
๑ 

 

รายละเอียดการตรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
------------------------------------------ 

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครจ้างงานบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รายต าบลแบบบูรณาการ ๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตา 
มความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก
เข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

๑. ต าแหน่ง และจ านวนที่รับสมัคร ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๑.๑ ต าแหน่งนักศึกษาอาสาชุมชน (รับสมัครจากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่)  
 ๑.๒ ต าแหน่งบัณฑิตอาสาชุมชน (รับสมัครจากบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน ๓ ปี)  
 ๑.๓ ต าแหน่งอาสาสมัครชุมชน (รับสมัครจากบุคคลทั่วไป)  
 

๒. อัตราค่าตอบแทน 
 ๒.๑ ต าแหน่งนักศึกษาอาสาชุมชน ๕,๐๐๐ บาท/เดือน   
 ๒.๒ ต าแหน่งบัณฑิตอาสาชุมชน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน 
 ๒.๓ ต าแหน่งอาสาสมัครชุมชน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน 
  

๓. ระยะเวลาการจ้างงาน 
 ตั้งแต่วันเริ่มท าสัญญาจ้างถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

๔. คุณสมบัตขิองผูส้มัคร 
 ๔.๑ คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้าม 
  ๑) คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา  

 

  ๒) ลักษณะต้องห้าม 
   (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
   (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ก าหนด 
   (๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 



๒ 

 

   (๗) เคยถูกจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
   (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   (๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
   (๑๐) เป็นผู้เคยกระท าทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
   (๑๑) เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าโดยได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานอื่น 
   ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือ กรมสารบรรณ 
คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่ง 
มหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 

 ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ๑) ต าแหน่งนักศึกษาอาสาชุมชน  
   (๑) เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
   (๒) มีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน 
   (๓) ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 
   (๔) เป็นผู้มีภูมิล าเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่สมัครได้ 
 

  ๒) ต าแหน่งบัณฑิตอาสาชุมชน  
   (๑) เป็นบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไม่เกิน ๓ ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
   (๒) คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   (๓) มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน 
   (๔) ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 
   (๕) เป็นผู้มีภูมิล าเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่สมัครได้ 
 

  ๓) ต าแหน่งอาสาสมัครชุมชน  
   (๑) ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่  
   (๒) มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน 
   (๓) เป็นผู้มีภูมิล าเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่สมัครได้  
 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ในกรณีที่ผู้สมัคร
ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ จะไม่พิจารณาการสมัครและถือว่าการสมัครเป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และหากตรวจสอบพบภายหลัง
จากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบคืนเงินที่ได้รับให้แก่หน่วยงานของรัฐต่อไป 
  



๓ 

 

 
๕. พื้นที่ด าเนินโครงการ 
 

ล าดับที่ จังหวัด อ าเภอ/เขต ต าบล/แขวง หน่วยที่รับผิดชอบ 

๑ จังหวัดชัยนาท อ าเภอมโนรมย์ ต าบลท่าฉนวน   คณะเกษตรและชีวภาพ 
๒ จังหวัดชัยนาท อ าเภอสรรคบุรี ต าบลเที่ยงแท้   ศูนย์การศึกษาฯ - ชัยนาท 
๓ จังหวัดชัยนาท อ าเภอสรรคบุรี ต าบลแพรกศรีราชา ศูนย์การศึกษาฯ - ชัยนาท 
๔ จังหวัดชัยนาท อ าเภอสรรคบุรี ต าบลโพงาม   คณะเกษตรและชีวภาพ 
๕ จังหวัดชัยนาท อ าเภอสรรคบุรี ต าบลห้วยกรด คณะเกษตรและชีวภาพ 
๖ จังหวัดชัยนาท อ าเภอสรรพยา ต าบลตลุก   ศูนย์การศึกษาฯ - ชัยนาท 
๗ จังหวัดชัยนาท อ าเภอหันคา ต าบลบ้านเชี่ยน คณะวิทยาศาสตร์  
๘ จังหวัดชัยนาท อ าเภอหันคา ต าบลห้วยงู   คณะวิทยาการจัดการ 
๙ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา แขวงทรายกองดิน  คณะวิทยาการจัดการ 

