
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

...............................................................................................  
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  ฉะนั้นอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 31 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  จ านวน 1,000 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

1. ชื่อต าแหน่ง อัตราค่าจ้าง จ านวนอัตรา และลักษณะงานโดยสังเขป 
ชื่อต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ  จ านวน 1,000 อัตรา ประกอบด้วย 
1.1 ประชาชนทั่วไป  ค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน  จ านวน  250  อัตรา 

ด าเนินการเก็บข้อมูล  ติดตาม  เฝ้าระวัง COVID (ร่วมกับ ศบค.) ด าเนินกิจกรรมในโครงการ
ยกระดับในพ้ืนที่และพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ 

1.2 นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษา  
ต่าง ๆ ค่าตอบแทน 5,000 บาทต่อเดือน  จ านวน  250  อัตรา 

 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ด าเนินกิจกรรมในโครงการยกระดับรายต าบลในพ้ืนที่ที่ดีรับ
มอบหมายและพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ 

1.3 บัณฑิตจบใหม่  ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน  จ านน 500 อัตรา 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  จัดเก็บข้อมูล  ติดตาม  เฝ้าระวัง COVID  จัดเก็บข้อมูล 
Digitalizing Government Data (ร่วมกับ กพร.) และร่วมด าเนินกิจกรรมในโครงการยกระดับรายต าบลใน
พ้ืนที่ที่ดีรับมอบหมาย 

โดยก าหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดและผู้รับจ้างต้องท างานในหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จของงาน
ครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนนั้นๆ และผ่านการตรวจรับการจ้างเรียบร้อยแล้วจึงจะจ่ายค่าจ้างแต่ละงวด 

 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

1) มีสัญชาติไทย 
2) อายุไม่ต่ ากว่าสิบหกปีบริบูรณ์  และไม่เกินห้าสิบปี 
3) มีภูมิล าเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่รอยต่อที่สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่

รับผิดชอบได้ 
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2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.2.1 ประชาชนทั่วไป 

1) เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2) มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ต าบลที่สมัครปฏิบัติงานหรือต าบลใกล้เคียง 
3) เป็นผู้ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทนค่าจ้างจากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐ

ภาคเอกชนและไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 
4) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับในพื้นที่ได้ 
5) สามารถปฏิบัติงานตามวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ตลอด

ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 
2.2.2 นักศึกษาหรือผู้อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
1) มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ต าบลที่สมัครปฏิบัติงานหรือต าบลใกล้เคียง 
2) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ได้ 
3) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เช่น MS Office      

E-mail และ Social Media ได้ด ี
4) สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 

2.2.3  บัณฑิตจบใหม่ 
1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขาที่ส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี 

(ปี พ.ศ.2560 – พ.ศ. 2562) 
2) มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ต าบลที่สมัครปฏิบัติงานหรือต าบลใกล้เคียง 
3) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ได้ 
4) สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 
5) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เช่น MS Office      

E-mail และ Social Media ได้ด ี

มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก าหนด  ในกรณีที่      
ผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่พิจารณา          
การสมัครและถือว่าการสมัครเป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  และหากตรวจสอบพบภายหลังจากที่ ได้เข้าร่วม
โครงการฯ แล้ว  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบคืนเงินที่ได้รับให้แก่หน่วยงานของรัฐต่อไป 
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3. พื้นที่การปฏิบัติงาน  
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

1 ปทุมธานี คลองหลวง คลองเจ็ด 
2 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางขะแยง 
3 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางเดื่อ 
4 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บ้านใหม่ 
5 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี สวนพริกไทย 
6 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม 
7 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว คูขวาง 
8 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว บ่อเงิน 
9 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ระแหง 
10 ปทุมธานี สามโคก กระแชง 
11 ปทุมธานี สามโคก คลองควาย 
12 ปทุมธานี สามโคก เชียงรากน้อย 
13 ปทุมธานี สามโคก ท้ายเกาะ 
14 ปทุมธานี หนองเสือ บึงกาสาม 
15 ปทุมธานี หนองเสือ บึงช าอ้อ 
16 ปทุมธานี หนองเสือ ศาลาครุ 
17 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย วังพัฒนา 
18 พระนครศรีอยุธยา บางไทร กกแก้วบูรพา 
19 พระนครศรีอยุธยา บางไทร กระแซง 
20 พระนครศรีอยุธยา บางไทร แคตก 
21 พระนครศรีอยุธยา บางไทร แคออก 
22 พระนครศรีอยุธยา บางไทร โคกช้าง 
23 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างน้อย 
24 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช่างเหล็ก 
25 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ช้างใหญ่ 
26 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เชียงรากน้อย 
27 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางไทร 
28 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางพลี 
29 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางยี่โท 
30 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บ้านกลึง 
31 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บ้านเกาะ 

