOM ๓ กันยายน ๒๕๖๕ (๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.) 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก    ๔ กันยายน ๒๕๖๕  
รายงานตัวและรับฟังแนวทางการดำเนินงาน  ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

  
หมายเหตุ : ติดตามประกาศรายละเอียดจากเว็บไซต์ https://u2t.bsru.ac.th และ FB Page: bsru2t 

 
2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1) การพัฒนา ส่งเสริม ผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการด้าน BCG ของชุมชน ออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ 
และย่ังยืน เช่น 
1.1. การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนให้ได้มาตรฐานด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1.2. การทำการตลาดและการขายสินค้า ท้ังแบบ online / off-line และท้ังในและต่างประเทศ 
1.3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ Brand สินค้า เพ่ือให้สินค้าและบริการน้ัน ให้มีความโดดเด่น 

น่าสนใจและสามารถกระจายสินค้า และบริการได้อย่างกว้างขวาง  
1.4. การพัฒนา U2T Market Place Platform เพ่ือเป็นตลาดการผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนท่ีได้รับ

การส่งเสริมผลักดันในโครงการ  
1.5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและบริการ 

2) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ 
(Thailand Community Big Data : TCD) ในพ้ืนท่ีดำเนินการ 
๒.๑ การจัดทำข้อมูล TCD ให้สมบูรณ์ 
๒.๒ การปรับปรุงและพัฒนา Platform ให้ตอบสนองการใช้ประโยชน์ในหลายมิติ 
๒.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ท้ังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี 

// ๒.๔ การถ่ายทอด 



 

 

๒ 

๒.๔ การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ท่ีจะใช้ประโยชน์จากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 
 ๓) ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๒ เดือน (สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕) 
 
๓. หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 

1) คุณสมบัติท่ัวไป  
1.1. มีสัญชาติไทย  
1.2. ไม่จำกัดเพศ  
1.3. มีอายุต้ังแต่ ๑๘ ปี บริบูรณ์ ข้ึนไป  
1.4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย  

1.5. เป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียงสถานท่ีปฏิบัติงานตามข้อท่ี๓โดยแสดงหลักฐาน
จาก สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองตามเอกสารแนบท้าย  

1.6. มีทัศนคติท่ีดีรักการเรียนรู้ซ่ือสัตย์สามารถคิดเป็นระบบคิดเชิงวิเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์  
1.7. มีความรับผิดชอบสูงละเอียดรอบคอบสามารถบริหารจัดการเวลาส่งมอบงานได้ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน  
1.8. มีความกระตือรือร้นมุ่งม่ันและยืดหยุ่นสามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานท่ีหลากหลายได้  
1.9. มีไหวพริบปฏิภาณมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้  
1.10. สามารถทำงานภายใต้ความเร่งด่วนและแรงกดดันได้ดี สามารถทำงานนอกสถานท่ีและนอกเวลาได้  
1.11. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับท้ังภาคีเครือข่ายภายนอกและภายในองค์ได้ดี  

 
๒) คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
บัณฑิตจบใหม่ (๙๔ อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน) 
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีสำเร็จการศึกษาไม่เกิน ๕ ปี  

(สำเร็จการศึกษาหลังวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
- มีความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องกับภารกิจในการปฏิบัติงาน 
- เป็นบุคคลว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนและ
ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐท่ีให้การช่วยเหลืออยู่ 

หมายเหตุ : หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน ทำการตลาดและขาย
สินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ Brand สินค้า และผลิตส่ือ ส่ิงพิมพ์ ตัดต่อคลิปวิดีโอ  
เพ่ือการโปรโมท โฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี (๕๔ อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน) 
- ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี เป็นผู้ท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีใกล้เคียง และสามารถเดินทางมา
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้  

- เป็นบุคคลว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนและ
ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐท่ีให้การช่วยเหลืออยู่ 

- มีความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องกับภารกิจในการปฏิบัติงาน 

๓) พิจารณาคุณสมบัติจากการสัมภาษณ์ผ่านแอพพลิเคช่ัน ZOOM (ออนไลน์) 
 

 หมายเหตุ : ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ https://u2t.bsru.ac.th และ FB Page: bsru2t 

// ๕.พ้ืนท่ีรับสมัคร.... 