๑๐ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร แขวงจตุจักร  คณะศึกษาศาสตร์ 
๑๑ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร แขวงจันทรเกษม  คณะศึกษาศาสตร์ 

๑๒ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร แขวงจอมพล  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

๑๓ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง  คณะวิทยาการจัดการ 
๑๔ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง แขวงสนามบิน   วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
๑๕ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง แขวงสีกัน คณะเกษตรและชีวภาพ 

 

๖. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ๖.๑ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
   การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาต าบล 
แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย 
  ๖.๒ การเฝ้าระวัง ประสานงาน และติดตามข้อมูล COVID-19 (ร่วมกับ ศบค.) 
   การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่ 
ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) 
  ๖.๓ การจัดท าข้อมูลราชการ (ร่วมกับ ก.พ.ร.) 
   การจัดท าข้อมูลราชการในพ้ืนที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
   ๖.๔ การด าเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายต าบล 
   การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy 
 
 



๔ 

 
 

  ๖.๕ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ 
   การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน 
  ๖.๖ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
   การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน 
 

๗. วิธีการสมัคร 
 ๗.๑ การยื่นใบสมัคร  
  ๑) สมัครออนไลน์ เว็บไซต์ http://www.chandra.ac.th และ http://teacher.chandra.ac.th/empl/index.php 
  ๒) ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง ๑ ต าแหน่ง และ ๑ พ้ืนที่ปฏิบัติงานเท่านั้น โดยสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ ๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปจนกว่าจะครบตามจ านวนที่เปิดรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หรือ Facebook 
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือ โทร ๐๙๒ ๘๘๙ ๘๙๐๖ และ ๐๘๐ ๕๓๔ ๘๒๖๑  
 

 ๗.๒ เอกสารหลักฐานการสมัคร 
  ๑) ใบสมัครกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
  ๒) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 
      (ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน ๑ ปี) 
  ๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๕) ส าเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 
   (ต าแหน่งบัณฑิตอาสาชุมชน และต าแหน่งอาสาสมัครชุมชน) 
  ๖) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หรือส าเนาบัตรนักศึกษาประจ าตัว  จ านวน ๑ ฉบับ 
      (ต าแหน่งนักศึกษาอาสาชุมชน)  
  ๗) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)  อย่างละ ๑ ฉบับ  
   

   ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัคร ตามประกาศ 
รับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ในกรณี 
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ พบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่า 
การรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งประกาศฉบับนี้ โดยวิธีการคัดเลือก
จากข้อมูลของการสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร หรือวิธีการสัมภาษณ์ ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ 
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยก าหนด  

 
 
 
 
 



๕ 

 

๙. การประกาศผลการคัดเลือก 
   มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สั งคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย ) ถัดจากวันที่ท่ านสมัคร ๓ วัน ที่ เ ว็บไซต์  
http://www.chandra.ac.th และ http://teacher.chandra.ac.th/empl/index.php  
 

๑๐. เงื่อนไขการจัดท าสัญญาจ้าง 
   มหาวิทยาลัยจะเริ่มจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกก็ต่อเมื่อ  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว และกรณีมหาวิทยาลัยไม่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณในการคัดเลือกในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
ตามประกาศนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๖ 

 

รายละเอียดต าแหน่ง และจ านวนที่รับสมัคร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย)   

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

 

ล าดับ
ที ่

พื้นที่ด าเนินโครงการ ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
รวม 

จังหวัด อ าเภอ/เขต ต าบล/แขวง 
นักศึกษา 

อาสาชุมชน 
บัณฑิต 

อาสาชุมชน 
อาสาสมัคร

ชุมชน 

๑ จังหวัดชัยนาท อ าเภอสรรคบุรี ต าบลห้วยกรด ๒ - - ๒ 
๒ จังหวัดชัยนาท อ าเภอหันคา ต าบลบ้านเชี่ยน ๕ - - ๕ 
๓ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง แขวงสนามบิน   ๑ - - ๑ 
๔ กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง แขวงสีกัน ๒ ๓ ๑ ๖ 

รวม ๑๐ ๓ ๑ ๑๔ 
 
 

ล าดับที่ 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

(ร่วมกับ ก.พ.ร.) 
ต าแหน่งบัณฑิตอาสาชุมชน  

(อัตรา) 

๑ ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท ๒ 
๒ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้  ๑ 
 
 