/ล าดับ... 
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ล าดับ จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
32 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บ้านแป้ง 
33 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บ้านม้า 
34 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ไผ่พระ 
35 ลพบุรี ชัยบาดาล นิคมล านารายณ์ 
36 ลพบุรี ชัยบาดาล ศิลาทิพย์ 
37 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 
38 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ พระเพลิง 
39 สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด 
40 สระแก้ว คลองหาด เบญจขร 
41 สระแก้ว โคกสูง โนนหมากมุ่น 
42 สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 
43 สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 
44 สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ 
45 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าเกษม 
46 สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 
47 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 
48 สระแก้ว วังน้ าเย็น  ตาหลังใน 
49 สระแก้ว วังสมบูรณ์ วังใหม ่
50 สระแก้ว อรัญประเทศ หันทราย 

 
 

 
4.  ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
1) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
2) ข้อมูล/ติดตาม/เฝ้าระวัง COVID (ร่วมกับ ศคบ.) 
3) Digitalizing Government Data (ร่วมกับ กพร.) 
4) ด าเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับรายต าบล 
5) พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ 
6) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

 
 
 
 
 

/5. การรับสมัคร... 
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5. การรับสมัคร 
วัน เดือน ปี ก าหนดการ สถานที่ 

24 พฤศจิกายน – 
4 ธันวาคม 2563 

1) สมัครด้วยตนเอง 1) งานบริหารงานบุคคล  ชั้น 2   
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

 2) สมัครทางออนไลน์  2)  เว็บไซต์ http://hrm.vru.ac.th/index.html 
มหาวิทยาลัยจะปิดระบบการรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. 
14 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เว็บไซต์ http://hrm.vru.ac.th/index.html 

 สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัคร  งานบริหารงานบุคคล โทรศัพท์  0-2909-1434  และ 0-2909-3027   
 
6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
6.1 กรอกข้อความสมัครผ่าน  http://hrm.vru.ac.th/index.html 
6.2 โหลดเอกสารดังต่อไปนี้เข้าสู่ระบบ 

1)  ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
3)  ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript ) หรือหนังสือรับรองการส าเร็จ

การศึกษา จ านวน 1 ฉบับ  
4) ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา และหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (กรณีนักศึกษา) 
5) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส Resume หรือใบประกาศ

เกียรติคุณต่างๆ  
6)  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป 
7)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ  

 
7. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
7.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศ

รับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มการสมัคร  พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

7.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์  และรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการสมัครงานด้วยตนเอง  ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบและผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยได้ 

 
8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

คัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศฯ โดยพิจารณาจากข้อมูล
การสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร 

/9. ประกาศ... 
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9. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 วันที่ 14 ธันวาคม 2563  ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ วัน เวลา สถานที่ ในการรายงานตัว

และปฐมนิเทศในประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 
 
10. การจ้างและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 มหาวิทยาลัยจะจ้างเหมาบริการผู้ผ่านการคัดเลือกตามจ านวนและอัตราที่ก าหนด  

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 12 เดือน (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564) หรือตั้งแต่วันเริ่มท าสัญญาจ้าง 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

     
 ประกาศ ณ วันที่  24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563      
 
 
                 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



 

 

 

 

 

 
การสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

 
 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง รับสมคัรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 

(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

 
 
http://www.vru.ac.th/VRU-News/241120_144720.pdf 

 
 
 
สมัครงานออนไลน์  

https://forms.gle/GoMaXfB9uHLEvep86 

 
 

 