 

 

๓ 

๕. พ้ืนท่ีรับสมัคร 
จังหวัด  เขต/อำเภอ  ประเภทรับสมัคร   อัตรา 
กรุงเทพมหานคร ตล่ิงชัน   บัณฑิตจบใหม่      ๖ 

ธนบุรี   บัณฑิตจบใหม่    ๑ 
บางพลัด  ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี ๑ 
บางรัก   บัณฑิตจบใหม่    ๑๑ 
   ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี ๑๓ 

    ป้อมปราบศัตรูพ่าย บัณฑิตจบใหม่    ๒ 
ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี ๒ 

ภาษีเจริญ  บัณฑิตจบใหม่    ๑ 
   ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี ๔ 
ราษฎร์บูรณะ  ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี ๑ 
สัมพันธวงศ์  บัณฑิตจบใหม่    ๑ 

นนทบุรี  เมืองนนทบุรี  บัณฑิตจบใหม่    ๑ 
   ปากเกร็ด  บัณฑิตจบใหม่    ๑ 
      ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี ๒   
   บางกรวย  บัณฑิตจบใหม่    ๕ 
      ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี ๓ 
   บางบัวทอง  บัณฑิตจบใหม่    ๓ 
นครปฐม  นครชัยศรี  บัณฑิตจบใหม่    ๔ 
สมุทรสาคร  เมืองสมุทรสาคร  บัณฑิตจบใหม่    ๔ 
   บ้านแพ้ว  บัณฑิตจบใหม่    ๖ 
      ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี ๑ 
   กระทุ่มแบน  บัณฑิตจบใหม่    ๒ 
      ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี ๑ 
สมุทรสงคราม บางคนที  บัณฑิตจบใหม่    ๑๔ 
      ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี ๘ 
   เมืองสมุทรสงคราม บัณฑิตจบใหม่    ๑ 
      ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี ๕ 
   อัมพวา   บัณฑิตจบใหม่    ๗ 
      ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี ๘ 

 ราชบุรี  เมืองราชบุรี  บัณฑิตจบใหม่    ๔ 
       ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี ๑ 

ปากท่อ   บัณฑิตจบใหม่    ๓ 
   ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี ๑ 
ดำเนินสะดวก  บัณฑิตจบใหม่    ๑ 

 สุพรรณบุรี  อู่ทอง   บัณฑิตจบใหม่    ๒   
สองพ่ีน้อง  บัณฑิตจบใหม่    ๑๔ 
   ผู้ท่ีถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพ้ืนท่ี ๓ 

 



 

 

๔ 

๕. สถานท่ีรายงานตัว 
 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ รอบที่ ๕ ที่มีรายชื ่อในประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ให้รายงานตัว ยืนยันตัวตน  

รับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน และทำข้อตกลงจ้าง ในวันจันทร์ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ดังน้ี 
 

ท่ี จังหวัด สถานท่ีรายงานตัว เวลา 
๕.๑ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม 

จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดราชบุรี 
ห้องประชุม ช้ัน ๑๕ อาคาร ๖  
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

(รอบเช้า) 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๕.๒ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี 

ห้องประชุม ช้ัน ๑๕ อาคาร ๖  
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

(รอบบ่าย) 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 
 ทั้งนี้ หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศ ไม่มารายงานตัว ยืนยันตัวตน รับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน 

และทำข้อตกลงจ้าง ตามวัน เวลา สถานที่ และวิธีการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากำหนด จะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิการเข้าร่วมโครงการ 

 
 

         ประกาศ ณ วันท่ี     ๑   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
                         (อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักด์ิ) 
       รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 


